
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 



 

ค ำน ำ 

  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

  กลุ่มนโยบายและแผน ได้รวบรวมผลการด าเนินงานจากทุกกลุ่มงานเพ่ือจัดท าเป็นรายงานผล
การด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และผู้ที่สนใจที่
ต้องการศึกษาผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาต่อไป 

 

      กลุ่มนโยบายและแผน 

2  พฤศจิกายน  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป         1 
 ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา/ผู้เรียน       2 
 ข้อมูลบุคลากรภาพรวมในสังกัด       3 
 ผู้บริหารองค์กร         4 
 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.        6 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      7 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
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พ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563        
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- ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 12 
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 ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน      73 

 ภำคผนวก 
- คณะผู้จัดท า         74 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   
 ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ 
ดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งมีหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดที่อยู่ใน         
พ้ืนที่ 5 อ ำเภอทำงทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ คือ 

1. อ ำเภอฝำง เป็นที่ตั้งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
  2. อ ำเภอแม่อำย ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ห่ำงจำกท่ีตั้งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประมำณ 32 กิโลเมตร 
  3. อ ำเภอไชยปรำกำร ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ห่ำงจำกท่ีตั้งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประมำณ 14 กิโลเมตร 
4. อ ำเภอเชียงดำว ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ห่ำงจำกที่ตั้งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำประมำณ 70 กิโลเมตร 
5. อ ำเภอเวียงแหง ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ห่ำงจำกท่ีตั้งของส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประมำณ 130 กิโลเมตร 

กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีควำมซับซ้อน 
เนื่องจำกมีพ้ืนที่รับผิดชอบถึง 4,893 ตำรำงกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ ป่ำไม้ และเป็นเขต 
ชำยแดนซึ่งมีอำณำเขตติดต่อกับประเทศสำธำรณรัฐแห่สหภำพเมียนมำเป็นแนวยำวกว่ำ100 กิโลเมตร              
จำกอ ำเภอฝำง อ ำเภอแม่อำย อ ำเภอเชียงดำว จนถึงอ ำเภอเวียงแหง 

         กำรคมนำคมและกำรติดต่อระหว่ำงสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำกเนื่องจำกสถำนศึกษำ
ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดำร ห่ำงไกล โดยสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ห่ำงจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ที่ไกลที่สุดมีระยะทำงเกือบ 200 กิโลเมตร และมีสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่บนภูเขำสูง        
อีกจ ำนวนมำก 

    ผู้รับบริกำรประกอบไปด้วยผู้คนหลำกหลำยเผ่ำพันธุ์  มีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม และภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำร และจ ำนวนหนึ่งยังเป็นผู้อพยพจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน   
ที่เข้ำมำขำยแรงงำน ท ำให้มีเด็กวัยเรียนจ ำนวนมำกที่ไม่มีเอกสำรทำงทะเบียนรำษฎร์ ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำร 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนท ำให้มีควำมยุ่งยำกและซับซ้อนมำกขึ้นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จำกสภำพภูมิประเทศซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ภูเขำสูง ทุรกันดำร 
ส่งผลให้ผู้เรียนจ ำนวนหนึ่งซึ่งเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่อยู่ห่ำงไกลจำกชุมชนของตน ไม่สะดวกต่อกำรเดินทำง          
ไป - กลับ ในวันเดียว ต้องเข้ำพักนอนในสถำนศึกษำ ซึ่งต้องเป็นธุระจัดหำที่พักให้ตำมสภำพควำมขำดแคลนใน
รูปแบบของโรงเรียนพักนอน จ ำนวน 14 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำแก่เด็กในพ้ืนที่ ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร 
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ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำ/ผู้เรียน  
 
 

1.จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดและนอกสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563) 
อ ำเภอ สถำนศึกษำสังกัด สพป.ชม 3 โรงเรียน

ขนำด
เล็ก 

โรงเรียน
พักนอน 

สพม. โรงเรียน
เอกชน 

ตชด. กำร 
ศึกษำ
พิเศษ 

ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวม 

ฝำง 28 20 1 49 16 0 1 6 1 0 
แม่อำย 23 12 1 36 4 5 0 0 2 1 

ไชยปรำกำร 13 8 0 21 7 0 1 5 0 0 
เชียงดำว 22 16 1 39 15 7 2 4 2 1 
เวียงแหง 6 3 0 9 0 1 1 0 1 0 

รวม 92 59 3 154 42 13 5 15 6 2 
 
 

2.จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับที่จัดกำรเรียนกำรสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563) 

ระดับชั้น อ ำเภอ รวม 
ฝำง แม่อำย ไชยปรำกำร เชียงดำว เวียงแหง 

อ.1 297 157 69 106 0 629 
อ.2 1,004 938 439 720 311 3,412 
อ.3 1,148 1,033 448 946 374 3,949 
รวมปฐมวัย 2,449 2,128 956 1,772 685 7,990 
ป.1 1,428 1,326 587 1,582 478 5,401 
ป.2 1,329 1,128 553 1,430 427 4,867 
ป.3 1,219 1,048 482 1,343 397 4,489 
ป.4 1,125 966 460 1,300 383 4,234 
ป.5 1,024 937 412 1,183 407 3,963 
ป.6 1,060 886 374 1,002 369 3,691 
รวมประถม 7,185 6,291 2,868 7,840 2,461 26,645 
ม.1 801 563 246 616 182 2,408 
ม.2 634 529 198 538 141 2,040 
ม.3 615 487 207 477 133 1,919 
รวม ม.ต้น 2,050 1,579 651 1,631 456 6,367 
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ข้อมูลบุคลำกรภำพรวมในสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563) 

2.จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับที่จัดกำรเรียนกำรสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563) (ต่อ) 

ระดับชั้น                                       อ ำเภอ รวม 

ฝำง แม่อำย ไชยปรำกำร เชียงดำว เวียงแหง 
ม.4 8 26 0 36 0 70 
ม.5 7 23 0 38 0 68 
ม.6 4 29 0 42 0 75 
รวม ม.ปลำย 19 78 0 116 0 213 
รวมทั้งสิ้น 11,703 10,076 4,475 11,359 3,602 41,215 
 

 
 
 

บุคลำกร จ ำนวน (คน) 

ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

           ผอ.สพป. 

           รอง ผอ.สพป. 

           ศึกษำนิเทศก์ 

           บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

           ลูกจ้ำงประจ ำ 

           ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ข้ำรำชกำรครูปฎิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ 

          ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

          รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

          ข้ำรำชกำรครู 

          พนักงำนรำชกำร 

          ลูกจ้ำงประจ ำ 

          ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 ครูธุรกำร 

 ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร 

 ครูวิกฤติ 

 ครูวิทย์คณิต 

 นักกำรภำรโรง 

 

1 

3 

13 

31 

4 

15 

 

141 

1 

2,044 

118 

42 

 

154 

53 

67 

22 

52 
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 ผู้บริหำรองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 นำงกัลยำ  มำลัย 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
 

 
 

 

 

 
 

   นำยเทวินส์  สร้อยเพชร 
   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
 

 

 

 

 
 

          นำยวีระ  บัวผัน        นำงสำวดวงใจ  ถวิลไพร 
     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3                                          ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
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ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 3   

 

 

 

  

 

           นำงสำวจันวีนำ  สุวรรณ์   นำงนลินี  กิติน่ำน     นำงอ ำพร  สำสัตย์ 
           ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน       ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

 

 

      
 
 
       นำงสำวเพ็ญวิภำ  พรหมสุวรรณ์  นำยรพีพัฒนศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร           นำงนริสำ  พงษ์พำนิชย์ 
  ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตำมและประเมินผลฯ         ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน         ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
                                นำงธนวรรณ  วงค์จักร          นำงสุพรรณี  ทองค ำ 
                      นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ       เจ้ำพนักงำนพัสดุอำวุโส 
                          ปฏิบัตหิน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ          ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 
                            นำยดวงจันทร์  ทำค ำวงค์                               นำยไกรสร  จำวรรณะ 
                             นิติกร ช ำนำญกำรพิเศษ       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฎิบัติกำร 
                   ปฎิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี          ปฎิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
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คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ 

 
1. นำงกัลยำ   มำลัย   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกุสุมำลย์   อินต๊ะแก้ว  ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของรัฐ 
3. นำงสำยพิณ   สุภำแสน  ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของเอกชน 
4. นำยวรสิทธิ์ ยำวิลำศ   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนปฐมวัย) 
5. นำยโสภณ  ธิพึง   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) 
6. นำงรัตนำภรณ์   วงศ์พิพัฒนธำดำ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนวิจัยและประเมินผล) 
7. นำยเจตนิพิฐ รอบคอบ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนบริหำรกำรศึกษำ) 
8. นำยนิกร  ขันเล็ก   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม) 
9. นำงสำวเพ็ญวิภำ  พรหมสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ส่วนที่ 2  ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ค่ำนิยม 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

 
 

                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย มีคุณภำพและประสิทธิภำพ              
ในปีงบประมำณ 2563 ตำมนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด ดังนี้ 
  

 

 

 สร้ำงสรรค์ผลงำน บริกำรฉับไว  ยิ้มแย้มแจ่มใส รักษำวินัย จิตอำสำ 
CM3 : JoP K&V 

 

CM3 : Cheerful officer  ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                   
                                 ทุกคนท ำงำนด้วยควำม ยิ้มแย้มแจ่มใส 

Jo  : Job Creator      มีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพ่ือประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร 
P   : Prompt Service    มีควำมฉับไวในกำรให้บริกำร 
K   : Keep Discipline    เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่รักษำ วินัย  
V   : Volunteering “Good Deeds from  Our Heart”   

    เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีจิตอำสำตำมโครงกำร         
                                                     จิตอำสำ “เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ”  ของในหลวงรัชกำลที่ 10 
 
 
 

                    “สร้ำงคุณภำพกำรศึกษำ สืบสำนภูมิปัญญำ เสริมสร้ำงจิตอำสำ พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน” 
 

 
 

 1. จัดกำรศึกษำบนพ้ืนฐำนพหุวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
     3. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตร 
           4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
ทุกคน อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
           5. ส่งเสริมกำรพัฒนำครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำม ก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 
           6. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
           7. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เน้นจิตอำสำ พัฒนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน และจัดกำรศึกษำโดย            
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 
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เป้ำหมำย 

กลยุทธ์ 

จุดเน้น 

 

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม  มีควำมรู้ ทักษะ         
และคุณลักษณะขอผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย สำมำรถพ่ึงพำตนเอง และปรับตัวตำมควำม
หลำกหลำยของชำติพันธุ์ ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
        2. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และ อ่ืนๆ ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
   3. ครู เป็นผู้น ำทำงวิชำกำร มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู และมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
ตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี 
       4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีวิสัยทัศน์ มีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร และมีกำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
          5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) เน้นจิตอำสำ และเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
          6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรภำยใต้กำรบริหำรงำนเขตสุจริต มีข้อมูล
สำรสนเทศที่ทันสมัย (Big Data) ใช้กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและ
รำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1   จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง และเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3           พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
กลยุทธ์ที่ 5   จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 
 
 

4 สร้ำง สู่กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงยั่งยืน 

 

 สร้ำง คุณภำพส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
       1. สร้ำงสรรค์ผลงำน 
       2. กำรบริกำรฉับไว 
       3. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
       4. รักษำวินัยและจิตอำสำ 

สร้ำง ศรัทธำพัฒนำโรงเรียน 
    1. กำรรักษำควำมสะอำด 
    2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ระบบ   
        ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เข้มแข็ง 
    3. กำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
    4. เครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม 

 สร้ำง นักเรียนเพียรสู่ควำมก้ำวหน้ำ 
           1. พัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน 
           2. เน้นควำมสำมำรถทำงวิชำกำร/ 
              ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
           3. เน้นอำชีพและกำรมีงำนท ำ 
           4. เน้นระเบียบวินัย  

 สร้ำง จิตอำสำส่งเสริมผู้บริหำร ครู บุคลำกร อย่ำงมืออำชีพ 
          1. กำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำแบบบูรณำกำร 
              สู่กำรปฏิบัต ิ
          2. กำรจัดกำรเรียนรู้ “เรำท ำควำมดี 
              ด้วยหัวใจ” สู่นักเรียน 
          3. กำรจัดกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
          4. กำรจัดกำรวัดผล ประเมินผล และกำร นิเทศ        

          ภำยใน 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)     
               ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2561 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (ordinary National Educationl Test : O-NET)   
            ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2561 

    ส่วนที ่3 ผลกำรด ำเนินงำน  
          

 

       จำกกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่และกรอบภำรกิจที่สอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร กลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1. ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

             ***หมำยเหตุ : ปีกำรศึกษำ 2562 ไม่มีกำรจัดสอบด้ำนเหตุผล*** 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (ordinary National Educationl Test : O-NET)  
        ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2561 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (ordinary National Educationl Test : O-NET)    
         ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2561 
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     ผลกำรประเมินตำมระดับคุณภำพ 

     ผลกำรด ำเนินงำนเทียบค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

2. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัด            
   แผนปฎิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีผลกำรติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ในภำพรวมดังนี้ 

 

  

                                        

 

      

     

นโยบำย/ตัวชี้วัด 

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนิน
กำรได ้

กำร
แปรผล 

นโยบำยที่ 1 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และชำติ  

 

 

100 100 บรรลุ 

นโยบำยที่ 3 : กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 50 100 บรรลุ 

นโยบำยที่ 6 : กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

นโยบำยที่ 6 : กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

100 100 บรรลุ 

    

 

 
 
 

             นโยบำย ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับ
คุณภำพ นโยบำยที่ 1 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และชำติ 4 ดีมำก 

นโยบำยที่ 2 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ - ไม่ประเมิน 

นโยบำยที่ 3 : กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 3.50 ดีมำก 

นโยบำยที่ 4 : สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน            
                  และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

3.80 ดีมำก 

นโยบำยที่ 5 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเยี่ยม 

นโยบำยที่ 6 : กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 3.50 ดีมำก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบำย 3.72 ดีมำก 
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ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  (ITA)  
ประจ ำปี 2563 เปรียบเทียบกับประจ ำปี 2562 และประจ ำปี 2561 

 3. รำยงำนผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ                      
     ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

  4. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  (ITA)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำย

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 : กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 4 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 2 : กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 2 พอใช้ 

มำตรฐำนที่ 3 : ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                   เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) 4 ดีเยี่ยม 

85.15 83.23 

69.9 
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ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
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ตำรำงสรุปโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2563 

 

 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ แหล่งงบประมำณ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง และเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
1 งำนรัฐพิธี เนื่องในงำนรัฐพิธี วันส ำคัญตำมประเพณีและวันส ำคัญ

อ่ืนๆ ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
30,000 สพป.ชม 3 

2 พัฒนำเครือข่ำยสภำนักเรียน 30,000 สพป.ชม 3 
3 อบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือขั้นควำมรู้ทั่วไปและขั้นควำมรู้

เบื้องต้น 
20,000 สพป.ชม 3 

4 สัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันมำฆบูชำ ประจ ำปี 
2563 

11,900 สพป.ชม 3 

5 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 35,000 สพฐ. 
6 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดด้วยกระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัย        

ยำเสพติด 
310,000 สพฐ. 

7 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยม     
ของชำติ 

47,000 สพฐ. 

8 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โรงเรียนสุจริต) 

279,000 สพฐ. 

9 Just say no. Hello good boys (สนับสนุนโครงกำรร้อยใจรักษ์) 130,000 สพฐ. 
 รวมกลยุทธ์ที่ 1 892,900  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
10 กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) 693,784 สพฐ. 
11 กำรประเมินควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรอ่ำนออกของนักเรียน ชั้น 

ป.1 
116,750 สพฐ. 

12 กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบ
ปลำยปีกำรศึกษำ 2562 

418,460 สพฐ. 

13 กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) 114,570 สพฐ. 
 รวมกลยุทธ์ที่ 2 1,343,564  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู ผู้บริหำรสถำนสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
14 พัฒนำผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร

สถำนศึกษำ 
30,000 สพป.ชม 3 

15 เลื่อนเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำปี 15,000 สพป.ชม 3 
16 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยใน

สังกัด สพป.ชม.3 
80,000 สพป.ชม 3 

17 คัดเลือกรำงวัลครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 10,000 สพป.ชม 3 
18 ประชุมพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 34,000 สพป.ชม 3 
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ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ แหล่งงบประมำณ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู ผู้บริหำรสถำนสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ต่อ) 
19 ถอดบทเรียนหลังกำรประเมินกำรอ่ำนออกของผู้เรียน AAR 30,000 สพป.ชม 3 
20 คัดเลือกรำงวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี สพป.ชม.3 16,450 สพป.ชม 3 
21 กำรอบรมออนไลน์ให้กับครูในสังกัด 100,000 สพป.ชม 3 
22 กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลครูผู้ช่วยสู่มืออำชีพ 50,000 สพป.ชม 3 
23 พัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำร

สถำนศึกษำ 
382,375 สพป.ชม 3 

24 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในสังกัด สพป.ชม.3 419,000 สพป.ชม 3 
25 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำง

ชั่วครำว 
180,000 สพป.ชม 3 

26 อบรมหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและโค้ดดิ้ง 86,000 สพฐ 
27 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 17,000 สพฐ 
28 ส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอยพระรำชจริยวัตร 70,000 สพฐ. 
29 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรฟังและพูดภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร

ส ำหรับผู้ใหญ่ 
13,000 สพฐ. 

 รวมกลยุทธ์ที่ 3 1,532,825  
กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

30 ส ำรวจประชำกรวัยเรียนและเด็กออกกลำงคัน 10,000 สพป.ชม 3 
31 ติดตำมพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตำมภำระงำน พสน. 10,000 สพป.ชม 3 
32 กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 70,000 สพป.ชม 3 
33 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนคุณภำพ

ประจ ำต ำบล 
139,000 สพฐ 

34 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ 
2563 

10,000 สพฐ. 

 รวมกลยุทธ์ที่ 4 239,000  
กลยุทธ์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

35 แหล่งเรียนรู้จิตอำสำพัฒนำอำชีพ 10,000 สพป.ชม 3 
36 เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจรักษ์ สพป.ชม.3 30,000 สพป.ชม 3 
37 สร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรขยะ 10,000 สพป.ชม 3 
 รวมกลยุทธ์ที่ 5 59,000  

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
38 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมสร้ำงบุคลำกรภำยใน สพป.ชม.3 ให้

เป็นองค์กรที่มีมำตรฐำน 
20,000 สพป.ชม 3 

39 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด สพป.ชม.3 209,400 สพป.ชม 3 
40 ติดตำม ตรวจสอบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงินและกำร

ด ำเนินงำนของ สพป.ชม.3 และโรงเรียนในสังกัด 
50,000 สพป.ชม 3 

41 ประชุมจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ 20,000 สพป.ชม 3 
42 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 20,000 สพป.ชม 3 
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ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ แหล่งงบประมำณ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
43 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

งบประมำณ 
10,000 สพป.ชม 3 

44 กำรจัดท ำแผนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 10,000 สพป.ชม 3 
45 พัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 30,000 สพป.ชม 3 
46 พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุของสถำนศึกษำ

ในสังกัด 
35,700 สพป.ชม 3 

47 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ 78,500 สพป.ชม 3 
48 พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฎิบัติงำนของบุคลำกรใน สพป.ชม 3 30,000 สพป.ชม 3 
49 ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ  สพป.

ชม.3 
200,000 สพฐ/สพป.ชม 3 

50 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็ก 

30,000 สพฐ 

51 พัฒนำโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 42,000 สพฐ 
52 ขับเคลื่อนโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 530,000 สพฐ 
53 พัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 2563 20,000 สพฐ 
54 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
15,000 สพฐ 

55 ประชุมสัญจรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 500,820 สพป.ชม 3 
56 ประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ ที่จะ

เกษียณอำยุรำชกำร 
9,500 สพป.ชม 3 

 รวมกลยุทธ์ที่ 6 1,860,920  
 รวมทั้งหมด 5,919,209  
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

       กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง และเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีดังต่อไปนี้ 

1.โครงกำรงำนรำชพิธี รัฐพิธี วันส ำคัญตำมประเพณีและงำนวันส ำคัญอ่ืนๆ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน     30,000  บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน     26,715  บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน       3,285  บำท 

 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
             1.เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดเข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ ร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น 

          2.เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดแสดงควำมจงรักภักดี และเทิดทูนต่อ
สถำบันชำติ  ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
                3.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ ร่วมกับ
หน่วยงำนอ่ืน 

          4.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้แสดงควำมจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถำบัน
ชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป้ำหมำย 
             เชิงปริมำณ  
             - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สพป.ชม.3  จ ำนวน  82 คน  เข้ำร่วมกิจกรรม       
ในงำนรำชพิธี  รัฐพิธี วันส ำคัญตำมประเพณีและงำนวันส ำคัญอ่ืนๆ ร่วมกับหน่วยงำนอื่น จ ำนวน 7 ครั้ง                                                                
                เชิงคุณภำพ                   

- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด เกิดควำมภำคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดี ปกป้องและเชิดชู สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป 
  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด     
ได้เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญตำมประเพณี ท ำให้ เกิดควำมส ำนึก         
แ ล ะต ร ะห นั ก ถึ ง ค ว ำ ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ ำ บั น ช ำ ติ  ศ ำ ส น ำ 
พระมหำกษัตริย์ เกิดกำรสืบสำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณี      
ที่ดีงำม และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ให้กับชุมชนและสังคม 
 ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
         แนวทำงแก้ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 
   ไม่มี 
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2. พัฒนำเครือข่ำยสภำนักเรียน  

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน     30,000  บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน     30,000  บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          0     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
       1.เพ่ือให้นักเรียนตัวแทนสภำนักเรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
                     2.เพ่ือจัดกำรเลือกตั้งสภำนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                3.เพ่ือให้นักเรียนตัวแทนสภำนักเรียนได้สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนระหว่ำงโรงเรียนในสังกัด          
  4.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีคณะกรรมกำรสภำนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่ เพื่อร่วมเสนอข้อคิดเห็นและประสำนงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆของนักเรียนในสังกัด 

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ  
       - นักเรียนตัวแทนสภำนักเรียนโรงเรียนขยำย
โอกำส จ ำนวน 61 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน 4 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 130 คน ได้ร่วมกำรอบรมและเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                   - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 3 มีคณะกรรมกำรสภำนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ 
จ ำนวน 1 คณะ                                         

 เชิงคุณภำพ  
   -  นักเรียนตัวแทนสภำนักเรียนได้รับควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนสภำนักเรียน 
                -  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีคณะกรรมกำรสภำนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนทีเ่พ่ือร่วมเสนอข้อคิดเห็นและประสำนงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆของนักเรียนในสังกัด 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้ด ำเนินกำรจัดกำรอบรมนักเรียนแกน

น ำสภำนักเรียน โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่ โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น        
133 คน  เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้ำนเวียงฝำง และมีคณะกรรมกำรสภำนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่เพ่ือร่วมเสนอข้อคิดเห็นและประสำนงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆของนักเรียนในสังกัด 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
             นักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลจำกจุดที่จัดกำรอบรม มีควำมยำกล ำบำกในกำรเดินทำงไปและกลับ      

แนวทำงแก้ปัญหำ 
        ควรแบ่งกำรอบรมออกเป็น 2 รุ่น โดย รุ่นที่ 1 ใช้สถำนที่ในอ ำเภอฝำง ส ำหรับอบรมนักเรียนในพ้ืนที่

อ ำเภอฝำง อ ำเภอแม่อำย อ ำเภอไชยปรำกำร และรุ่นที่ 2 ใช้สถำนที่ในอ ำเภอเชียงดำว ส ำหรับอบรมนักเรียนในพ้ืนที่
อ ำเภอเชียงดำวและอ ำเภอเวียงแหง เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำงของนักเรียนและครูผู้ควบคุม 
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 3. อบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ผู้ก ำกับลูกเสือขั้นควำมรู้ทั่วไป และผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญข้ันควำมรู้เบื้องต้น   
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน     20,000  บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน     20,000  บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          0     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
       1.เพ่ือฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจจุดหมำย วัตถุประสงค์และวิธีกำร      
ในกำรฝึกอบรมเยำวชนแบบใหม่ตำมแนวของส ำนักงำนลูกเสือโลก เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ตำมอุดมกำรณ์  ของคณะ
ลูกเสือแห่งชำติ  
  2.ผู้ก ำกับลูกเสือสำมำรถท ำหน้ำที่
บริหำรกิจกำรลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ  
       - จัดกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำร
ลูกเสือผู้ก ำกับลูกเสือขั้นควำมรู้ทั่วไปและผู้ก ำกับลูกเสือ
สำมัญขั้นควำมรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) จ ำนวน 1 รุ่น จ ำนวน 
60 คน                                        
  เชิงคุณภำพ  

         - ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมวิชำผู้ก ำกับลูกเสือ      
ขั้นควำมรู้ทั่วไปและผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญขั้นควำมรู้
เบื้องต้น (S.B.T.C.) มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำ
ลูกเสือได้ประสบกำรณ์เพ่ือไปพัฒนำกำรฝึกอบรม กำร
บริหำรงำนลูกเสือในกลุ่มกองลูกเสือสำมัญและในโรงเรียน
ของตนให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป 
         กำรจัดฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือขั้นควำมรู้ทั่วไป และผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้ เบื้องต้น 

(S.B.T.C.) รุ่นที่ 5/2563 ระหว่ำงวันที่ 20 – 23 สิงหำคม 2563 ณ สวนธรรมโกศลวัดท่ำตอน (พระอำรำมหลวง) 
อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่  จ ำนวน 100 คน ซึ่งสำมำรถปฏิบัติตำมเนื้อหำและกิจกรรมของหลักสูตร และผ่ำน
กำรประเมินของผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมและคณะวิทยำกร ตำมเกณฑ์มำตรฐำน จ ำนวน 100 คน 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ไม่มี 

 แนวทำงแก้ปัญหำ 
       ไม่มี 
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4. สัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันมำฆบูชำ ประจ ำปี 2563 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน     11,900  บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน     11,900  บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          0     บำท 

วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม ได้เข้ำวัด ท ำบุญปฏิบัติธรรม

เพ่ือถวำยเป็นพุทธบูชำ เนื่องในสัปดำห์ส่งเสริมวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ   
เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ   
                     - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 3  จ ำนวน  70  คน เข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในสัปดำห์ส่งเสริมวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ 

   ด้ำนคุณภำพ      
  - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษษประถมศึกษำ

เชียงใหม่ เขต 3 ที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำวัด ท ำบุญ ปฏิบัติธรรม  บ ำเพ็ญศำสนกิจ เพ่ือถวำยเป็นพุทธบูชำ           
และเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของวันส ำคัญทำงศำสนำ  กำรฟังพระธรรมเทศนำ  รวมถึงร่วมกันท ำนุบ ำรุงพุทธศำสนำ    
ให้เจริญงอกงำมสืบต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป 
          ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สพป.ชม 3 เข้ำร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือถวำย

เป็นพุทธบูชำ เนื่องในสัปดำห์ส่งเสริมวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ ในวันอังคำรที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 ณ วัดศรีบุญเรือง    
ต ำบลสันทรำย อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
                เวลำในกำรท ำกิจกรรมน้อยเกินไป 

แนวทำงแก้ปัญหำ 
  เวลำท ำกิจกรรมควรมำกกว่ำนี้ 
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5. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ    
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน     35,000  บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน     35,000  บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          0     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
                1. เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และใช้เป็นข้อมูลในกำรด ำเนินกำร           
ส่งเสริมสนับสนับ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ    
                2. เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้เยำวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 

 3. เพ่ือให้สถำนศึกษำมีกิจกรรมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เยำวชนมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยำเสพติด 

เป้ำหมำย 

      เชิงปริมำณ 
            -  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  มีข้อมูล
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มเสพ  และรำยงำนกิจกรรมกำร
ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เป็นปัจจุบัน 
   -  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด  
จ ำนวน 62  แห่ง  มีกิจกรรมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เยำวชน         
มีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยำเสพติด  
                   -  นักเรียนกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด นักเรียนแกนน ำ  ได้เข้ำรับกำรอบรมทักษะ
ชีวิตเพ่ือน ำควำมรู้ไปขยำยผลในโรงเรียน                                                                           
     เชิงคุณภำพ  
        - นักเรียน/กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติด มีภูมิคุ้มกันและมีควำมเข้มแข็งสำมำรถต่อต้ำนยำเสพติด 
          - สถำนศึกษำมีกิจกรรมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เยำวชนมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยำเสพติด 
          - สถำนศึกษำในสังกัด 154 แห่ง  ได้ค้นหำนักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีระบบกำรรำยงำนกำรค้นหำ        
และรำยงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ 

 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป 
          กิจกรรมที่  1  ประชุมขับเคลื่ อนงำนป้องกันและแก้ ไขปัญหำย ำเสพติดในสถำนศึกษำ                  

วันที่ 20 พฤษภำคม 2563 ณ  ห้องประชุมอิงดอย สพป.ชม 3  มีผู้เข้ำร่วมประชุม 20  คน 
          กิจกรรมที่ 2  อบรมแนวทำงกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่ ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงำนป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 62 โรงเรียน   
         กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร ระบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำทุกโรงเรียน 
ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

  ไม่มี  
         แนวทำงแก้ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 
   ไม่มี 
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6. ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดด้วยกระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด    
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน     310,000  บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน     310,000  บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน           0     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
             1. เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำในสังกัดด้วยกระบวนกำรลูกเสือ จ ำนวน 62 โรงเรียน    
             2. เพ่ือให้โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน 62 โรงเรียน  มีกิจกรรมในกำรเฝ้ำระวัง
ไม่ให้เยำวชนมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยำเสพติด  ด้วยกระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
              3. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงภัยอันตรำย และควำมเสี่ยงต่อ        
ยำเสพติด 

  เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

              - โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด  
จ ำนวน 62 แห่ง มีกิจกรรมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้นักเรียน      
มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยำเสพติด  ภำยใต้กิจกรรมลูกเสือ   
ต้ำนภัยยำเสพติด          

เชิงคุณภำพ 
             - นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน สำมำรถป้องกันไม่ให้
ตัวเองยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด 
              - สถำนศึกษำมีกิจกรรมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เยำวชนมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยำเสพติด 
              - นักเรียนที่เข้ำร่วมอบรม  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้บริหำร ครู  ร่วมสร้ำงภูมิคุ้มกันนักเรียนกลุ่มปกติ         
กลุ่มเสี่ยง ไม่ให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด  
 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จัดอบรมหลักสูตรลูกเสือต้ำนภัย        
ยำเสพติด ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนขยำยโฮกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 62 โรงเรียน มีผู้เข้ำร่วมอบรม เป็นนักเรียน  
372 คน ครูผู้ควบคุม  62 คน โดยจัดกำรอบรม เป็น 4 รุ่น โดยนักเรียนแกนน ำลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด            
ด ำเนิน กิจกรรมเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด  มีสำยตรวจในโรงเรียน ตรวจตรำ/ส ำรวจพื้นที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียน  
สอดส่องดูแลพฤติกรรมเพ่ือนนักเรียน  
    ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
            นักเรียนเป้ำหมำยเข้ำร่วมอบรมมีจ ำนวนมำก ประกอบกับในปีกำรศึกษำ 2563 ด ำเนินกำรล่ำช้ำ
เนื่องจำกประสบปัญหำสถำนกำรโรคโควิด 19  โรงเรียนมีพ้ืนที่ห่ำงไกลเดินทำงล ำบำก 

แนวทำงแก้ปัญหำ     
   ควรด ำเนินกำรจัดอบรมโดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ในแต่ละอ ำเภอ เพ่ือลดควำมแออัด มีกำรวัดไข้และ     
ใส่หน้ำกำกอนำมัย และสะดวกในกำรเดินทำง เพ่ิมเนื้อหำโรคภัยพิบัติใหม่ ให้นักเรียนที่เข้ำร่วมอบรมได้น ำไปปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยจำกโรคโควิต 19     
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7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมของชำติ  
 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน       47,000 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน       34,140 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน       12,860      บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
            1. เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับ 
คุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในกำรท ำควำมดี 
              2. เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู และนักเรียนสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือ    
จำกหน่วยงำน และองค์กรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีควำมต่อเนื่อง 
           3. โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จำกส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 อย่ำงต่อเนื่อง  

เป้ำหมำย 
          เชิงปริมำณ 
               - โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ร้อยละ 80 ที่ได้
ด ำเนินโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม จำก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

ด้ำนคุณภำพ 
             -  ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน มีควำมตระหนักรู้ เข้ำใจ และคิดอย่ำงมีเหตุผล   
ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี และร่วมกัน
สร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๓ โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
คัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลผลกำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ ำแนกตำมกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ระดับประถมศึกษำ ระดับดีเยี่ยม ได้แก่โรงเรียนศึกษำนำรีอนุสรณ์ ๑ บ้ำนแม่เมืองน้อย  
ระดับด ี ได้แก่โรงเรียนบ้ำนแม่งอนกลำง,บ้ำนแม่ทะลบ,บ้ำนรินหลวง,บ้ำนห้วยหมำกเลี่ยม, บ้ำนแม่สำว,บ้ำนห้วยไคร้
(เวียงแหง) และบ้ำนจอง ระดับขยำยโอกำส ระดับดีเยี่ยม ได้แก่โรงเรียนวัดนันทำรำม ระดับดี ได้แก่โรงเรียน       
บ้ำนทุ่งหลุก และบ้ำนป่ำก๊อ กิจกรรมค่ำยยุวชนคนคุณธรรม ระดับประถม ระดับดีเยี่ยม ได้แก่โรงเรียนวัดป่ำแดง 
ระดับขยำยโอกำส ระดับดีเยีย่ม ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว 
      ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร        

โรงเรียนยังไม่เข้ำใจกำรสมัครและรำยละเอียดขั้นตอนกำรท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร      
แนวทำงแก้ปัญหำ 

          ศึกษำนิเทศก์ช่วยชี้แจงรำยละเอียดขั้นตอน แนะน ำ และเป็นที่ปรึกษำให้โรงเรียนที่สนใจ   
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8. เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต)  
 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        279,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        279,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน             0        บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
         1.เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 154 โรงเรียน มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
   2.เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับนักเรียน 
คร ูผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  
   3.เพ่ือด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน)       
ไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ   

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ 
  - ผู้บริหำรและครูวิชำกำรจ ำนวน 308 คน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
  - โรงเรียน จ ำนวน 154 โรงเรียน น ำหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
       - โรงเรียน จ ำนวน 27  โรงเรียน สำมำรถประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน   
ของสถำนศึกษำออนไลน์ (ITA Online) ได้อย่ำงถูกต้อง                 
  ด้ำนคุณภำพ   
         - ผู้บริหำรสำมำรถขับเคลื่อนกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในโรงเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
  - ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำได้บรรลุผลกำรเรียนรู้และมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (ITA Online) 
  - นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังให้ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป  

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดประชุม โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้แก่
ผู้บริหำรและครูวิชำกำร จ ำนวน 300 คน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและโรงเรียน       
ในสังกัด จ ำนวน 154 โรงเรียน ไดน้ ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
  ผู้เข้ำร่วมประชุมมีจ ำนวนเยอะเกินไป ท ำให้ไม่สะดวกในกำรท ำกิจกรรม 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
  แบ่งกำรจัดประชุมออกเป็นหลำยรุ่น และควรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุม      
มีส่วนร่วมมำกกว่ำกำรนั่งฟังบรรยำย  
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9. Just say no. Hello good boys (สนับสนุนโครงกำรร้อยใจรักษ์)  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        130,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        129,260 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน             740     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
              1. เพ่ือให้นักเรียนชำย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำทุกโรงเรียน
ในอ ำเภอแม่อำย ได้เข้ำรับกำรอบรมทักษะชีวิต ให้รู้จักปฏิเสธ ไม่เข้ำไปยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด     
    2. เพ่ือคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสพ กลุ่มเสี่ยงให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเด็กปกติ จ ำนวน 13  
โรงเรียน  จ ำนวน 261  คน                
          3. เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในกำรรู้จักปฏิเสธและทักษะชีวิตในกำรหลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับ        
ยำเสพติด  รู้คุณค่ำตนเอง  

          4. เพื่อเป็นโครงกำรน ำร่องระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกำรเฝ้ำระวังส ำหรับเด็กปกติ และให้
ควำมช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสพ  ให้เป็นนักเรียนกลุ่มปลอด 100%    

เป้ำหมำย 
      เชิงปริมำณ   
    - นักเรียนชำย ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 2 ทุกโรงเรียนในอ ำเภอแม่อำย เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน      
261  คน ได้รับกำรคัดกรองกำรใช้สำรเสพติด    

เชิงคุณภำพ  
      - นักเรียนชำย ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 2 ทุกโรงเรียนในอ ำเภอแม่อำย ปลอดยำเสพติด 
100% และมีทักษะชีวิต ไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
เป็นคนที่มีคุณภำพ อย่ำงต่อเนื่องยั่งยืน  
 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป  

กิจกรรมที่  1  วันที่  10 กันยำยน  2563       
จัดอบรมทักษะชีวิต นั กเรียนชำย ระดับชั้น ม.2 
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำอ ำเภอแม่อำย  และคัดกรองผู้ใช้ยำเสพติด จ ำนวน 261 คน ครูผู้รับผิดชอบงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ จ ำนวน 13 คน ได้รับควำมรู้ในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกำร
คัดกรองนักเรียนโดยกำรตรวจปัสสำวะ  เพื่อก ำกับดูแล และให้กำรดูแลช่วยเหลือ      

กิจกรรมที่ 2  วันที่ 16-18 กันยำยน 2563 จัดค่ำยอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง นักเรียน
ชำย ม.2 โรงเรียนในอ ำเภอแม่อำย จ ำนวน 66 คน ณ สวนธรรมโกศล(วัดท่ำตอนพระอำรำมหลวง) อ ำเภอแม่อำย            
จังหวัดเชียงใหม่  

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
          แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

10. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

   
  
โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีดังต่อไปนี้ 
 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        693,784 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        693,784 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน              0       บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
        1.เพ่ือให้ระบบกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่     
เขต 3 ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  2. เพ่ือให้ผลที่ได้จำกกำรทดสอบมีควำมน่ำเชื่อถือ
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียน กำรสอน ของ
โรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ         
       - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2562  จ ำนวน 5,473  คน  ดังนี้ 

นักเรียน ผู้เข้ำสอบในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6           จ ำนวน  2,960    คน 
นักเรียน ผู้เข้ำสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3             จ ำนวน  1,641    คน 
คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ                               จ ำนวน    775    คน 
คณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบย่อยประจ ำอ ำเภอ             จ ำนวน      97    คน 

  เชิงคุณภำพ  
            - กำรด ำเนินกำรจัดสอบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 ด ำเนิน
ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส มีควำมน่ำเชื่อถือ  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป  
 1.ผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National 

Educational Test : O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2562 ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
        2.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนทุกโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  เข้ำสอบจ ำนวน 4,601 คน 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
     สนำมสอบในกำรด ำเนินกำรจัดสอบมีจ ำนวนมำกไปท ำให้กำรบริหำรจัดกำรทดสอบต้องใช้

คณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนในแต่ละสนำมสอบมำกส่งผลต่องบประมำณในกำรด ำเนินงำน                                                                                                                                                                                                        

แนวทำงแก้ปัญหำ 
               ควรลดจ ำนวนสนำมสอบลงให้เหมำะสมกับบริบท และงบประมำณท่ีจัดสรรมำให้ 
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11. กำรประเมินควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรอ่ำนออกของนักเรียน ชั้น ป.1         
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        116,750 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        116,750 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน              0       บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
       1. เพ่ือด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1          
            2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1    

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ  
       - ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 5,770 คน จ ำนวน        
162 โรงเรียน (โรงเรียนในสังกัด สพฐ.154 โรงเรียน และโรงเรียน
สังกัดอ่ืน 8 โรงเรียน)                                                              
  เชิงคุณภำพ             
                      - สำมำรถด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำนออก ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำยของโครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถ          

ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีกำรศึกษำ 2562 ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 มีจ ำนวนนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทั้งสิ้น 5,516 คน เป็นเด็กพิเศษ 254 คน  จ ำนวน 162 สนำมสอบ โดยมีผลคะแนนดังนี้  
 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
                 1. กำรกรอกข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลเข้ำในระบบ NT ACCESS  ที่ไม่สมบูรณ์ส่งผลให้ข้อมูล
นักเรียนตกหล่น จ ำนวนข้อทดสอบ กระดำษค ำตอบไม่เพียงพอ  
                 2. กรรมกำรผู้คุมสอบไม่ศึกษำรำยละเอียดค ำชี้แจงในกำรให้คะแนนอย่ำงถ่องแท้  
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
             จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรกรอกข้อมูล, แนวทำงปฏิบัติในกำรคุมสอบเกณฑ์กำร
ให้คะแนน,และกำรกรอกข้อมูลผลกำรทดสอบผ่ำนระบบ  NT ACCESS  
 

 
 
 
 

 

ด้ำน คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมสังกัด 

             เขตพื้นท่ี                จังหวัด   ศึกษ       ศึกษำธิกำร
ภำค 

              สังกัด                ประเทศ 

          กำรอ่ำนออกเสียง           คะแนนเฉลี่ยร้อยละ          60.89          61.39           61.42            67.49           68.50 

        กำรอ่ำนรู้เรื่อง         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ          73.45         68.56            68.07           72.51         72.81 

         รวม 2 ด้ำน            คะแนนเฉลี่ยร้อยละ          67.17          64.98            64.76            70.00          70.66 
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งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        418,460 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        402,730 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          15,730   บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
   1.เพ่ือประเมินผลด้วยข้อสอบปลำยปี ปีกำรศึกษำ 2562  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2,4     
และ 5  และมัธยมศึกษำปีที่ 1-2  ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  
และโรงเรียนในสังกัดอ่ืน จ ำนวน 18,158  คน 
   2. เพ่ือให้กำรวัดและกำรประเมินผลปลำยปีของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ   

  - นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 และสังกัดอ่ืนสอบ
ประเมินผลด้วยข้อสอบปลำยปี จ ำนวน 18,158  คน 

เชิงคุณภำพ    
                 - นักเรียนในชั้นประถมศึกษำปีที่ 2,4  และ 5  รวมทัง้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-2  ได้รับกำร
ประเมินด้ำนควำมรู้ใน 4  วิชำคือภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  คณิตศำสตร์  และวิทยำศำสตร์ 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีนักเรียนที่เข้ำสอบ จ ำนวน 18,158 คน     

จำกที่ส ำรวจไว้ จ ำนวน 18,158 คน  เท่ำกับว่ำนักเรียน 100 % เข้ำรับกำรทดสอบปลำยปีด้วยข้อสอบมำตรฐำน   
ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำโดยร้อยละของนักเรียนในภำพรวมมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชำและแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 

 

วิชำ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 

คณิตศำสตร์ 50.43 40.16 38.80 31.47 34.74 

ภำษำไทย 32.98 54.47 47.39 47.29 47.31 

วิทยำศำสตร์ 53.73 44.34 48.47 38.96 38.58 

ภำษำอังกฤษ 55.70 39.75 39.12 32.46 33.60 

 
ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

                 1. เนื่องจำกข้อสอบมำช้ำ ประกอบกับมีกำรระบำดของโรคโควิด 19 ท ำให้โรงเรียนต้องรีบด ำเนิน    
กำรสอบ   
                2. ในช่วงกำรสอบมีผู้ปกครองและนักเรียนวิตกกังวลกับโรคระบำด โรคโควิด 19  ท ำให้มีนักเรียน    
ขำดสอบในแต่ละห้อง  ซึ่งครูประจ ำชั้นต้องติดตำมนักเรียนมำสอบในภำยหลัง    
             3. กำรโอนงบประมำณ ในแต่ละครั้ง จ ำนวน  2  ครั้ง  และเว้นระยะห่ำงกันท ำให้งบที่มำภำยหลัง
ต้องมีกำรจัดสรรเพ่ือกำรต่อยอดจำกครั้งที่  1   ซึ่งงบที่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ 1 มีจ ำนวนน้อย โรงเรียนต้องใช้
งบประมำณของโรงเรียนในกำรจัดท ำข้อสอบเพ่ือให้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน 
 
 
 

12. กำรประเมินคุณภำพผู้เรยีนด้วยข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีกำรศึกษำ 2562  
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13. กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (NT) 

แนวทำงแก้ปัญหำ  
   1. ในกำรด ำเนินกำรจัดสอบครั้งต่อไป  ควรมีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรสอบที่เร็วขึ้นกว่ำเดิม  

เพ่ือให้โรงเรียนได้จัดท ำรำยงำน  และมีเวลำในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ 
  2. กำรโอนงบประมำณ ควรโอนมำครั้งเดียวและให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรจัดสอบของ                 

แต่ละโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        114,570 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        114,570 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน              0       บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร    
            1.เพ่ือก ำหนดแนวด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน       
ปีกำรศึกษำ 2562 ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เป็นรูปธรรม สำมำรถปฏิบัติได้จริงตำมบริบทของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินของส่วนกลำง          
                 2.เพ่ือให้ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนฯ คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ศูนย์ประสำนกำรสอบ 
โรงเรียน/สนำมสอบ ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน  

เป้ำหมำย 

    เชิงปริมำณ  
             - นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  3  ทุกคนของ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัด
กำรศึกษำพิเศษ, สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และสังกัดต ำรวจตระเวนชำยแดน จ ำนวน 
162 โรงเรียน มีกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ ( NT )                                            
                เชิงคุณภำพ      
         - โรงเรียน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

14. พัฒนำผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป  
  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ          

ขั้นพ้ืนฐำน สังกัดกำรศึกษำพิเศษ, สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และสังกัดต ำรวจตระเวน
ชำยแดน จ ำนวน 162 โรงเรียน มีกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ ( NT ) โดยมีผลกำรสอบดังนี้ 

            

วิชำ ผลกำรสอบ (NT) 

ภำษำไทย 46.61 

คณิตศำสตร์ 48.01 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ไม่มี 

  แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
 
 

 
 
 
 
 

 

 โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        30,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        30,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
            1. เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สำมำรถขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
     2. เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีควำม
กระตือรือร้น มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ และมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงมีระบบและต่อเนื่อง 
   3. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด 

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ        
       - ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สำมำรถขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ร้อยละ 90 

  - ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีควำมกระตือรือร้น มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ และมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงมีระบบและต่อเนื่อง ร้อยละ 90  
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15. เลื่อนเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำปี 

เชิงคุณภำพ               
  - ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ พัฒนำผลสัมฤทธิ์ใน

กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด ร้อยละ 100 
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป  

             ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  ที่เข้ำรับกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ผ่ำนกำรประเมิน ตำมหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ ก.ค.ศ. 
และ สพฐ.ก ำหนด ทั้งหมด 33 รำย  
 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
          แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        15,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        15,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
       1.เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ                 
  2.เพ่ือให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง       
มีประสิทธิภำพ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ  
       - ผู้บริหำรโรงเรียนและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน      
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลื่อนเงินเดือน ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพได้อย่ำง
ถูกต้อง ร้อยละ 80 
                - เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรเลื่อนเงินเดือนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 80                                                                   
  เชิงคุณภำพ  
          - ผู้บริหำรโรงเรียนและบุคลำกรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ในกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครู     
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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16. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในสังกัด สพป.ชม 3 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่   เขต 3 ไดด้ ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรวงเงิน  และกลั่นกรองกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เพ่ือให้ผู้บริหำร
โรงเรียนและบุคลำกรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ในกำรเลื่อนเงินเดือน
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพ และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ปัญหำอุปสรรคทีเ่กิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ไม่มี  

          แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        80,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        80,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดประชุมให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนให้กับบุคลำกรในสังกัด  

     2. เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและท ำคุณประโยชน์ให้แก่
วงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจนอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
     3. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกคนมีควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำนเในกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง    
ได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

  - จัดประชุมให้ควำมรู้  สร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำงกำรบริหำรกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  จ ำนวน 350 คน 
    - มอบใบประกำศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ท ำคุณประโยชน์ให้แก่วงกำรศึกษำ จ ำนวน 87 คน เพ่ือสร้ำง    
ขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน  

เชิงคุณภำพ    
                - ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ให้ แก่ข้ ำ ร ำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ          
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรได้พัฒนำศักยภำพและ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ
เพ่ิมข้ึน และมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน มีควำม
ภำคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีในอำชีพข้ำรำชกำรครู  
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17. คัดเลือกรำงวัลครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป  
     1. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับรู้ รับทรำบและเข้ำใจในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และพร้อมที่จะพัฒนำ

ตนเองและยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้กำรท ำงำน  มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน 
     2. ผู้ที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ   มีควำมภำคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีในอำชีพ 

          3. ผู้ที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับรู้ มีควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ตำมหน้ำที ่ที่ได้รับมอบหมำยตำมกรอบภำรกิจ และมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนเพ่ิมข้ึน มำกกว่ำร้อยละ 95 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
          แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
 
 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        10,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน          5,080 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          4,920     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
         1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีควำมประพฤติ
ดีและปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพและมีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์                                     
                 2. เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในวิชำชีพ ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                 3. เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นแบบอย่ำงที่ดี เสริมสร้ำงควำม
ศรัทธำและควำมเชื่อมั่นในกำรประกอบวิชำชีพ มีควำมภำคภูมิใจในกำรปฎิบัติหน้ำที่ และได้รับบ ำเหน็จควำมดี 
ควำมชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ  
       - ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด จ ำนวน 153 โรงเรียน                                                           
  เชิงคุณภำพ          

  - เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมประพฤติดี
และปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพและมีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือก        
ผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรำงวัล
ทรงคุณค่ำ สพฐ.(obec awards) ครั้งที่ 9 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 เพ่ือน ำส่งผลงำน ผู้ได้รับคัดเลือกให้ สพม.38 (จ.สุโขทัย) 
พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  จ ำนวน 8 รำย 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
          แนวทำงแก้ปัญหำ   
   ไม่มี 
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18. ประชุมพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        34,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        34,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน             0        บำท 

วัตถุประสงค์ 
   1. ประชุมพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบูรณำกำรร่วมกับกำรศึกษำคณะ
ศึกษำดูงำนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 1 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถม ศึกษำขอนแก่น เขต 4  จ ำนวน 200 คน 

  2. ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีควำมเข้ำใจในนโยบำย และแนวทำงสู่กำร
ปฏิบัติสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

  - ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 3 จ ำนวน 140 คน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 1 จ ำนวน 30 คน และส ำนักงำน
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 จ ำนวน 30 คน  

เชิงคุณภำพ    
                  - ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกสังกัด รวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้อง  ทุกฝ่ ำย ได้ รั บควำมรู้ ทั้ งด้ ำนนโยบำย 
กฎหมำย หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรในกำรท ำงำน
ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำรในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกันกับหน่วยงำนที่เข้ำมำศึกษำดูงำน 
ตำมทิศทำง จุดเน้นกำรปฏิบัติงำนของส ำนักเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 3 “4 สร้ำง        
สู่กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงยั่งยืน” CM 3 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต  3 จัดกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

ในกำรบริหำรจัดกำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต  3 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 1 และส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำปรถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ท ำให้บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำมำปรับปรุง                
กำรปฎิบัติงำนของตนเองให้ดีขึ้น 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
          แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
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19. ถอดบทเรียนหลังกำรประเมินกำรอ่ำนออกของผู้เรียน AAR  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        30,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        29,400 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            600      บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
       1. เพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนควำมรู้ เทคนิค วิธีกำรสอนภำษำไทยแบบ Active Learning  

ของครูผู้สอนภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
2. เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสร้ำงเครือข่ำยของครูผู้สอนภำษำไทยชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 1   

  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรอ่ำน กำรเขียนเพิ่มมำกข้ึน  
  4. ครูผู้สอนสำมำรถออกแบบกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ทำงด้ำนภำษำไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
เป้ำหมำย 

        เชิงปริมำณ         
        - ครูผู้สอนภำษำไทยในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรอ่ำน และกำร
เขียนต่ ำ จ ำนวน 15 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับกำรพัฒนำ
วิธีกำรสอนภำษำไทยแบบ Active Learning  

 เชิงคุณภำพ                  
 -  เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (AAR) หลังจำก

ได้รับกำรประเมินกำรอ่ำนออกของนักเรียนใน  ปีกำรศึกษำ2562 
ระหว่ำงโรงเรียนที่มีผลกำรอ่ำนสูงและโรงเรียน ที่มีผลกำรอ่ำนต่ ำ        
กำรสร้ำงเครือข่ำยของครูผู้สอนภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
            -  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
(RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  1 โรงเรียน ที่มีผลกำร
ประเมินในระดับต่ ำ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ทุกโรงเรียน  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
    ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสร้ำงเครือข่ำยของครูผู้สอนภำษำไทย 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เกิดกำรเรียนรู้ซึ่งกันและกันแบบ SL (share  & Learn) ได้รับเทคนิควิธีกำรสอนในรูปแบบ 
ต่ำงๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหำโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย AAR  ซึ่งโรงเรียนที่มีผลกำรอ่ำน กำรเขียนต่ ำ ได้เรียนรู้เทคนิค 
วิธีกำร แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ในโรงเรียนได้อย่ำงหลำกหลำย  

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
    กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรหลังจำกถอดบทเรียน AAR โรงเรียนที่มีผลกำรอ่ำน 
กำรเขียนต่ ำ ไม่ต่อเนื่อง  
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
       ควรมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมโรงเรียนที่มีผลกำรอ่ำน กำรเขียนต่ ำ อย่ำงต่อเนื่อง  
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20. คัดเลือกรำงวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี สพป.ชม 3  
 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        16,450 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        16,450 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน             0        บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
                      1.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีควำมประพฤติดีและปฏิบัติ
ตนตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพและมีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์                                     
                      2.เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในวิชำชีพ 
                      3.เพ่ือเป็นแบบอย่ำงท่ีดี เสริมสร้ำงควำมศรัทธำและควำมเชื่อม่ันในกำรประกอบวิชำชีพ 
                      4.เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้ตั้งมั่นกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมอุตสำหะ    
เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชน 

เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ   
             -  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร อัตรำจ้ำง  ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ในโรงเรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร 
อัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3  จ ำนวน 1,003  คน   

เชิงคุณภำพ                       
                     -  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือก มีควำมภำคภูมิใจ มีขวัญและ

ก ำลังใจในกำร ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                

            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้ท ำกำรคัดเลือกรำงวัล “คนดี        
ศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประจ ำปี 2563 เพ่ือเป็นกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน                
ซึ่งมผีู้ได้รับกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 1,003 คน สร้ำงควำมภำคภูมิใจ เป็นขวัญ
และก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพต่อไป  

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
          แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
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21. กำรอบรมออนไลน์ให้กับครูในสังกัด  
 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน       100,000 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน       100,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน             0        บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
    1. เพ่ือจัดท ำหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ส ำหรับครูผู้สอนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3     
     2. เพ่ือให้ครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 3  ได้ศึกษำ          

หำควำมรู้ในสำขำวิชำที่ตนเองสอนโดยผ่ำนสื่อออนไลน์ ในระหว่ำงปิดภำคเรียนปีกำรศึกษำ 2563   
เป้ำหมำย  

เชิงปริมำณ 
   - มีสื่อออนไลน์ส ำหรับครูผู้สอนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  

จ ำนวน 17 หลักสูตร  
  - ครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 

อย่ำงน้อยหลักสูตรละ 80 คน รวมจ ำนวน 1,560 คน  
เชิงคุณภำพ   

  - มีหลักสูตรที่มีเหมำะสมเพ่ือให้ครูผู้สอนแต่ละวิชำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  เลือกลงทะเบียนตำมควำมต้องกำรของตนเอง 

          - ครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนรู้ไปจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนในปีกำรศึกษำ 2563 ได้อย่ำงมีคุณภำพต่อไป   

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
     - ก ำ รด ำ เ นิ น โ คร งกำร เป็ น ไปตำม

วัตถุประสงค์ของโครงกำร มีครูในสังกัดเข้ำรับกำรอบรม 
ทุกคน รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 2,422 คน มีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ในสังกัดเข้ำรับกำรอบรมทุกคน รวมทั้งสิ้น 154 คน       
และผู้สนใจทั่ ว ไปเข้ำร่วมอบรมออนไลน์ ในครั้ งนี้ อีก 
144,907 คน รวมมีผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรออนไลน์
ทั้ งสิ้ น  147,483 คน ซึ่ ง เกินกว่ ำ เป้ ำหมำย ร้อยละ 
9,354.04 %  หรือคิดเป็น  93.54  เท่ำ  
    - ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 147,483 คน ผ่ำนกำรอบรมและได้รับวุฒิบัตรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  คิดเป็นร้อยละ 79.59 และไม่ผ่ำนกำรอบรมคิดเป็นร้อยละ 20.41   

 ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
           แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
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22. กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลครูผู้ช่วยสู่มืออำชีพ  
 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน       50,000 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน       50,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน           0          บำท 
          วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  1. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพ 

2. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยน ำเทคนิควิธีกำร และวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ รูปแบบต่ำง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในกำร  
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้กับเด็กในชั้นเรียน 

3. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ จำกกำรจัดกำรอบรมไปเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียน  เรียนอย่ำงไรให้มีควำมสุข ทั้งครู และนักเรียน ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำน      
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ว่ำ “ร่วมแรงร่วมใจ..มุ่งสู่..เขตคุณภำพ โรงเรียนคุณภำพ และห้องเรียนคุณภำพ
เพ่ือผู้เรียนคุณภำพ” 

เป้ำหมำย  
  เชิงปริมำณ   
  - อบรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย จ ำนวน  180 คน 
 เชิงคุณภำพ   
  - ครูผู้ช่วย มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีควำมตระหนักต่อภำระหน้ำที่ 
พัฒนำองค์ควำมรู้ทักษะในกำรสื่อสำร สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ    
มีทักษะและประสบกำรณ์ สำมำรถปฏิบัติรำชกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
    ส ำนักงำนเขต พ้ืนที่ ก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 3 ได้อบรมให้กับ         
ครู ผู้ ช่ ว ย  จ ำนวน 180 คน ในระหว่ ำงวันที่             
3 -4 สิ งหำคม 2563  ณ ห้ องประชุ ม อิงดอย        
ส่งผลให้ครูผู้ช่วยมีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร มีวิ นัย ในตนเอง มีควำมตระหนักต่อ
ภำระหน้ำที ่มีควำมเข้ำใจ มีทักษะและประสบกำรณ์ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  จ ำนวนครูผู้ช่วยที่ได้รับกำรพัฒนำได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจำกงบประมำณมีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
          แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ควรเพิ่มงบประมำณในกำรอบรมให้มำกขึ้น 
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23. พัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน      382,375 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน      382,375 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน           0          บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
             1. เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะ ศักยภำพและทักษะอย่ำงมีประสิทธิภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำ       
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
                2. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

   3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้ เป็นผู้น ำทำงวิชำกำร เป็นผู้น ำปฏิรูปกำรเรียนรู้  อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล                         

เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ   

 -  ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  จ ำนวน  175 คน                                                                   
                เชิงคุณภำพ                                 
  -  ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ มีทักษะ เป็นผู้น ำทำงวิชำกำร เป็นผู้น ำปฏิรูป
กำรเรียนรู้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
ระเบียบ กฏหมำย แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ    
และมอบนโยบำยกำรบริหำรงำนมีผู้บริหำรสถำนศึกษำ          
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 3 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมจ ำนวน 175 คน ได้รับกำร
พัฒนำให้มีสมรรถนะ มีทักษะ เป็นผู้น ำทำงวิชำกำร เป็นผู้น ำ
ปฏิรูปกำรเรียนรู้ ในกำรบริหำรจัดกำรศึ กษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
           แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
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24. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในสังกัด สพป.ชม 3  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน       419,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน       419,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน             0        บำท 

วัตถุประสงค์ 
               1  เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของตนเอง 
                2  เพ่ือให้บุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงเขตพ้ืนที่ 
                3  เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

เป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ   

    - ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 3    
จ ำนวน 80 คน ได้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำศักยภำพและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำน  ทั้งภำยในและภำยนอก 

ด้ำนคุณภำพ 
   - ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัด ได้รับควำมรู้ และน ำควำมรู้นั้นมำพัฒนำ
ตนเอง ส่ งผลให้กำรปฏิบัติ งำนตำมหน้ ำที่ ควำม
รับผิดชอบและตำมงำนที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถท ำให้
งำนทีท่ ำมีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
  ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม ได้รับควำมรู้และ รับทรำบแนวทำงกำรท ำงำนขององค์กรอ่ืน และได้น ำแนวทำงที่สร้ำงสรรค์    
มำปรับใช้ในกำรท ำงำนของตนเองได้ และส่งผลให้กำรท ำงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและงำนที่ได้รับมอบหมำย 
เกิดคุณภำพ และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
           แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
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25. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน       180,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน       179,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          1,000     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  1.เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ ระเบียบ กฎหมำยและสิทธิ

ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
      2.เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทในกำรท ำงำนต่อกัน มีทักษะกำรปฏิบัติงำน 
และกำรท ำงำนเป็นทีม มีควำมเชื่อม่ันในตนเอง  
   3.เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ ช่วยเหลือกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม ตำมโอกำสที่เหมำะสม 

เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ     

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ
และลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด จ ำนวน 104 คน 
    - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำเสนอผลงำน  
   - จดักิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็นขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำน 
            เชิงคุณภำพ  
     - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ ระเบียบ กฎหมำยและสิทธิประโยชน์           
ที่เก่ียวข้อง 
    - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกัน ท ำงำนเป็นทีม  
     - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ ท ำงำนร่วมกับหน่วยงำน ชุมชนและสังคม  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด  จ ำนวน 104 คน  
ให้ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ ระเบียบ กฎหมำย
และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ท ำงำนร่วมกันเป็นทีม   

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
           แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
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26. อบรมหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและโค้ดดิ้ง  
 
 

 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน       86,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน       86,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร         
       เพ่ือให้ครูผู้สอนสำระเทคโนโลยี (วิยำกำรค ำนวณ) ระดับประถมศึกษำตอนต้นในสถำนศึกษำสังกัด
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระ
เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ระดับประถมศึกษำตอนต้น    

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ   
       - ผู้สอนที่ได้รับมอบหมำยให้สอนสำระเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ระดับประถมศึกษำตอนต้น  
ในสถำนศึกษำทุกสังกัดของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 90 คน                                                                    
  เชิงคุณภำพ              
   - ผู้สอนระดับประถมศึกษำตอนต้นในสถำนศึกษำสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรจัดกิจกรรม สำมำรถน ำไปจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
   ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดกำรอบรม ให้กับ
ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณจำกโรงเรียนทุกสังกัดในพ้ืนที่
เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 90 คน ส่งผลให้ครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษำตอนต้น  ในสถำนศึกษำของ เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ 

ปัญหำอุปสรรคที่ เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 
  ไม่มี  
           แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
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27. บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย   
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน       17,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน       10,200 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน         6,800      บำท 
.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
   1. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัยทดแทนครูที่เกษียณ/ย้ำย หรือบรรจุใหม่ ของโรงเรียนในโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง น้ ำและอำกำศ ตำมแนวทำงโครงกำร 
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับเขตพ้ืนที่ 

  2. เพ่ือให้ครูผู้สอน โรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ได้น ำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติจริง ที่ได้รับจำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ไปสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียนได้เพ่ือให้ผู้น ำ
เครือข่ำยท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยำกรเครือข่ำยท้องถิ่น (Local Trainer : LT) ไปร่วมกิจกรรม     
พิธีรับตรำพระรำชทำน “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับ สพฐ.       

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ  

    - นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
   - ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็กที่ย้ำยหรือบรรจุใหม่ ของโรงเรียนในโครงกำร        
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย จ ำนวน 60 คน                                                                   

เชิงคุณภำพ  
  - นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวทำงโครงกำรบ้ำน

นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   - ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็กที่ย้ำยหรือบรรจุใหม่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
จัดกิจกรรมตำมแนวทำงโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดอบรมครูผู้สอนโรงเรียน           

ในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย    
ครูพ่ีเลี้ยง และผู้ดูแลเด็กที่ย้ำยหรือบรรจุใหม่ จ ำนวน 60 คน โดยได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรม       
กำรทดลองวิทยำศำสตร์ และสำมำรถน ำไปจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้  

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
   - ควำมจ ำกัดของเวลำด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ      
น้อยเกินไปเพรำะกิจกรรมบำงอย่ำงต้องใช้เวลำค่อนข้ำงมำก 

แนวทำงแก้ปัญหำ 
   - ควรมีกำรวำงแผนและเตรียมกำรให้พร้อมในกำร
จัดสรรเวลำกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมกระชับมำกยิ่งขึ้น  
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28. ส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอยพระจริยวัตร  
 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน      70,000.00     บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน      67,212.50     บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน        2,787.50     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร       
                1. โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 15 โรงเรียน ได้รับหนังสือพระรำชนิพนธ์ฯ ชุดเสด็จพระรำชด ำเนิน
เยือนต่ำงประเทศ ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่สำมำรถ
น ำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนให้แก่นักเรียนได้ 
                2. นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและมีเจตคติท่ีดีต่อกำรอ่ำนหนังสือ 
               3. โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอย   
พระจริยวัตรฯ ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  อย่ำงต่อเนื่อง 

เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ  
     - โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 15 โรงเรียน  ที่ได้รับกำรคัดเลือกได้รับหนังสือพระรำชนิพนธ์ฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ได้รับกำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน      
ตำมรอยพระจริยวัตร  ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี       
ภำคเรียนละ 2 ครั้ง    
            เชิงคุณภำพ                                  
       - โรงเรียนทีไ่ด้รับหนังสือพระรำช
นิพนธ์ฯ ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สำมำรถ
น ำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนให้นักเรียนได้อย่ำงมี
คุณภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป 
  ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๓ ได้มอบหนังสือให้กับ
โรงเรียนในสังกัดเพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน มีเจตคติที่ดีต่อกำรอ่ำน และได้รับนิเทศกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม   
กำรอ่ำนตำมรอยพระจริยวัตรในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี  
อย่ำงต่อเนื่อง 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร                          
                 เนื่องจำกสถำนกำรณ์จำกผลกระทบกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้
ไม่สำมำรถจัดกำรประชุมชี้แจงกำรมอบและใช้หนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด 
          แนวทำงแก้ปัญหำ 
                 ได้ปรับรูปแบบกำรประชุมชี้แจงกำรใช้หนังสือ โดยกำรสแกนคิวอำร์โค้ด (QR Code)  และประชุม
ชี้แจงผ่ำนระบบ Line Application แทน 
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29. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรฟังและพูดภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ใหญ่  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        13,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        12,760 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            240      บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
                     1. เพ่ือตอบสนองงำนโครงกำรพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมพระรำชด ำริ        
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
       2. เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือของหน่วยงำนระดับกระทรวงฯ (สพฐ กศน.และ ตชด.) ในกำรพัฒนำ
ทักษะกำรฟังและพูดภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 

  3. เพ่ือให้ผู้ใหญ่บนพ้ืนที่สูงมีพัฒนำกำรทำงด้ำนทักษะกำรฟัง กำรพูดภำษำไทย เพ่ือกำรสื่อสำร    
ในชุมชน ได้พัฒนำทักษะชีวิตและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
  เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ  

       - โรงเรียนที่ เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน      
5 โรงเรียน มีโครงกำร แผนงำนในกำรพัฒนำทักษะกำรฟัง
และพูดภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ใหญ่ บนพ้ืนที่สูง
ตำมพระรำชด ำ ริ ของสม เด็ จพระกนิษฐำธิ รำช เจ้ ำ          
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

     - ผู้ใหญ่บนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่โรงเรียนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร จ ำนวน 5 โรงเรียน จ ำนวน 92 คน 

  เชิงคุณภำพ           
     - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจจิตวิทยำของผู้ใหญ่ วำงแผน 

ให้นักเรียนผู้ช่วยหลัก/ผู้ช่วยรอง น ำไปสู่กำรพัฒนำกำรฟังและพูดภำษำไทยผู้ ใหญ่ที่ เป็นกลุ่มเป้ำหมำย                 
ให้มีพัฒนำกำรด้ำนกำรฟัง กำรพูดภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรในระดับที่ดีขึ้น  
           ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำก  สพฐ.
ให้กับโรงเรียน 5 โรงเรียนๆ ละ 2,000 บำท เพ่ือจัดท ำสื่อภำษำไทยให้กับผู้ใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนขอบด้ง โรงเรียน
บ้ำนหลวง,โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9, โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้ำนผำใต้) ,โรงเรียน ตชด.และโรงเรียนศึกษำนำรี
อนุสรณ์ 3 ซึ่งผู้ใหญ่บนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวน 5 โรงเรียน จ ำนวน 92 คน มีพัฒนำกำร
ด้ำนกำรฟังกำรพูดภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรในระดับที่ดีขึ้น 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
            เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด ผู้ช่วยหลัก ผู้ช่วยรอง รวมถึงครูผู้รับผิดชอบโครงกำรไม่สำมำรถ         
เข้ำพ้ืนที่ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยได้บ่อยครั้ง และปิดหมู่บ้ำนเป็นเวลำยำวนำน  
 แนวทำงแก้ปัญหำ 

        ควรผลิตสื่อ เพ่ือให้ผู้ช่วยหลัก ซึ่งเป็นบุตรหลำนได้ใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงหลำกหลำย          
และน่ำสนใจ และขอควำมร่วมมือจำกผู้น ำชุมชน ให้ผู้ใหญ่ตระหนักในเรื่องกำรเรียนรู้ภำษำ 
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30. ส ำรวจประชำกรวัยเรียนและเด็กออกกลำงคัน 

    
                                    กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
 
โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีดังต่อไปนี้ 

 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน       10,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน         9,800 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน           200       บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
       1.เพ่ือไดข้้อมูลประชำกรวัยเรียน ทั้ง 5 อ ำเภอ (ฝำง แม่อำย ไชยปรำกำร เชียงดำวและ (เวียงแหง)  
และสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรรับนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ            
  2.เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือวำง
แผนกำรรับนักเรียน  

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ  
       - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีข้อมูลประชำกรวัยเรียนทั้ง 5 อ ำเภอ 
(ฝำง แม่อำย ไชยปรำกำร เชียงดำวและเวียงแหง)  สำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ                                                                    
  เชิงคุณภำพ  
          - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  สำมำรถจัดท ำฐำนข้อมูลประชำกร        
วัยเรียน ทั้ง 5 อ ำเภอ (ฝำง แม่อำย ไชยปรำกำร เชียงดำวและเวียงแหง)  เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ 
วิเครำะห์ เพ่ือวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   
 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ไดม้ีฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนที่เกิด  

ในปี พศ.2556, 2559 และ 2560 ในเขตพ้ืนที่บริกำรครบถ้วน ทั้ง 5 อ ำเภอ เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน   
กำรรับนักเรียนให้มีประสิทธิภำพ 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
           แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
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31. ติดตำมพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตำมภำระงำน พสน.  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        10,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน         7,220 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน         2,780      บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร          
  1. เพ่ือเป็นกำรป้องปรำม  ให้ควำมช่วยเหลือ ดูแลนักเรียน นักศึกษำ ที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม
ตำมสถำนที่เสี่ยง  และป้องกันกำรหนีเรียน  กำรทะเลำะวิวำท และกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ที่จะเกิดขึ้น 
และลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน 
           2. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ได้ออกปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่อง และเพ่ิมทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
            3. เพ่ือร่วมบูรณำกำรปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับหน่วยงำนต ำรวจ ปกครอง ทหำร โรงพยำบำลฯ ในกำร
ปกครองดูแลนักเรียน และนักศึกษำ 

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ       
    - พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงภำยนอกสถำนศึกษำ      
ในพ้ืนที่เสี่ยงอ ำเภอฝำง อ ำเภอแม่อำย  อ ำเภอไชยปรำกำร  อ ำเภอเชียงดำว และอ ำเภอเวียงแหง                                                                
   เชิงคุณภำพ 
    1. นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง ไม่มั่วสุมตำมสถำนที่เสี่ยงต่ำงๆ  ลดพฤติกรรม    
กำรหนีเรียน กำรทะเลำะวิวำท และกำร  มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
                    2. บุคลำกรในสังกัด ได้ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับหน่วยงำนต ำรวจ ปกครอง ทหำร ในกำรปกป้อง       
ดูแลนักเรียน  และนักศึกษำ  เป็นกำรประสำนงำนเครือข่ำยและให้ควำมร่วมมือกันดีขึ้น         

        

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
  -  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  ได้ด ำเนินกำร      
เพ่ิมควำมเข้มแข็ง บูรณำกำรกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน 
เพ่ือเป็นกำรป้องปรำมไม่ให้นักเรียนหนีเรียนและ
เป็นกำรป้องกันไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมำะสม อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปัญห ำ อุป ส ร ร ค ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ำ ก ก ำ ร
ด ำเนินงำนโครงกำร 
  งบประมำณในกำรออกตรวจติดตำมน้อยเกินไป  
           แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ควรเพ่ิมงบประมำณในกำรออกตรวจติดตำมเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำออกปฏิบัติหน้ำที่ได้บ่อยครั้งข้ึน    
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32. เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
 

 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        70,000 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        70,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน             0        บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
            1. เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด ในพ้ืนที่อ ำเภอไชยปรำกำร จ ำนวน 8 แห่ง รวมทั้งสิ้น 200 คน ได้แก่          
1.โรงเรียนบ้ำนใหม่หนองบัว 2.โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 3.โรงเรียนบ้ำนอ่ำย  4.โรงเรียนวัดป่ำแดง 5.โรงเรียน         
บ้ำนปงต ำ 6.โรงเรียนสันติวนำ 7.โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย  8.โรงเรียนบ้ำนปงวิทยำสรรค์  ได้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำร
พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้ำนกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ  
  2. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมรู้และ
สร้ำงควำมตระหนักในด้ำนกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับตนเอง
และสังคม 
                3. เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์
ปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในด้ำนอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหำ
ทำงสังคม ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำหมำย 
           เชิงปริมำณ  
           - นักเรียนในสังกัด ในพ้ืนที่อ ำเภอไชยปรำกำร จ ำนวน 8 แห่ง รวมทั้งสิ้น 200 คน ได้แก่          
1.โรงเรียนบ้ำนใหม่หนองบัว 2.โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น  3.โรงเรียนบ้ำนอ่ำย  4.โรงเรียนวัดป่ำแดง 5.โรงเรียน
บ้ำนปงต ำ 6.โรงเรียนสันติวนำ 7.โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย 8.โรงเรียนบ้ำนปงวิทยำสรรค์  จ ำนวน 200 คน ได้เข้ำรับกำร
อบรม 
                         เชิงคุณภำพ            

              - นักเรียนร้อยละ 60 เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
สำมำรถป้องกัน และแก้ไขสถำนกำรณ์ปัญหำที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้   
ในเรื่องกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 195 คน โดยนักเรียนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม  มีควำมรู้ในเรื่องกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับตนเอง เกิดควำมตระหนักในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับ
ตนเองและผู้ อ่ืน โดยวัดได้จำกผู้เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถท ำแบบทดสอบหลังเรียน ผ่ำนเกณฑ์ (ร้อยละ 50           
ของจ ำนวนเต็ม) ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนผู้เข้ำอบรมทั้งหมด และอยู่ในระดับดีมำก (ร้อยละ 80 ของ
จ ำนวนเต็ม) คดิเป็น ร้อยละ 51.3 ของจ ำนวนผู้เข้ำอบรมทั้งหมด 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
                     ไม่มี   

 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ไม่มี 
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33. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรยีนคุณภำพประจ ำต ำบล  
 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        70,000 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        70,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน             0        บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  1. เพ่ือให้โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จัดท ำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยใต้สถำนกำรณ์     

COVID-19 โรงเรียนละ 1 นวัตกรรม 
  2. เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเตรียม

ควำมพร้อมรับกำรประเมิน ITA online ส ำหรับโรงเรียน     
ที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

  3. เพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำของโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำหมำย 
   ด้ำนปริมำณ 

   - โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ทั้ง 27 โรงเรียน จัดท ำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยใต้
สถำนกำรณ์ COVID-19 โรงเรียนละ 1 นวัตกรรม (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 

  - มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน ITA online ส ำหรับโรงเรียนที่
เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้ำร่วมประชุม 35 คน 

- โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลได้รับกำรประเมิน ITA online ครบทั้ง 27 โรงเรียน 
   ด้ำนคุณภำพ  
    - ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบลสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป               
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเตรียม

ควำมพร้อมรับกำรประเมิน ITA online ส ำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ในวันเสำร์
ที่ 11 กรกฎำคม 2563 เวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม คือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียน
คุณภำพ รวมทั้งหมด 27 คน ส่งผลให้โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลมีศักยภำพในกำรท ำงำน    
และสำมำรถด ำเนินกำรประเมิน ITA online ของสถำนศึกษำตำมกรอบระยะเวลำที่ สพฐ.ก ำหนด 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
                     ไม่มี   

 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ไม่มี 
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34. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563   
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน      10,000  บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน      10,000  บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน           0     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
   1. ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียน จ ำนวน 12 คน และประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ แก่ครู

ผู้รับผิดชอบกำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 154 คน  
              2. เพ่ือให้กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
                3. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 รำยงำนข้อมูล
กำรรับนักเรียนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันตำมก ำหนด  

เป้ำหมำย 
     เชิงปริมำณ   

  - จัดประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
จ ำนวน 12 คน จ ำนวน 1 วัน 

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้รับผิดชอบกำร  
รับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 154 คน จ ำนวน 1 วัน                               

เชิงคุณภำพ 
   - กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุก

โรงเรียน มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
  - โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 รำยงำนข้อมูลกำรรับนักเรียนได้
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันตำมก ำหนด  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้    

ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับแนวทำงกำรรับนักเรียน ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบด้ำนกำรรับนักเรียน จ ำนวน 3 วัน โดยผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติงำน ด้ำนกำรรับนักเรียนเพ่ิมขึ้น ภำยหลังกำรประชุม คิดเป็น
ร้อยละ 88.9 จำกผู้เข้ำร่วมประฃุมทั้งหมด 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
          แนวทำงแก้ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 
   ไม่มี 
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35. แหล่งเรียนรู้จิตอำสำพัฒนำอำชีพ 

 
                         กลยุทธ์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีดังต่อไปนี้ 
  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        10,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        10,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน             0        บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
        1. เ พ่ือจัดท ำสื่อให้ควำมรู้ ในแหล่งเรียนรู้      
จิตอำสำพัฒนำอำชีพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

  2. เพ่ือพัฒนำบ ำรุงรักษำแหล่งเรียนรู้จิตอำสำ
พัฒนำอำชีพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ให้มีควำมยั่งยืน และน้อมน ำ 
เอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในกำรด ำเนินชีวิตสร้ำง
ควำมพอเพียงให้เกิดข้ึนในชีวิต 

  3. เ พ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 3 ได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน 
เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี มีจิตอำสำ    

เป้ำหมำย 
         เชิงปริมำณ   
        - พัฒนำแหล่งเรียนรู้จิตอำสำพัฒนำอำชีพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จ ำนวน 1 แห่ง                                    
   เชิงคุณภำพ              

    - แหล่งเรียนรู้จิตอำสำพัฒนำอำชีพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้รับกำรพัฒนำ บ ำรุงรักษำให้มีควำม
ยั่งยืนมีสภำพเหมำะสมแก่กำรเรียนรู้ 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป               
  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ทุกคน ได้ร่วมกันพัฒนำและ

บ ำรุงรักษำ แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้จิตอำสำพัฒนำอำชีพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ให้มีควำมยั่งยืนมีสภำพเหมำะสม
และน้อมน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
                     ไม่มี   

 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ไม่มี 
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36. เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจรักษ์ สพป.ชม 3  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        30,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        27,360 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          2,640     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
      1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ให้มี

ควำมร่มรื่น สวยงำม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
2. เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้ท ำ

กิจกรรมจิตอำสำ“เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ รักษ์เชียงใหม่ เขต 3” 
           3. เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ   
       - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ                      
ด้ำนหน้ำแหล่งเรียนรู้จิตอำสำพัฒนำอำชีพ จ ำนวน 1 แห่ง   
  เชิงคุณภำพ 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 3 มีทัศนียภำพที่ร่มรื่น สวยงำม เหมำะสมแก่
กำรให้บริกำรและเป็นแหล่งเรียนรู้  
        - บุคลำกรในสั งกัดส ำนักงำนเขต พ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 3 เกิดควำมรัก                   
ควำมสำมัคคี มีจิตอำสำ   

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป               
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จัดกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี 

ด้วยหัวใจ รักษ์เชียงใหม่ เขต 3” เมื่อวันที่  2 กันยำยน 2563 โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นบุคลำกรในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จ ำนวน 75 คน ได้ร่วมกันท ำกิจกรรมโดยใช้หลักจิตอำสำ ช่วยกันปลูก
พืชพันธ์ในแปลงผักเพ่ือเป็นกำรทดแทนผลผลิตที่ได้เก็บเกี่ยวไปแล้ว ช่วยกันซ่อมแซมป้ำยนิเทศต่ำงๆให้มีควำมคงทน 
และปรับปรุงทัศนียภำพบริเวณแหล่งเรียนรู้ ให้มีควำมสวยงำม เหมำะแก่กำรเป็นแหล่งเรียนรู้  

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
                     ไม่มี   

 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ไม่มี 
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37. สร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรขยะ  
 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        10,000 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        10,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
    2.1 ด้ำนผลผลิต 

- เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก ขยำยองค์ควำมรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนกำรผลิตและกำรบริโภค              
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  ตำมแนวศำสตร์พระรำชำ     
สู่กำรน ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 

- เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีวินัยและ
จิตส ำนึกท่ีดีในกำรเลือกผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ 

- เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 เรียนรู้     
กำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
    - บุคลำกรในสั งกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จ ำนวน 79 คน มีกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตำมแนวศำสตร์พระรำชำ สู่กำรน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
        เชิงคุณภำพ 
                - บุคลำกรในสั งกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีจิตส ำนึกที่ดี ในด้ำนกำรผลิตและกำร
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 เป็นส ำนักงำนสี เขียวและ               
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป               
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดหำขยะที่แยกประเภทชนิดของขยะ ทั้ง 4 สี
รวมทั้งจัดหำตะแกรงใส่เพ่ือคัดแยกขยะประเภทขวดแก้วขวด
พลำสติก และกระดำษไว้ในบริเวณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ซึ่งช่วยให้บุคลำกรมีวินัยในกำร      
ทิ้งขยะให้ถูกประเภท รวมทั้งมีจิตส ำนึกที่ดีในกำรเลือกผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
                 ไม่มี   

 แนวทำงแก้ปัญหำ 
       ไม่มี 
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38. ประชุมเชิงปฎิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำงบุคลำกรภำยใน สพป.ชม 3 ให้เป็นองค์กรที่มีมำตรฐำน 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร    
 
โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีดังต่อไปนี้ 

 
 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        20,000 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        10,800 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          9,800     บำท 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดประชุมชี้แจงมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (E-MEs) 
  2. เพ่ือประชุมชี้แจงค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร (KRS) 
  3. เพ่ือประชุมชี้แจงระบบกำรควบคุมภำยใน 
เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ 
  - ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดให้แก่ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนส ำนักงำนได้รับรู้ 

รับทรำบขั้นตอน แนวทำงกำรในกำรรำยงำนข้อมูล  จ ำนวน  69 คน 
  เชิงคุณภำพ    

             - บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีควำมรู้ควำม 
เข้ำใจตำมกรอบภำรกิจของงำน พร้อมให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนผลตำมประเด็นตัวชี้วัด เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ      
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรตำมกิจกรรมที่วำงไว้ 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
  ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    

ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่      
เขต 3  ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ค ำรับรองกำรปฎิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำร (KRS) มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ        
ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 สำมำรถ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
                 ไม่มี   

 แนวทำงแก้ปัญหำ 
       ไม่มี 
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39. ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด สพป.ชม 3  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        209,400 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        209,040 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน              360    บำท 

วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือจัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง ประมำณกำร 1 ปีงบประมำณ/ 4 ครั้ง 

  2. เพ่ือจัดประชุมและบูรณำกำรร่วมกับโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกันและสำมำรถจัดประชุม
ร่วมกันได้  

  3. เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมเข้ำใจในนโยบำย และแนวทำงสู่กำร
ปฏิบัติสำมำรถบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ   

  - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมคือผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมำณกำรครั้งละ 
จ ำนวน 200 คน 

  - จัดประชุมให้ควำมรู้ในทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 3 ข้อรำชกำรเร่งด่วน นโยบำยจำกหน่วยเหนือ 

  - ด ำเนินกำรจัดประชุมแบบบูรณำกำรกับ
โครงกำรทีม่ีควำมสอดคล้องกัน  

เชิงคุณภำพ       
  - ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนและ       

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ในสังกัดได้รับรู้ รับทรำบ นโยบำยและ
ข้อรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมทิศทำง นโยบำย
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่  เขต 3  “4 สร้ำง สู่กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงยั่งยืน” CM 3 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับรู้ รับทรำบ ข้อรำชกำร และนโยบำยของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร ในนโยบำยต่ำงๆ และเข้ำใจในทิศทำงในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรปฏิบัติงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  สำมำรถน ำไปพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
                 ไม่มี   

 แนวทำงแก้ปัญหำ 
       ไม่มี 
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40. ติดตำม ตรวจสอบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของ สพป.ชม 3 และโรงเรียนในสังกัด  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        50,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        50,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือบริกำรด้ำนกำรให้ค ำเชื่อมั่นและเป็นที่ปรึกษำอย่ำงอิสระ ด้วยควำมเที่ยงธรรมสร้ำงคุณค่ำ
เพ่ิมในกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 และสถำนศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น                      

  2. เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ        
แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนด้ำน ๆ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของงำนรวมทั้งให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีส่งผลให้กำรใช้จ่ำยเงินเกี่ยวกับในด้ำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำก
ที่สุด และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์                                           
          3. ลดควำมเสี่ยงโอกำสเกิดควำมเสียหำย
ร้ำยแรงในกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 และสถำนศึกษำซึ่งส่งผล
กระทบต่อควำมมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพและประหยัด
ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ   

เป้ำหมำย     
เชิงปริมำณ    

        1. ผลส ำเร็จ หน่วยรับตรวจ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 51
โรงเรียน ได้รับกำรตรวจสอบและติดตำมมีกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ            
   2. ผลส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบน ำเสนอ
ผู้บริหำรและแจ้งให้หน่วยรับตรวจได้รับทรำบ โดยหน่วยรับตรวจสำมำรถรับรู้  ปัญหำ ควำมเสี่ยง และน ำ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข          

  3. กำรพัฒนำ แก้ไข ปรับปรุง ของหน่วยรับตรวจ มีกำรพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไข เป็นไปตำม
ข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดได ้ 

เชิงคุณภำพ              
           1. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ สำมำรถรับทรำบปัญหำ อุปสรรค 
แนวทำงพัฒนำ จุดเด่น และจุดพัฒนำ สรุปจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้ครบถ้วน สมบูรณ์             
          2. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ สำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจ
รับทรำบปัญหำ อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเกิดควำมเข้ำใจและรับรู้จุดข้อมูล เพ่ือน ำไปปรับปรุงแก้ไขในส่วน                           
ที่เก่ียวข้อง        
   3. หน่วยรับตรวจมีกำร ปรับปรุง แก้ไข พัฒนำงำน เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตำมข้อเสนอแนะ
ตำมรำยงำน ผลกำรตรวจสอบ มีกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุงแก้ไขให้ทรำบตำมเวลำที่ก ำหนด 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
   หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน            
51 โรงเรียน โดยมีผู้เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 209 คน แยกเป็นผู้บริหำรโรงเรียน 51 คน เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
เจ้ำหน้ำที่บัญชี เจ้ำหน้ำที่พัสดุ รวม 158 คน ส่งผลให้หน่วยรับตรวจได้รับค ำปรึกษำ มีควำมเข้ำใจ เกิดควำมเชื่อมั่น
ในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้งำนมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลมำกขึ้น  
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ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร (โรงเรียน) 

   1. มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร ท ำให้บำงครั้งขำดควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำน รวมถึงผู้บริหำรบำงคน
ยังไม่ค่อยเข้ำใจระบบกำรบริหำรงบประมำณ กำรควบคุม ดูแล ก ำกับ ติดตำม  

   2. ผู้บริหำรบำงโรงเรียนไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยในขำดกำรก ำกับติดตำมควบคุม
ในกำรบริหำรงบประมำณกำรวำงแผนกำรเงินบัญชีและพัสดุซึ่งจะช่วยลดควำมสูญเสียอันอำจเกิดขึ้นกับรำชกำรได้ 

   3. เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบงำน ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุซึ่งหน้ำที่
หลักคือท ำหน้ำที่กำรสอนท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนดังกล่ำวได้เต็มที่และเป็น ปัจจุบันเท่ำที่ควร 
   4. มีกำรโยกย้ำยข้ำรำชกำรครูที่ท ำหน้ำที่กำรเงิน บัญชี พัสดุ ท ำให้เกิดปัญหำกรขำดควำมต่อเนื่อง
และระบบกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ขำดในส่วนของกำรวำงแผน กำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน                                                    
  แนวทำงแก้ไข (โรงเรียน) 
                 1. ควรมีกำรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 
ตรงกับควำมต้องกำร 
      2. ควรมุ่งเน้นกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในกำรวำงตัวบุคคลในกำรปฏิบัติงำน หำกเกิดกรณี
โยกย้ำยของบุคลำกร 
      3. ผู้บริหำรควรมีกำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงบประมำณที่เกี่ยวข้องอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
      4. กำรศึกษำระเบียบ ข้อกฎหมำย เพ่ือประกอบในกำรใช้ปฏิบัติงำน เกิดควำมเชื่อมั่น มั่นใจ      
ในกำรปฏิบัติว่ำมีควำมถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด 
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41. ประชุมจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        50,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        50,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 154 โรง จะได้มีครุภัณฑ์ และอำคำรสิ่งก่อสร้ำง เพียงพอส ำหรับ  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน     
  2. เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณปี 2564 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง 
  3.เพ่ือพิจำรณำจัดสรรงบประมำณปี 2563 ให้แก่สถำนศึกษำ  

เป้ำหมำย 

        เชิงปริมำณ  
       - คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำ จ ำนวน 39 คน                                                                  
  เชิงคุณภำพ            
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 บริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้มีกำรจัดประชุมพิจำรณำจัดตั้ง
งบประมำณ 2564 ของโรงเรียนปกติและโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน      
52 คน ส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 สำมำรถด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณ     
ตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดให้ได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 
รวมทั้งมีควำมโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
  ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
               ไม่มี 

แนวทำงแก้ปัญหำ 
ไม่มี 
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42. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563   
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        20,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        17,920 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          2,080     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
       1. เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจง นโยบำย แนวทำง ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2563 และรับฟังปัญหำ ควำมต้องกำร                
และข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งพิจำรณำงบประมำณบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 1 ครั้ง 
                     2. เพ่ือจัดท ำเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จ ำนวน 30 เล่ม 

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ  
        - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจง นโยบำย แนวทำง
ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่จะ
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2563 และรับฟังปัญหำควำมต้องกำรและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งพิจำรณำงบประมำณบริหำร
จัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 27 คน 

            - เพ่ือจัดท ำเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จ ำนวน 30 เล่ม                                                                    
  เชิงคุณภำพ  
          - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถจัดระบบบริหำรจัดกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำน โครงกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือชี้แจง 
นโยบำย แนวทำง ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2563    
มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 27 คน มีกำรจัดท ำเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563  ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จ ำนวน 30 เล่ม  ส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 3  มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรด ำเนินงำน มีกำร
บริหำรงบประมำณที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
          1. หน่วยงำนต้นสังกัดแจ้งนโยบำย แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ ล่ำช้ำ  
            2. ผู้เข้ำร่วมประชุมติดภำรกิจ ไม่เข้ำร่วมประชุม 
            3. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนไม่เพียงพอ 

แนวทำงแก้ปัญหำ 
          1. ส ำรวจชว่งเวลำที่ผู้เข้ำร่วมประชุมส่วนใหญ่ว่ำงจำกภำรกิจงำนประจ ำของตน 
           2. หำกผู้เข้ำร่วมประชุมติดภำรกิจให้ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุม          
                    3. มีกำรวำงแผนระยะเวลำกำรด ำเนินงำน กิจกรรมที่สำมำรถยืดหยุ่นได้ตำมสถำนกำรณ์ 
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43. ประชุมเชิงปฎิบัติกำรกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563  
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        10,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน          5,435 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          4,565     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  1. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  มีผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
                  2. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบ
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สพฐ. และรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ที่ครบถ้วน
และมีควำมถูกต้อง   

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ   
        - จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรปี 2562 ของ สพป.ชม.3 จ ำนวน 20 เล่ม 
          - จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมแบบ
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สพฐ. และผู้รับผิดชอบ
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 2 ครั้ง                                                                    
  เชิงคุณภำพ             

          - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีข้อมูลตำมแบบติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของ สพฐ.ปละมีรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563    
ที่สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในอนำคตต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เชียงใหม่ เขต 3 จดัประชุมพิจำรณำ กลั่นกรอง กำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของ สพฐ. ผู้เข้ำร่วมประชุม 33 คน 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี 2563 ผู้เข้ำร่วมประชุม 28 คน ท ำให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีผลกำรด ำเนินงำนที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และสำมำรถใช้เป็นแนวทำง    
ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
   1. กำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดในแบบรำยงำนข้อมูลตัวชี้วัด ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำร
ประสำนงำน และกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม   
   2. บำงโครงกำรมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมในช่วงสิ้นปีงบประมำณ ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ     
ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

  แนวทำงแก้ปัญหำ 
  ควรก ำหนดเวลำในกำรด ำเนินตำมโครงกำรให้อยู่ในช่วงเวลำที่เหมำะสม 
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44. กำรจัดท ำแผนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        10,000 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        10,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  1. เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติกำรและจัดท ำแผนนิเทศกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของ        

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3               
   2. เพ่ือให้มีแผนนิเทศกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนนิเทศ 
ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ   
        - ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนนิเทศกำรศึกษำ  ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (1 คน) ศึกษำนิเทศก์ (10 คน)  คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
(7 คน) จัดท ำแผนนิเทศกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563      
ใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน  35 เล่ม                                             
  เชิงคุณภำพ           

           - ศึกษำนิเทศก์ และผู้ เกี่ยวข้อง  มีแผนนิเทศ
กำรศึกษำใช้เป็นเครื่องมือด ำเนินงำนนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำในสังกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมผลตำม
เป้ำหมำย  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 3 ได้จัดประชุมคณะท ำงำน                   

ซึ่งประกอบด้วย ผอ.สพป.ชม 3,และศึกษำนิเทศก์ทุกคน เพ่ือจัดท ำแผนนิเทศกำรศึกษำปีงบประมำณ 2563         
จ ำนวน 3 ครั้ง ส่งผลให้มีแผนกำรนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัด 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
                ไม่มี      

แนวทำงแก้ปัญหำ 
        ไม่มี  
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45. พัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
 

 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        10,000 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        10,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 154 โรงเรียน ได้รับกำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือและแนะน ำจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมพร้อม    
รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ   

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ  
       - โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 154 
โรงเรียน มีระบบประกันคุณภำพภำยใน 
              - ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 
154 โรงเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
              - ครูผู้ รับผิดชอบระบบประกัน
คุณภำพภำยในของโรงเรียน จ ำนวน 154 โรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและขยำยผลไปสู่บุคลำกรในโรงเรียนได้                                           
  เชิงคุณภำพ              

- โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ                                           
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและมีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบ 4 
                - ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดควำมตระหนักและมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภำพภำยในได้อย่ำงมีมำตรฐำนตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติกำร      
โดยให้สถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินภำยนอก รอบ 4 และสถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินภำยนอก                 
รอบ 3 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น 106 คน โดยให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียมเพ่ือเข้ำรับกำร    
ประเมินภำยนอก และกำรตั้งค่ำเป้ำหมำยของโรงเรียนในแต่ละมำตรฐำน โดยให้ผู้ เข้ำรับกำรอบรมได้น ำเอกสำร
แผนปฏิบัติกำร และรำยงำนกำรประเมินตนเองย้อนหลัง 2 ปี มำประกอบกำรอบรมเพ่ือฝึกปฏิบัติกำรก ำหนด        
ค่ำเป้ำหมำยและกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
           ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
                เนื่องจำกมำตรฐำนกำรศึกษำแยกเป็นระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐำน แต่ครูผู้เข้ำรับกำรอบรม
เป็นครูระดับขั้นพ้ืนฐำน ท ำให้ ครูระดับปฐมวัยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยและรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง  
    แนวทำงแก้ปัญหำ 
        ควรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ครูระดับปฐมวัยเพ่ือให้ได้รับกำรอบรมด้วย 
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46. พัฒนำศักยภำพผู้ปฎิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุของสถำนศึกษำในสังกัด 
  
 

 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        35,700 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        35,700 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
        1. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ       
ด้ำน กำรเงิน และพัสดุสำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล    
มำกยิ่งขึ้น 
  2. เปิดโอกำสให้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทัศนคติ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกั น       
อันเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 

3. เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนในกำรท ำงำนให้รวดเร็ว ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร          
เป้ำหมำย 

        เชิงปริมำณ  
  - จัดท ำคู่มือพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 170 เล่ม                                                                   
  เชิงคุณภำพ    
  - ครูที่ปฏิบัติงำนกำรเงินและพัสดุของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 3 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ ได้รับไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ              
และประสิทธิผล 
  - บุคคลำกรผู้ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ ได้รับกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน            
ให้มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และเพ่ิมควำมเข้มแข็งในกำรปฏิบัติงำน 

 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
   จัดท ำคู่มือ จ ำนวน 170 เล่ม ส ำหรับพัฒนำ
ศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรเงินและพัสดุ ของสถำนศึกษำ
ในสังกัด ท ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้
ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุของสถำนศึกษำ ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 3 
สำมำรถปฏิบัติงำนกำรเงินได้ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย     
ที่เกี่ยวข้อง และน ำควำมรู้ไปปฏิบัติและพัฒนำกำรด ำเนินงำน
อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง  

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
               ไม่มี  

แนวทำงแก้ปัญหำ 
       ไม่มี 
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47. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ 
 
 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        78,500 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        71,510 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          6,990     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  1. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 สำมำรถขับเคลื่อนกำรศึกษำ          

ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัด มีควำมกระตือรือร้น มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน   

            3. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 เกิดสัมฤทธิผลในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ  
       - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 สำมำรถขับเคลื่อนกำรศึกษำไปสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ร้อยละ 90 

  - บุคลำกรในสังกัดมีควำมกระตือรือร้น      
มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 90                                          
   เชิงคุณภำพ            

  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 3 เกิดสัมฤทธิผลในกำรบริหำรและกำร        
จัดกำรศึกษำ ร้อยละ 90 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดประชุมเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฎิบัติงำนของบุคลำกรในสังกัด และได้เข้ำร่วมนิเทศ ติดตำม และประเมินผลสัมฤทธิ์ผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือน ำมำ
พัฒนำ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดต่อไป 

ปัญหำอุปสรรคทีเ่กิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
               ไม่มี  

แนวทำงแก้ปัญหำ 
       ไม่มี 
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48. พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน สพป.ชม 3 
 

 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        30,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        30,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน             0        บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
             1. เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ และนโยบำยกำรท ำงำนไปในทิศทำง
เดียวกัน 

   2. เพ่ือให้บุคลำกรมีทักษะกำรปฏิบัติงำนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
และท ำงำนเป็นทีมร่วมกัน 
             3. เพ่ือจัดท ำคู่มือในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่มงำนให้มีควำมชัดเจน บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนเองสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และงำนที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

เป้ำหมำย 
      เชิงปริมำณ 
             - รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว ในสังกัด จ ำนวน 70 คน 
           - จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 80 เล่ม 
       เชิงคุณภำพ                            

   - บุ คลำกรมี ค วำมรู้ ค ว ำม เข้ ำ ใ จ         
ในบทบำทหน้ำที่ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง   
ท ำให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต 3 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
  ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ประชุมเชิงปฎิบัติกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำน และคู่มือกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล ในระหว่ำงวันที่       
15-16 มิถุนำยน 2563 ผู้เข้ำร่วมประชุมคือบุคลำกร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 79 คน 
ท ำให้บุคลำกรทุกคน และกลุ่มงำนมีคู่มือกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้กำรปฎิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร            
         บุคลำกรบำงท่ำนมีภำรกิจไม่สำมำรถร่วมประชุมได้ 

        แนวทำงแก้ปัญหำ 
             ควรเข้ำร่วมประชุมทุกคน เพ่ือจะได้เข้ำใจกำรจัดท ำคู่มือกำรปฎิบัติงำนของตนเอง 
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49. ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สพป.ชม 3 
 
 

 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        200,000 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        200,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน             0        บำท 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือน ำแนวทำงประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรส ำนักงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ ใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
               2. เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
             3. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรภำยใต้ส ำนักงำนเขตสุจริตขององค์กรประสบควำมส ำเร็จ   

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน  300  คน 
       เชิงคุณภำพ    
             1. ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้  
และใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรกำรปฏิบัติงำน 
               2. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมน ำหลักกำร ที่ได้
รับมำปรับใช้กำรท ำงำนและใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
                3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมำก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 
            4. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้ด ำเนินกำรกิจกรรมประกำศเจตจ ำนง
สุจริตในกำรบริหำรงำน มีกำรบันทึกข้อตกลงร่วมมือขับเคลื่อนโครงกำรสุจริตฯลฯ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 มีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปี 2563 โดยมีผลคะแนนรวม  85.15  ระดับ A  ผลกำรประเมิน  ผ่ำน 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
               ไม่มี  

แนวทำงแก้ปัญหำ 
       ไม่มี 
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50. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        30,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน          9,980 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน        20,020     บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
             1. เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
ประจ ำปี 2563 - 2565 จ ำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้ำร่วมประชุม 35 คน      

 2. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร และบุคลำกรในโรงเรียนขนำดเล็ก มีแนวทำง       
ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำผู้เรียน ในโรงเรียนขนำดเล็ก 2) เพ่ือให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร และบุคลำกรในโรงเรียนขนำดเล็ก สำมำรถ บริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน    

เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ  
             - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำร   
และพัฒนำคุณภำพโรงเรียน ประจ ำปี 2563 - 2565 จ ำนวน 1 ครั้ง                                                                  
                เชิงคุณภำพ                               

  - โ ร ง เ รี ยนขนำด เล็ ก ในสั ง กั ดมี แผนบริ ห ำ ร           
จัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 

เขต 3  จัดประชุมจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน     
ขนำดเล็ก ประจ ำปี 2563 – 2565 เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหำคม 2563 ผ้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป.ชม 3,    
รอง ผอ.สพป.ชม 3,ผอ.กลุ่มนิเทศฯ,ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน,ผู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก,ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกร
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 จ ำนวน 16 คน และจัดท ำเล่มแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 20 เล่ม 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
               ไม่มี  

แนวทำงแก้ปัญหำ 
       ไม่มี 
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51. พัฒนำโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรม 

 
 

 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        42,000 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        42,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำตำมบริบทของโรงเรียน ให้สำมำรถพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ           
  2. ให้โรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ น ำนวัตกรรมกำรศึกษำของตนเองมำน ำเสนอ   

เป้ำหมำย 
        เชิงปริมำณ   
       - ผู้บริหำรโรงเรียนน ำร่องตำมพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ จ ำนวน 7 โรงเรียน                                                                    
  เชิงคุณภำพ  
  - ผู้บริหำรโรงเรียนน ำร่องตำมพระรำช    
บัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ มีควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 3 ได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมผู้บริหำร     
คณะครูและบุคลำกรโรงเรียนน ำร่อง พ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง เมื่อวันที่ 9 - 10 มกรำคม 2563  โดยผู้บริหำร
โรงเรียนน ำร่องตำมพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ  มีควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ        
ตำมบริบทของพ้ืนที่ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสม 
 ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
      ไม่มี      
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
         ไม่มี 
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52. ขับเคลื่อนโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
 

 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        530,200 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        530,200 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 
  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
      1. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรในสถำนศึกษำ ไปสู่นโยบำยกำรศึกษำในระดับชำติและพ้ืนที่
อ่ืนๆ อำทิด้ำนหลักสูตร ต ำรำ สื่อกำรเรียนรู้ กำรทดสอบ กำรประเมินสถำนศึกษำ บุคลำกร กำรเงิน รวมทั้งควำม
สอดคล้องของกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ  

  2. เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำตำมบริบทของโรงเรียน ให้สำมำรถพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ      

เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ  

      - ผู้บริหำรโรงเรียนน ำร่องตำมพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ จ ำนวน 19 โรงเรียน                                                                   
เชิงคุณภำพ    

  - ผู้บริหำรโรงเรียนน ำร่องตำมพระรำชบัญญัติ
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ มีควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำ รุ่นที่ 1 จ ำนวน 7 โรงเรียนๆ ละ 45,600 
บำท รวมเป็นเงิน 319,200 บำท เพ่ือวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและได้พำผู้บริหำรโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่
นวัตกรรม รุ่นที่ 1 จ ำนวน 14 คน, รุ่นที่ 2 จ ำนวน 12 คน ไปศึกษำดูงำนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนวัดรำษฎร์
รังสรรค์ จังหวัดสมุทรสำคร ท ำให้โรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้มีแนวทำงในกำรน ำ
นวัตกรรมกำรศึกษำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน 
 ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร          
    ผู้บริหำรและคณะครูโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ทั้งรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 อำจมีควำม
เข้ำใจในเรื่องของนวัตกรรมกำรศึกษำที่คลำดเคลื่อน ซึ่งจะต้องมีกำรประชุมชี้แจงสร้ำงกำรรับรู้ให้กับผู้บริหำร       
และคณะครูในโอกำสต่อไป 
         แนวทำงแก้ปัญหำ 
         จัดกำรประชุมสร้ำงกำรรับรู้ให้กับผู้บริหำรและคณะครูในโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ     
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 
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53. พัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        20,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        20,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
      1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3           
  2. เพ่ือให้กำรนิเทศกำรศึกษำ มีคุณภำพและด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำหมำย 
           เชิงปริมำณ  
                 มีกำรด ำเนินงำนนิเทศกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  และมีเครื่องมือที่ใช้ในกำรนิเทศ
กำรศึกษำ และมีกำรจัดท ำรำยงำนนิ เทศกำรศึกษำ 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ได้แก่ ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 15 คน 
     เชิงคุณภำพ  
              ศึกษำนิเทศกแ์ละผู้เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำร
นิ เทศกำรศึกษำใช้ เป็นเครื่องมือนิ เทศ ติดตำมกำร         
จัดกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำในสังกัดได้อย่ำงมีคุณภำพ
และประสิทธิภำพ บรรลุตำมผลตำมเป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
                     ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้ประชุมวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ เครื่องมือนิเทศกำรศึกษำ รวมทั้ง
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรศึกษำ ท ำให้มีแผนนิเทศกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ  2563 มีคู่มือปฏิบัติงำน      
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ใช้เป็นแนวทำง  กำรปฏิบัติงำน ของศึกษำนิเทศก์ และมีรำยงำน
กำรนิเทศกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
           ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
      เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ เชื่อไวรัส COVID -19  ท ำให้ ต้องมีกำรปรับแผน       
และเลื่อนปฏิทินงำนท ำงำน  จำกที่วำงแผนไว้เดิม  ท ำให้มีจ ำนวนวันระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนน้อยลง 
            แนวทำงแก้ปัญหำ 
          ควรปรับแผนกำรด ำเนินงำน และ ปฏิทินกำรด ำเนินงำนให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
               ไม่มี  

แนวทำงแก้ปัญหำ 
       ไม่มี 
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54. สร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        15,000 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        15,000 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน            0         บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
   1. เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 154 แห่ง มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจัดกิจกรรมและกำร
จัดกำรเรียนรู้ กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้  กำรมีสมรรถนะและผลิตสื่อกำรเรียนรู้ตำมบริบทที่สนับสนุนกำรจัดกำรขยะ           
ขยะพลำสติก           
                    2. เพ่ือสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดกิจกรรมและกำรจัดกำรเรียนรู้      
กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้  กำรมีสมรรถนะและผลิตสื่อกำรเรียนรู้ตำมบริบทที่สนับสนุนกำรจัดกำรขยะ, ขยะพลำสติก 
                 3. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำเป็นแบบอย่ำงให้
โรงเรียน และชุมชน รวมถึงกำรผลิตและคัดเลือกผลงำนของโรงเรียนที่ควรแก่กำรเผยแพร่ขยำยผล 

เป้ำหมำย 
         เชิงปริมำณ  
         - สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ  
      - สถำนศึกษำมีกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำน
กำรท ำคลิปวีดีโอ ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและส่งผลงำน          
เข้ำประกวดในระดับเขตพ้ืนที่  
     เชิงคุณภำพ  

      - สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
จัดกิจกรรมและกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ กำรมีสมรรถนะและผลิตสื่อกำรเรียนรู้ตำมบริบท           
ที่สนับสนุนกำรจัดกำรขยะ, ขยะพลำสติก 

           - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำเป็นแบบอย่ำงให้โรงเรียน     
และชุมชน รวมถึงกำรผลิตและคัดเลือกผลงำนของโรงเรียนที่ควรแก่กำรเผยแพร่ขยำยผล 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป              
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  ได้มีกำรคัดเลือกคลิปวีดีโอ              

ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของสถำนศึกษำในสังกัด และส่งรำยชื่อโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก 3 อันดับแรก         
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดท ำบอร์ดนิทรรศกำรให้ควำมรู้ในกำรเลือก ลด ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
ให้กับบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
               ไม่มี  

แนวทำงแก้ปัญหำ 
       ไม่มี 
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55. ประชุมสัญจรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
 

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        500,820 บำท 
          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        465,600 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน          35,220   บำท 
 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
         1. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรในสังกัดรับทรำบนโยบำย มีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ และด ำเนินตำม
นโยบำยกำรท ำงำนไปในทิศทำงเดียวกัน 
              2. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรในสังกัดมีกำรพัฒนำในด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีคุณภำพ
มำตรฐำน กำรศึกษำทุกระดับ    .     

เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ  
       - ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ธุรกำรโรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 3 จ ำนวน 3,005 คน 
                เชิงคุณภำพ                       

  - ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงชั่วครำว ธุรกำรโรงเรียน รับทรำบนโยบำย     
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในบทบำทหน้ำที่  ของตนเอง ท ำให้เกิดประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลต่อกำรปฏิบัติงำน ในโรงเรียน  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป                
  ส ำนั ก ง ำน เขต พ้ืนที่ ก ำ รศึ กษ ำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดกำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ธุรกำรโรงเรียน ทั้ง 5 อ ำเภอ  เพ่ือแจ้งนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ส่งผลให้บุคลำกรดังกล่ำวมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่  ของตนเอง ท ำให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล        
ต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ 

ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ไม่มี  
          แนวทำงแก้ปัญหำ 
   ไม่มี 
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56. ประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร 
 
 

 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวน        9,500 บำท 

          งบประมำณท่ีได้จ่ำยจริง    จ ำนวน        9,500 บำท  
  งบประมำณท่ีสำมำรถประหยัดได้   จ ำนวน           0          บำท 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
        1. เพ่ือจัดประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำร     
เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและมีแนวทำงปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน รวมถึง      
ให้ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรที่ตนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุรำชกำร
แล้ว จ ำนวน  1 ครั้ง      
                 2. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิกำรที่จะได้รับเมื่อเกษียณอำยุรำชกำร 
            3. เพ่ือให้กำรท ำแบบขอรับเงินบ ำนำญและบ ำเหน็จรำยเดือนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง 
            4. เพ่ือให้ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรได้รับเงินบ ำนำญและบ ำเหน็จรำยเดือนอย่ำงต่อเนื่อง 

เป้ำหมำย 
          เชิงปริมำณ  
                      - ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 89 รำย ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิกำรที่ตนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุรำชกำร                                                                 

เชิงคุณภำพ                       
                      - ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรสำมำรถท ำแบบขอรับเงินบ ำนำญและบ ำเหน็จรำยเดือนด้วยควำมถูกต้อง   

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยสรุป               
  ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

และลูกจ้ำงประจ ำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร 
จ ำนวน 89 รำย แบ่งออกเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 82 รำย และลูกจ้ำงประจ ำ     
จ ำนวน 7 รำย รับฟังควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิกำรและ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังจำกเกษียณอำยุรำชกำร        
และตรวจสอบเอกสำรกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ      
ได้ครบถ้วนถูกต้อง 
        ปัญหำอุปสรรคทีเ่กิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
    กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญบำงรำยมีข้อมูลไม่ถูกต้อง 

แนวทำงแก้ปัญหำ 
                    ควรประสำนเจ้ำหน้ำที่คลังเขต 5 ผ่ำนแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว 
และถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

ส่วนที่ 4  ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

 

   
 

 
1. เนื่องจำกสถำนกำรณ์จำกผลกระทบกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้             

ไม่สำมำรถจัดอบรม/กิจกรรม ในเวลำที่ก ำหนด 
2. กำรจัดกำรทดสอบประจ ำปี แต่ละโครงกำร ครูผู้รับผิดชอบไม่เข้ำใจในขั้นตอนของกำรด ำเนินงำน         

ท ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรสื่อสำร และกำรด ำเนินกิจกรรม เช่นกำรแต่งตั้งกรรมกำร กำรจัดสนำมสอบกำร
รำยงำนข้อมูล เป็นต้น 

3. กำรจัดอบรม/กิจกรรม ในบำงโครงกำร โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลจำกจุดที่จัดกำรอบรม/กิจกรรม           
มีควำมยำกล ำบำกในกำรเดินทำงไปและกลับ      

4. งบประมำณมีไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำน 
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คณะผู้จัดท ำ 

 
                               

                                                                   

ที่ปรึกษำ 
 นำงกัลยำ  มำลัย        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
 นำยเทวินส์  สร้อยเพชร      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
 นำยวีระ  บัวผัน       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
 นำงสำวดวงใจ  ถวิลไพร      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 ทุกคน 
 

ผู้เรียบเรียง/ผู้พิมพ์ 
 นำงสำวจันวีนำ  สุวรรณ ์      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 นำงเอ้ือมพร  สำยดวงแสง     เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
 

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


