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ก                  รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

คำนำ 
  

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ที ่ได ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั ้งแตว ันที ่ 1 ตุลาคม 2563  

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  

 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่

ไดใหความรวมมือในการรายงานผลการดำเนินงานใหสำเร็จลุลวง ตามวัตถุประสงค และหวังเปนอยางยิ่งวา

เอกสารผลการดำเนินงานประจำป  ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ และพัฒนาการศึกษาของ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 

      กลุมนโยบายและแผน 

                                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

              พฤศจิกายน 2564 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

ข       รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

สารบญั 
                    หนา                                                     

    คำนำ                    ก                           

    สวนที่ 1 

   ขอมูลทั่วไป          1 

   ขอมูลจำนวนสถานศึกษา/ผูเรียน        3 

   ขอมูลบุคลากรภาพรวมในสังกัด        5 
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     สวนที่ 2 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกำกับดูแลของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามอำนาจหนาที่

ของคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ           

พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  โดยมีอำนาจหนาที่ดังนี ้

 1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น 

 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั ้งกำกับตรวจสอบติดตาม การใชจาย

งบประมาณของหนวยงานดังกลาว  

 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 

 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่

หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 9. ดำเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 10. ประสาน สงเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานดานการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในฐานะสำนักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา   

 12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยงานใด

โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

 

สวนที่ 1 

ขอมูลทั่วไป 

ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



 

 

2                   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบงเปน 9 กลุม 1 หนวย ดังนี้ 

1. กลุมอำนวยการ 

2. กลุมนโยบายและแผน 

3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
5. กลุมบริหารงานบุคคล 

6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
9. กลุมกฎหมายและคด ี

10.หนวยตรวจสอบภายใน 
 

 
 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5 อำเภอ

ประกอบดวย อำเภอฝาง อำเภอแมอาย  อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง 

 
ที่ตั้งสำนักงาน : 177 ถนนโชตนา หมูที่ 12 ต.แมสูน อ.ฝาง เชียงใหม 50110 

โทรศัพท : 053 - 346666, 053 – 346661 – 65 โทรสาร : 053 – 346660  

   เว็บไซต : https://www.cmarea3.go.th/2020  

   Facebook : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

ขอมูลทั่วไป 

 



 

 

3                   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

จำนวนสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด 

   
 การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีความซับซอนเนื่องจาก   

มีพ้ืนที่รับผิดชอบถึง 4,893 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขา ปาไม และเปนเขตชายแดนซึ่งมี

อาณาเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาเปนแนวยาวกวา 100 กิโลเมตร จากอำเภอฝาง     

อำเภอแมอาย อำเภอเชียงดาว จนถึงอำเภอเวียงแหง 
 

 การคมนาคมและการติดตอระหวางสถานศึกษาเปนไปดวยความยากลำบากเนื่องจากสถานศึกษาสวนใหญ

จะตั้งอยูในพื้นที่ทุรกันดาร หางไกล โดยสถานศึกษาที่ตั้งอยูหางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 ที่ไกลที่สุดมีระยะทางเกือบ 200 กิโลเมตร และมีสถานศึกษาที่ตั้งอยูบนภูเขาสูงอีกจำนวนมาก 
 

 ผูรับบริการประกอบไปดวยผูคนหลากหลายเผาพันธุ มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี สังคม และภาษาที่ใชในการสื ่อสาร และจำนวนหนึ่งยังเปนผูอพยพจากประเทศเพื่อนบานที่เขามา        

ขายแรงงาน ทำใหมีเด็กวัยเรียนจำนวนมากที่ไมมีเอกสารทางทะเบียนราษฎร สงผลกระทบตอการใหบริการ       

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทำใหมีความยุงยากและซับซอนมากขึ้น   

 จากสภาพภูมิประเทศซึ่งอยูในพื้นทีภู่เขาสูง ทุรกันดาร สงผลใหผูเรียนจำนวนหนึ่งซึ่งเขาเรียนในสถานศึกษา

ที่อยูหางไกลจากชุมชนของตนไมสะดวกตอการเดินทางไป - กลับในวันเดียว ตองเขาพักนอนในสถานศึกษา ซึ่งตอง

เปนธุระจัดหาที่พักใหตามสภาพความขาดแคลนในรูปแบบของโรงเรียนพักนอน จำนวน 13 ทั้งนี้ เพื่อเปนการขยาย

โอกาสทางการศึกษาแกเด็กในพื ้นที่ ใหไดรับการศึกษาอยางทั ่วถึง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

อำเภอ 

สถานศึกษาสังกัด สพป.ชม 3 โรงเรียน

ขนาดเล็ก 

โรงเรียน

พักนอน 

สพม. โรงเรียน

เอกชน 

ตชด. การ 

ศึกษา

พิเศษ 
ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม 

เชียงดาว 22 16 1 39 15 7 2 4 2 1 

ฝาง 27 20 1 48 16 0 1 6 1 0 

แมอาย 23 12 1 36 3 5 0 0 2 1 

เวียงแหง 6 3 0 9 0 1 1 0 1 0 

ไชยปราการ 13 8 0 21 7 0 1 5 0 0 

รวม 91 59 3 153 41 13 5 15 6 2 

(ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) 

ขอมูลจำนวนสถานศึกษา/ผูเรียน 



 

 

4                   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

 

 

 

อำเภอ จำนวนโรงเรียน 

ทั้งหมด 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

จำนวน รอยละ 

เชียงดาว 39 15 9.80 

ฝาง 48 16 10.46 

แมอาย 36 3 1.96 

เวียงแหง 9 - - 

ไชยปราการ 21 7 4.58 

รวม 153 41  26.80 

* รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนทั้งหมด                                             (ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 

  

 
ระดับชั้น อำเภอ รวม 

ฝาง แมอาย ไชยปราการ เชียงดาว เวียงแหง 

อ.1 278 106 63 115 34 596 

อ.2 973 850 444 676 311 3,254 

อ.3 1,131 1,015 516 898 312 3,872 

รวมปฐมวัย 2,382 1,971 1,023 1,689 657 7,722 

ป.1 1,410 1,249 617 1,430 459 5,165 

ป.2 1,313 1,102 603 1,477 429 4,924 

ป.3 1,319 1,036 596 1,404 405 4,760 

ป.4 1,244 1,004 524 1,327 391 4,490 

ป.5 1,109 893 506 1,272 350 4,130 

ป.6 1,017 860 479 1,109 381 3,846 

รวมประถม 7,412 6,144 3,325 8,019 2,415 27,315 

ม.1 856 490 252 610 187 2,395 

ม.2 734 468 226 524 193 2,145 

ม.3 623 435 213 482 175 1,928 

รวม ม.ตน 2,213 1,398 691 1,616 555 6,468 

ม.4 13 0 0 50 27 90 

ม.5 9 0 0 30 26 65 

ม.6 6 0 0 37 21 64 

รวม ม.ปลาย 28 0 0 117 74 219 

รวมทั้งสิ้น 12,305 9,508 5,039 11,441 3,701 41,724 

(ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) 

จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กจำแนกรายอำเภอ 

จำนวนผูเรียนจำแนกตามระดับที่จัดการเรียนการสอน 



 

 

5                   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

    

 

 

 

 

 

 

บุคลากร 
 

 

จำนวน (คน) 

ขาราชการปฏิบัติหนาที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 ผอ.สพป.  

 รอง ผอ.สพป. 

 ศึกษานิเทศก 

 บุคลากรทางการศึกษา 

 ลูกจางประจำ   

            ลูกจางชั่วคราว 

 

 
 

1 

3 

12 

37 

2 

11 

ขาราชการครูปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา  
 

           ผูอำนวยการโรงเรียน 

            รองผูอำนวยการโรงเรียน 

            ขาราชการครู 

            พนักงานราชการ 

            ลูกจางประจำ   

            ลูกจางรายเดือนนักการภารโรง 

            ลูกจางรายเดือนนักการภารโรง (จากโครงการคืนครูฯ) 

            ลูกจางชั่วคราว (งบ สพฐ.) ดังนี ้

                  ครูธุรการ    

                  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  

                   ครูวิกฤต   

                   ครูวิทย – คณิต 

                   ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 

                  บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. 

 

 
 

126 

25 

                     1,879 

113 

28 

28 

20 

 

135 

59 

65 

12 

3 

15 

                                              (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564) 

 

 

 

จำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 



 

 

6                   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โครงสร้างการบริหาร 

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 

ผู้อํานวยการเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

กลุ่มกฏหมายและคด ี

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

รองผู้อํานวยการเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 3 

กลุ่มอํานวยการ 

 

กลุ่มบริหารงานบคุคล 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 

และทรัพย์สิน 

กลุ่มส่งเสริม 

การจดัการศกึษา 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจดัการการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม 

การศึกษาทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร 

 

กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

สถานศกึษาในสังกัด 

 

คณะกรรมการ

สถานศกึษา 

 



 

 

7                   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหาร สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

นายอนุกลู  ศรีสมบัต ิ

นายเสกสิทธิ์  แสนทวสีุข 

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

นายบุญธรรม  อวนกันยา นางพรทิพย  วรรณทวีเกียรติ 

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 



 

 

8                   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

 

 

 

 

 

  

ผูอำนวยการกลุม สำนกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

     

นางนลนิี  กิตินาน 

ผอ.กลุมบริหารการเงิน 

และสนิทรัพย 

นางอำพร  สาสัตย 

ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 

 

นางรัชนี  อุดทา 

ผอ.กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผล 

นายรพีพัฒนศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร 

 ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 

 

นางนริสา  พงษพานิชย 

ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 

นางประทุม  ตามไท  

ผอ.กลุมอำนวยการ 

 

นายดวงจันทร  ทาคำวงค 

 ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมกฏหมาย 

และคด ี

นายไกรสร  จาวรรณะ 

ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมสงเสริม

การศึกษาทางไกลฯ 

นางสาวจันวีนา  สุวรรณ 

ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

 



 

 

9 รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 3 

 

 

 

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพในป 

พ.ศ. 2564 - 2565 ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหนวยงานตนสังกัดในระดับ

ตางๆ ดังนี้ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

สวนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คานิยม (Core Values) 

 

 

 

 

 

S 

M 

A 

R 

T 

เปนองคกรที่ใชกลยุทธในการขับเคล่ือนเปาหมาย เพ่ือใหเปนองคกร 

ที่มีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร บุคลากร ผูรับบริการ

และประเทศชาติ 

เปนองคกรมีความคิดสรางสรรค พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ โดยใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการบริหารจัดการรวมท้ังมีอาคาร

สถานที่ มั่นคงปลอดภัย มีภูมิทัศนสวยงาม 

บุคลากรมีความรู มีทักษะในการทำงาน ชำนาญการในหนาที่ มีความคิด

สรางสรรค ยิ้ม ไหว ดวยไมตรี วลีไพเราะ บริการกระชับฉับไว ดวยความเต็มใจ

และเสมอภาค จนเปนองคกรที่มุงผลสัมฤทธิ์ และความสำเร็จในการทำงาน 

เปนองคกรที่ใชการวิจัยเปนฐานในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อกาวสูองคกร

คุณภาพ 

เปนองคกรที่ใชกลยุทธในการขับเคล่ือนเปาหมาย เพ่ือใหเปนองคกร 

ที่มีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร บุคลากร ผูรับบริการ

และประเทศชาติ 

Strategy 

 

Modern 

 

Achievem

Research & 

Developmen

Team work 

 



 

 

10 รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 3 

 

 

“สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม ดวยนวัตกรรม และเทคโนโลย”ี 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

เปาประสงคหลัก (Goals) 

สงเสริมการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก  

ของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะ

ในศตวรรษที ่21 โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยวิธีการ Active Learning 

พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยี แพล็ตฟอรมเพื่อสงเสรมิความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 

1 

2 

3 

สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

4 

สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

5 
 

พัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหเปนองคกรที่มี

ระบบการบริหารการจดัการทีด่ี (Good Governance) สงเสริมการจัดการศึกษาโดยใชนวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสูองคกรที่มีคุณภาพ 

6 

สํานกังานเขตพื�นที�คณุภาพ (Quality Office) 

โรงเรยีนคณุภาพ (Quality Schools) 

ห้องเรยีนคณุภาพ (Quality Classrooms) 

นักเรยีนคณุภาพ (Quality Students) 
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เปาประสงคหลัก (Goals) 4Qs  
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1. ด้านความปลอดภัย 

2. ด้านโอกาส

3. ด้านความปลอดภัย

4. ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ (Strategy) 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  

 กลยุทธที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 กลยุทธที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ มีความสามารถ 

                             ในการแขงขัน 

 กลยุทธที่ 3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธที่ 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 กลยุทธที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 



 

 

13 รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 3 

 

 

 

  

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ

ปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 
 

 
 

 1. สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

 2. ดำเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตรงตาม

ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ  

 3. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปองกันไมใหออกจาก

ระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน 

 4. สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ตลอดจนเด็กชาติพันธุ ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มี

คุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผู เรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที ่จำเปนของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได ลายมือสวย   

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อานคลอง เขียนคลอง   

4. นักเรียนเปนผูคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม มีคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21  

5. ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมอืปฏิบัติจริง  

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียน   การสอน มี

ทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สรางนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู  

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

 
 

 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ดานความปลอดภัย 

ดานโอกาส 

ดานคุณภาพ 

ดานประสิทธิภาพ 
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2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่

สามารถดำรงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที ่

    3. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ที่สงผลสงผลตอคุณภาพการศึกษา    

    4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษา ครู นักเรียน มีผลงานเชิงประจักษ  

               5. สถานศึกษาจัดหองเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน สภาพแวดลอมนาดู นาอยู นาเรียน มีระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

    6. สถานศึกษามีหนึ่งหองเรียน หนึ่งนวัตกรรม “โครงการหนึ่งหองเรียน หนึ่งนวัตกรรม” 

    7. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมทางการศึกษา “โครงการหนึ ่งโรงเรียน หนึ่ง

นวัตกรรม” 

    8. สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอยางมีคุณภาพ  

    9. โรงเรียนใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีโรงเรียนสุจริต/โรงเรียนใสสะอาด/ประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) โรงเรียนใสสะอาดปราศจาก

คอรัปชั่น 

   10. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามนโยบาย มีผลงานเชิงประจักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ใชพื้นที่เปนฐาน สรางนวัตกรรม นำเทคโนโลยี” 

 

    A  :  Area Based Management   ใชพื้นที่เปนฐานการพัฒนา 

    I   :  Innovation                  สรางนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนางาน 

    T  :  Technology                     นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู 

              ที่มีประสิทธิภาพ 

      

 

จุดเนนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

A I T
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  จากการดำเนินงานตามบทบาทหนาที ่และกรอบภารกิจที ่สอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล  

กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (National Test : NT)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2562 และ 2563 

 

 
 

 จากกราฟ : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน 

 (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2562 และ 2563 

 ในภาพรวมทั้ง 2 ดาน พบวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 

2563 ต่ำกวาปการศึกษา 2562 เทากับ 2.86 เมื่อพิจารณาความสามารถทีละดานพบวา ดานภาษา (ลดลง 0.63) 

ดานคำนวณ (ลดลง 4.94) 
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40
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2562 2563 เฉลี่ย

46.85 46.22 46.5446.15

41.21

43.68

ดานภาษา ดานคํานวณ

สวนที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 

1. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ordinary National Educationl Test : O-NET)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2562 และ 2563 

 

 
 

 

 จากกราฟ : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐำน (ordinary National Educationl Test : 

O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2562 และ 2563 ในภาพรวม 4 กลุมสาระการ

เรียนรู พบวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 2563 สูงกวาป

การศึกษา 2562 เทากับ 3.12 เมื่อพิจารณาเปนรายสาระการเรียนรู  พบวา กลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเพิ่มขึ้น

สูงสุด คือ ภาษาไทย  (เพ่ิมขึ้น 6.72) รองลงมา ไดแก ภาษาอังกฤษ (เพิ่มขึ้น 5.96) และวิทยาศาสตร (เพิ่มขึ้น 2.82) 

และกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนน ลดลง คือ คณิตศาสตร (ลดลง 3.04) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ordinary National Educationl Test : O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2562 และ 2563 

 

 

 
 

 จากกราฟ : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ordinary National Educationl Test : 

O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2562 และ 2563 ในภาพรวม 4 กลุมสาระการ

เรียนรู พบวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 2563 ลดลง

จากปการศึกษา 2562 เทากับ 0.77 เมื่อพิจารณาเปนรายสาระการเรียนรู พบวา ในปการศึกษา 2563 ทุกกลุมสาระ

การเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปการศึกษา 2562 เรียงตามลำดับ ไดแก ภาษาอังกฤษ (ลดลง 0.15) 

วิทยาศาสตร (ลดลง 0.86) คณิตศาสตร (ลดลง 1.00) และภาษาไทย (ลดลง 1.05)  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ordinary National Educationl Test : O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2562 และ 2563 

 

 

 
 

 จากกราฟ : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ordinary National Educationl Test : 

O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2562 และ 2563 ในภาพรวม 5 กลุมสาระการ

เรียนรู พบวา มีคะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 2563 สูงกวาจากปการศึกษา 2562 เทากับ 0.17 เมื่อพิจารณาเปนราย

สาระการเรียนรู พบวา กลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุด ไดแก ภาษาอังกฤษ (เพิ่มขึ้น 1.66) และ

ภาษาไทย (เพิ่มขึ้น 0.07) และกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนลดลง ไดแก สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

(ลดลง 0.42) วิทยาศาสตร (ลดลง 0.36) และคณิตศาสตร (ลดลง 0.07) 
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ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จำนวน 10 ตัวชี้วัด ไดรับ 

การประเมินผล โดยบรรลุคาเปาหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด และ ไมบรรลุคาเปาหมายจำนวน 5 ตัวชี้วัด  

 

กลยุทธ/ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการประเมิน 

กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่สงเสริม สนับสนุน ในการสราง

ภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 

รอยละ 85 ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 

และสติปญญา 

รอยละ 80 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) รอยละ 50 ขึ้นไป            

เพิ่มขึ้น - 

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 70 ไมบรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนา

ทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กำหนด 

รอยละ 100 ไมบรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ตน ที่ไดรับการเตรียมความ

พรอม ดานการอานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในการประเมินระดับนานาชาติตาม

โครงการ PISA 

รอยละ 100 ไมบรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูสมรรถนะหรือทักษะ

อาชีพในดานตาง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยาง

สอดคลองตามสภาพความตองการและบริบทของแตละพ้ืนที่ตลอดจนความทาทายที่

เปนพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

  

               ตัวช้ีวัดที่ 14.1 ระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 6 รอยละ 80 บรรลุ 

               ตัวช้ีวัดที่ 14.2 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 รอยละ 80 บรรลุ 

               ตัวช้ีวัดที่ 14.3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 รอยละ 80 - 

 

 

 

2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 

20      รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

กลยุทธ/ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการประเมิน 

กลยุทธที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดที1่5 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษาตอประชากรกลุมอายุ   

                ตัวช้ีวัดท่ี 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ   

                                    เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

รอยละ 100 ไมบรรลุ 

                ตัวช้ีวัดท่ี 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จบหลักสูตรในป 

                                    การศึกษา 2563 ไดศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

รอยละ 100 บรรลุ 

                 ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบหลักสูตรในป 

                                    การศึกษา 2563 ไดศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือ   

                                    เทียบเทา 

รอยละ 100 - 

                 ตัวช้ีวัดท่ี 15.4 นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ทีจ่บหลักสูตรในป 

                                    การศึกษา 2563 ไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

รอยละ 78 - 

กลยุทธที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดที1่9 รอยละของนักเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รอยละ 80 บรรลุ 

 

                

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี/้ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ (ใชผลการประเมินการเปนระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (ใชผลการประเมินการเปนระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

         ตัวบงชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเปนแบบอยางได ดี 

         ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีมาก 

        ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  ดี 

        ตัวบงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน 

ศึกษาตอในระดับสูงขึ้นหรือมีความรูทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  

ดีมาก 

        ตัวบงชี้ที่ 5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางในสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

ดีมาก 

3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  



 

 

21      รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

มาตรฐาน/ตัวบงชี/้ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

         ตัวบงชี้ที่ 6 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและจัด

การศึกษา รวมทั้งการใหบริการ 

N/A 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดี 

 

 

 

 

  

 

 

 

จากกราฟ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)                                   

เปรียบเทียบปงบประมาณ 2562 – 2564 พบวา ปงบประมาณ 2562 ผลคะแนน 83.23  ปงบประมาณ 2563    

ผลคะแนน 85.15   (เพิ่มขึ้น 1.92)  ลาสุดปงบประมาณ 2564  ผลคะแนน 95.57 (เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2562 

12.34 และเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2563  10.42 ) แสดงใหเห็นวาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 ไดพัฒนาอยางกาวกระโดด ยังคงมีการดำเนินงานที่เปนไปตามกรอบการประเมินอยางตอเนื่อง 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)                                   
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22   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 
 

 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ แหลง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับทั้งสิ้น 

กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

1 งานราชพิธี รัฐพิธ ีวันสำคัญตามประเพณี และงานวันสำคัญอื่นๆ สพป.ชม. 3 20,000 

2 สงเสริมการดำเนินงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำป 

2564 

สพป.ชม. 3 9,500 

3 การคัดกรองพฤติกรรม สุขภาพจิตนักเรียน CM3 CARE สพป.ชม. 3 20,000 

4 พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรูบูรณาการตามแนวศาสตรพระราชาพัฒนา

คุณภาพผูเรยีน (สนับสนุนโครงการรอยใจรักษ) 

สพป.ชม. 3 15,000 

5 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา สพป.ชม. 3 4,150 

6 รณรงค เฝาระวัง และสงเสริมสรางสรรค วันวาเลนไทน ป 2564 สพฐ. 5,000 

7 เสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพฐ. 185,000 

8 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเพื่อการพัฒนายั่งยืน สพฐ. 18,000 

9 สรางการรับรู สรางภมูิคุมกันและสรางพื้นท่ีปลอดภัย ไมมีคนหนาใหม เพราะ

คนรุนใหมไมใช ยาเสพตดิเพื่อขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ

ในสถานศึกษา 

สพฐ. 95,000 

รวมกลยุทธท่ี 1 371,650 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ มีความสามารถในการแขงขนั 

1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางดานการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ป

การศึกษา 2563 

สพป.ชม. 3 29,860 

2 ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

( Reading test : RT) ปการศึกษา 2563 

สพฐ. 71,285 

3 การประเมินคณุภาพผูเรยีน (NT) สำหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาปที่ 3 ป

การศึกษา 2563 

สพฐ. 80,270 

4 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 สพฐ. 832,760 

5 บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปงบประมาณ 2564  สพฐ. 15,000 

6 บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  สพฐ. 38,460  

รวมกลยุทธท่ี 2 1,067,635 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 

1 พัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชม.3 สพป.ชม. 3 373,980 

2 พัฒนาศักยภาพผูอำนวยการกลุมของ สพป.ชม.3 สพป.ชม. 3 22,120 

สรุปโครงการที่ไดดำเนินการในปงบประมาณ 2564 



 

23   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ แหลง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับทั้งสิ้น 

3 พัฒนาการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.ชม.3  สพป.ชม. 3 63,080 

4 สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชม. 3 10,000 

5 การประเมินประสิทธภิาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

ประจำป 2564 

สพป.ชม. 3 48,126 

รวมกลยุทธท่ี 3 517,306 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1 สงเสริมสนับสนุนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 สพฐ. 11,000 

2 สงเสริมการดำเนินงานระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน  สพฐ. 15,000  

รวมกลยุทธท่ี 4 26,000 

กลยุทธท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทำความดีดวยหัวใจ หวงใยสิ่งแวดลอม สพป.ชม. 3 10,000 

รวมกลยุทธท่ี 5 10,000 

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

1 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.ชม.3 ครั้งที่ 1 สพป.ชม. 3 86,700 

2 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.ชม.3 สพป.ชม. 3 131,450 

3 เสรมิสรางความรูความเขาใจการ จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

สพป.ชม. 3 29,880 

4 ประชุมการพิจารณาจัดตั้งและจดัสรรงบประมาณ สพป.ชม. 3 25,530 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ และ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

สพป.ชม. 3 29,460 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2564 สพป.ชม. 3 10,000 

7 การจัดทำคูมือดานการเงินและพสัดุ สพป.ชม. 3 9,195 

8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานดานการเงิน การพัสดุ ในสถานศึกษา สพป.ชม. 3 90,000 

9 ติดตาม ตรวจสอบการควบคุมภายในดานการเงินและการดำเนินงานของ สพป.

ชม.3 และโรงเรียนในสังกัด 

สพป.ชม. 3 50,000 

10 พัฒนาระบบและสรางเครือขายการสื่อสารดวยระบบเทคโนโลยีออนไลน สพป.ชม. 3 68,000 

11 บริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาประจำป 2564 

สพป.ชม. 3 30,000 

12 การสรรหาพนักงานราชการ/ลูกจางช่ัวคราว สพป.ชม. 3 50,000 

13 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา ปการศึกษา 2564 สพป.ชม. 3 ไมใชงบ 

 



 

24   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ แหลง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับทั้งสิ้น 

14 การจัดทำแผนนิเทศการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564 สพป.ชม. 3 20,000 

15 นิเทศกอนเปดภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2564 สพป.ชม. 3 26,900 

16 พัฒนาประสิทธิภาพการจดัทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจำปการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

สพป.ชม. 3 32,000 

17 พัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหนาท่ี ตำแหนงผูบรหิารสถานศกึษา สพป.ชม. 3 38,857 

18 สนับสนุนและตดิตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใตชุดโครงการจัดสรร

เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาประจำปการศึกษา 

2563 

สพฐ. 19,000 

19 ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (สานักงานเขตสุจริต)  

สพฐ. 150,000 

20 ขยายผลการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานของผูสาเรจ็การศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ทางออนไลน  

สพฐ. 20,000 

รวมกลยุทธท่ี 6 916,972 

รวมทั้งสิ้น 2,909,563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 โครงการงานราชพิธี รัฐพิธี วันสำคัญตามประเพณี และงานวันสำคัญอื่นๆ 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   20,000    บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง   15,596    บาท 

 งบประมาณคงเหลือ     4,404    บาท 

วัตถุประสงค 

          1. เพื่อใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกิดความเทิดทูนตอสถาบันชาติ  ศาสน  กษัตริย 

 2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมงานราชพิธี รัฐพิธี วันสำคัญตามประเพณี และวันสำคัญอื่นๆ 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชม.3 จำนวน 79 คน เขารวมกิจกรรมในงานราชพิธี     

รัฐพิธี วันสำคัญตามประเพณี และงานวันสำคัญอื่นๆ คิดเปนรอยละ 100 
 

  เชิงคุณภาพ  

         - บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.

ชม.3 เกิดความภาคภูมิใจที่ มีความจงรักภักดี ปกปองและ

เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.

ชม.3 เขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย 

เพื่อแสดง ความจงรักภักดี ปกปองและเชิดชูสถาบัน ชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย และสืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี

              

 

 

 

 

ผลดำเนินการประจำปงบประมาณ 2564 

กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
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26   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

       โครงการสงเสริมการดำเนินงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำป 2564 
  

 งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   9,500 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  9,500 บาท 

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนการปองปราม ใหความชวยเหลือ ดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมตาม

สถานที่เสี่ยง และปองกันการหนีเรียน การทะเลาะวิวาท และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ที่จะเกิดขึ้น และลด

อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 

 2. เพื่อสงเสริมใหพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไดออกปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหนาที่ 

 3. เพื่อรวมบูรณาการปฏิบัติหนาที่รวมกับหนวยงานตำรวจ ปกครอง ทหาร โรงพยาบาลฯ ในการปกครอง

ดูแลนักเรียน และนักศึกษา 

 เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำป 2564 จำนวน 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

คณะกรรมการดำเนินงาน/ตัวแทน พสน. ของ 

แตละพ้ืนที่ รวมจำนวน 15 คน 
 

  เชิงคุณภาพ  

         - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีความเขมแข็งใน

การบูรณาการการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงรวมกับหนวยงานอื่น เกิดการปอง

ปรามไมใหนักเรียนหนีเรียนและมีพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

 พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภายนอกสถานศึกษา 

ในเทศกาลวันวาเลนไทน จำนวน 5 อำเภอ ไดแก  อำเภอฝาง อำเภอแมอาย อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว 

และอำเภอเวียงแหง ระหวางวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ 2564 ทำใหนักเรียนในสังกัด ไดรับการปกปอง คุมครอง 

ดูแลชวยเหลือใหมีความปลอดภัย และลดพฤติกรรมเสี่ยงในชวงเทศกาลวันวาเลนไทน 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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27   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

        โครงการคัดกรองพฤติกรรม สุขภาพจิตนักเรียน CM3 CARE 
 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   20,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  20,000 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหครูในสังกัดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานอารมณ พฤติกรรมและ 

สุขภาพจิตของนักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สพป. เชียงใหม เขต 3 

          2. เพื่อใหครูในสังกัดเห็นความสำคัญของการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลและการคัดกรองพฤติกรรม 

นักเรียน  

          3. เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางการปฏิบัติ ในการชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา 

ดานอารมณ 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - รอยละ 100 ของครูผูเขารวมโครงการมีความเขาใจแนวปฏิบัติในการชวยเหลือนักเรียน     

กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหาดาน อารมณ พฤติกรรม และสุขภาพจิตในเบื้องตน จนสามารถดำเนินการคัด 

กรองพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนได 

  เชิงคุณภาพ  

         - โรงเร ียนในสังกัดมีระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนที่มีความเขมแข็ง สามารถดำเนินการ       

ใหความชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาดาน

อารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

 อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองพฤติกรรม

สุขภาพจิตนักเรียน CM3 CARE ออนไลน ZOOM 

Cloud Meetings  ครูผูเขารวมโครงการสามารถคัด

กรองพฤติกรรมสุขภาพจิตของนักเรียน มีแนวทางในการปฏิบัติในการชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง และกลุมมี

ปญหาดานอารมณ พฤติกรรม และสุขภาพจิตในเบื้องตนได 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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28   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวศาสตรพระราชาพัฒนาคุณภาพ 

             ผูเรียน (สนับสนุนโครงการรอยใจรักษ) 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   15,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  15,000 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

 วัตถุประสงค 

           1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในโครงการรอยใจรักษโรงเรียนในโครงการรอยใจรักษและ

โรงเรียนในพระราชดำริ มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของโครงงาน 

 2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ ภาระงานเปนฐาน (TBL) 

 3. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนมีคุณภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุมสาระหลัก วิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - จัดประชุมสรางความรูความเขาใจ สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนรูในกระบวนการ 

จัดการเรียนรูแบบเนนภาระงาน (Task-Based Learning) และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  

(Problem- Based Learning) ใหกับครูโรงเรียนในโครงการรอยใจรักษ และโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแมอาย  

  เชิงคุณภาพ  

         - รอยละ 100 ของครูที่เขารวมโครงการ มีความรูความความเขาใจ สามารถผลิตสื่อ เอกสาร และ 

ออกแบบการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรูในลักษณะของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงาน  

(Task-Based Learning) และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐาน (Problem-Based Learning) ได 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

 ประชุมสรางความเขาใจและถอดบทเรียน ในการ

จัดการเร ียนร ู  ในแบบ(Problem-Based Learning) ใหกับ

ครูผ ู สอนระดับกอนปฐมวัย และระดับชวงชั ้นที ่ 1 ของ

โรงเรียนในโครงการรอยใจรักษ อำเภอแมอาย (โรงเรียนบาน

สุขฤทัย โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ 3 และโรงเรียน

โชติคุณเกษม) รวมทั้งสิ ้น 15 คน ในรูปแบบออนไลน และ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู  

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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29   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

         โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   4,150 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  4,150 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาเปาหมายไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา 

 2. เพื่อใหสถานศึกษาพอเพียงตามเปาหมายพัฒนาใหเปนสถานศึกษาพอเพียงตนแบบมากข้ึนในป 2564 

3. เพื่อใหผูบริหาร คณะครู นักเรียน มีคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมากขึ้น 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกผูบริหาร คณะครู 

สถานศึกษาพอเพียง จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานแมทะลบ,โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บานทาตอน)ฯ, 

โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม, โรงเรียนบานยาง, จำนวน 1 ครั้ง รวม 15 คน 

  - สถานศึกษาพอเพียง จำนวน 3 โรงเรียน ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ 
 

  เชิงคุณภาพ  

         - สถานศึกษาพอเพียงที่เขารวม

โครงการมีการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาจัดการศึกษาจนสามารถพัฒนาตนเอง

เพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ 

ปการศึกษา 2564 ได สงผลใหผูบริหาร คณะครู 

และนักเรียน มีคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  อบรมใหความรู เกี ่ยวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูใหสถานศึกษาทีป่ระสงคขอรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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30   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

   โครงการรณรงค เฝาระวัง และสงเสริมสรางสรรค วันวาเลนไทน ป 2564 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   5,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  5,000 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

วัตถุประสงค 

 เพือ่เปนการรณรงค เฝาระวัง และสรางความตระหนักใหกับนักเรียนในการแสดงออกเรื่องความรักอยาง

เหมาะสมและสรางสรรค ในชวงเทศกาลวันวาเลนไทน 

 เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีสื่อประชาสัมพันธ การรณรงค 

ปองกันและสงเสริมสรางสรรควันวาเลนไทน ประจำป 2564 สำหรับเผยแพร อยางนอย 2 ชิ้นงาน คือคริปวีดีโอ/

ภาพยนตรสั้น และภาพวาดระบายสี 

  เชิงคุณภาพ  

         - นักเรียนในสังกัด เกิดความตระหนัก มีพฤติกรรมที่เหมาะสมแสดงออกอยางสรางสรรคใน

เทศกาลวันวาเลนไทน 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  -  จัดกิจกรรมรณรงคในวันวาเลนไทน 

ภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส      

โคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการใหโรงเรียนสง

ผลงานคริปวีดีโอ/ภาพยนตสั้น และภาพวาดระบายสีเขา

รวม  ประกวด ภายใตกรอบแนวคิด สงเสริมความรักทุก

รูปแบบมีความปรารถนาดี และหวงใย รูจักใหกำลังใจ

กันในวันวาเลนไทนแหงความสุข ทำใหนักเรียนเกิด

ความตระหนัก มีพฤติกรรมที่เหมาะสม แสดงออกอยาง

สรางสรรค ในเทศกาลวันวาเลนไทน และ สพป.ชม. 3 มีสื่อประชาสัมพันธ  

 ปญหาอุปสรรค  

  - ในการจัดทำภาพยนตรสั้น ตองใชงบประมาณ และระยะเวลาในการจัดทำมากพอสมควร จึงทำ

ใหมีโรงเรียนสงผลงานเขามานอย 

แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     

  - ควรขยายระยะเวลาในการจัดสงผลงาน และควรมีงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนที่เขารวม

กิจกรรม 
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31   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

   โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรบัจัดสรร          185,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง          185,000 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด จำนวน 153 โรงเรียน มีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

 2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันการทุจริตใหกับนักเรียน ครู 

ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 

 3. เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใชใน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 16 โรงเรยีน 

  - ขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จำนวน 32 โรงเรียน 

  - ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

สถานศึกษา 24 โรงเรียน 

  - ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัท

สรางการดี ที่มุงเนนการสรางผลิตภัณฑ ภายใตบริบทการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 

โรงเรียน 

  เชิงคุณภาพ  

           - ดำเนินการโครงการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ใหสามารถ

ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตลงสูโรงเรียนไดบรรลุตามวัตถุประสงค สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

           - ผู รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในสังกัด ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ ความ

รวมมือในการตอตานการทุจริต การประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมคุมภูคำ จ.เชียงใหม ทำใหมีความรูความเขาใจ 

สามารถนำมาตอยอดขับเคลื่อนการดำเนินงานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับ สพท.และ

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี

 

 

7 



 

 

32   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

    โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเพื่อการพัฒนายั่งยืน 
 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร          18,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง          18,000 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหพรอมรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา รอบท่ี 2563/1 

 2. เพื่อสงเสริมสถานศึกษาตามขอ 1 ใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะเปาหมายที่ 12 : การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      -  ผูบริหาร คณะครู นักเรียน สถานศึกษาที่จะรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา รอบท่ี 2563/1 จำนวน 1 แหง 

  - ผูบริหาร และครู สถานศึกษาละ 2 คน ที่เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา จำนวน 5 แหง 

  เชิงคุณภาพ  

         - สถานศึกษาไดพัฒนาตนเองเพื ่อรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาและผานการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดานการศึกษา 

  - ศ ูนย การเร ียนร ู หล ักปร ัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษามีการดำเนินงานอยาง

ตอเนื ่องสามารถถอดบทเรียนจากการจัดกระบวนการ

เรียนรูใหกับสถานศึกษาอ่ืนได 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  ดำเนินการถอดบทเรียนจากการ

ดำเนินงานของโรงเรียนที่เปนศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ใหกับ

โรงเรียนในสังกัด จนสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือรับการประเมิน เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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33   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

      โครงการสรางการรับร ูสรางภูมิคุมกันและสรางพืน้ที่ปลอดภัย ไมมีคนหนาใหม เพราะคนรุนใหมไมใช  

  ยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   95,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  94,850 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ      150 บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด/สารเสพติด  

 2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดสรางภูมิคุมกันและปองกันตนเอง ใหหางไกลจากปญหายาเสพติด/สารเสพติด 

 3. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาตนเองเปนแกนนำเสริมสรางทักษะชีวิต รณรงค เผยแพรและ

ขับเคลื่อนกิจกรรมปองกันปญหายาเสพติด/สารเสพติดในสถานศึกษา 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - ประกวดคลิปวีดีทัศนของขาราชการครูฯ เปนการประกวดในการจัดการเรียนการสอน ในหัวขอ      

“สื่อสรางสรรค ปนเด็กเชียงใหม 3 ใหหางไกลจากยาเสพติด” 

  - ประกวดคลิปวีดีทัศนของนักเรียน เปนการประกวด ทำตัวอยางไรในการปองกันตนเองให

หางไกลจากยาเสพติด ในหัวขอ”วิถีเด็กเชียงใหม 3 วิถี

สรางภูมิคุมกันยาเสพติด”  

  เชิงคุณภาพ  

         - ขาราชการครูฯ สามารถประยุกตใชสื่อ

การสอนรูปแบบคลิปวีดีทัศน เพื่อใหเด็กมีความรู  ความ

เขาใจเก่ียวกับยาเสพติด/สารเสพติด  

  - เด็กและเยาวชนในสังกัดไดแสดงออก

ถึงความคิดสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ ทีจ่ะทำใหหางไกล

จากยาเสพติด มีความรู และภูมิค ุ มกัน และสามารถ

ขับเคลื่อนกิจกรรมปองกันยาเสพติด 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - จัดประกวด “สื่อสรางสรรค ปนเด็กเชียงใหม 3 ใหหางไกลจากยาเสพติด” มีผูสงผลงานเขารวม 

6 คลิป จำนวนขาราชการครูเขารวมกิจกรรม จำนวน 25 คน 

  - จัดประกวดคลิปวีดีทัศนของนักเรียน ในหัวขอ”วิถีเด็กเชียงใหม 3 วิถีสรางภูมิคุมกันยาเสพติด” 

มีผูสงผลงานเขารวม 45 คน ทั้งนี้การดำเนินงานทำใหเด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด

สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

 ปญหาอุปสรรค      แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     

      ไมม ี            ไมม ี
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34   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

 

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   29,860 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  29,860 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพดานความรู เทคนิค วิธีการสอนภาษาไทยสำหรับครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

2. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเครือขายของครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

3. เพื่อใหผลการประเมินความสามารถในการอาน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียน

ที่มีผลการประเมินในระดับต่ำเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ทุกโรงเรียน  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - รอยละ 100 ของครูผูสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการอานและการเขียนต่ำ ในสังกัดจำนวน  15 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาวิธีการสอนภาษาไทย 

  - โรงเรียนในโครงการ 30 โรงเรียน มีผลการประเมินความสามารถในการอาน (RT) เพิ่มขึ้น

มากกวารอยละ 3 ในปการศึกษา 2563 

  เชิงคุณภาพ  

         - ครูผูสอนเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู (AAR) และมีการสรางเครือขาย ของครูผูสอน

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สงผลใหเกิดการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของ

โรงเรียนในสังกัด 

  - โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผล

การประเมินในระดับต่ำ เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ทุก 

โรงเรียน 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - พัฒนาวิธีการสอนภาษาไทยใหกับครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนต่ำจำนวน 15 โรงเรียน ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (AAR2) การสราง

กลุมเครือขายของครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี

 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ มีความสามารถในการ
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35   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 โครงการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1(Reading test : RT) 

       ปการศึกษา 2563 
 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   71,285 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  59,705 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ           11,580  บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อดำเนินการประเมินความสามารถดานการอานออกของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 2. เพื่อใหไดขอมูลผลการประเมินความสามารถดานการอานออกของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

 เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - ดำเนินการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 5,635 

คน จำนวน 162 สนามสอบ 
 

  เชิงคุณภาพ  

         - สามารถดำเนินการประเมินความสามารถดานการอานออก ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายของ

โครงการ 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ดำเนินการประเมิน 

ความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading 

Test : RT) ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 

2564  มีจำนวนนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 

ในสังกัด ที่เขารวมการทดสอบ ทั้งสิ้น 5,388 คน 

เปนเด็กพิเศษ 333 คน 162 สนามสอบ คะแนนผล

การประเมินการออกเสียงเฉลี่ยเทากับ 64.38 และ

อานรูเรื่องเทากับ 68.50 

 ปญหาอุปสรรค  

  - โรงเรียนกรอกขอมูลผลการทดสอบผานระบบ NT ACCESS ไมครบถวน 

แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     

  - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการกรอกขอมูล, แนวทางปฏิบัติในการคุมสอบ เกณฑการให

คะแนน, และการกรอกขอมูลผลการทดสอบผานระบบ NT ACCESS 
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36   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

 

      โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 
 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   80,270 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  73,785 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ    6,485 บาท 

วัตถุประสงค 

 เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนยสอบ จำนวน 17 คน 

  - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 720 คน 

  - ดำเนินการจัดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 4,648 คน 
 

  เชิงคุณภาพ  

         - คณะกรรมการระดับศูนยสอบ

ดำเนินการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 ไดอยาง

ประสิทธิภาพ 

  - นักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ

ผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 

สูงขึ้น 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนยสอบและระดับสนามสอบรวมทั้งตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

ทำใหการดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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37   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

        โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 
 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร       832,760    บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง       782,060 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ         50,700    บาท 

วัตถุประสงค 

       1. เพื่อใหระบบการจัดสอบระดับศูนยสอบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม   

เขต 3 ดำเนินไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       2. ผลที่ไดจากการทดสอบมีความนาเชื่อถือสามารถนำไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ

สอน ของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - นักเรียนผูเขาสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 4,631 คน นักเรียนผูเขาสอบใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 2,944 คน   

  เชิงคุณภาพ  

         - การจัดสอบการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 

ของศูนยสอบ สพป.เชียงใหม เขต 3 ดำเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส มีความ

นาเชื่อถือ 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ดำเนินการจัดการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป

การศึกษา 2563 จำนวน 4,512 คน ผลการทดสอบทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

มีระดับพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2562 รอยละ 2.82 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีระดับพัฒนาการ

ลดลง 

 ปญหาอุปสรรค  

  - ปการศึกษา 2563 เปนการดำเนินการจัดสอบโดยใหผูเรียนเขาสอบตามความสมัครใจ ดังนั้น 

ปญหาที่พบ คือ การจัดสรรเงินของสทศ.ลาชา จึงประสบปญหาดานการดำเนินการเบิกจาย ใหตรงกับปฏิทิน 

การปฏิบัติงาน 

แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     

  - ลดจำนวนสนามสอบลงใหเหมาะสมกับบริบท และงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 
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38   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปงบประมาณ 2564 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร            15,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง    3,638 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ  11,362 บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย 

มีมาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด 

 2. เพื่อพัฒนาครูผูสอนปฐมวัย ที่ยังไมผานการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำและอากาศทดแทน

ใหครูผูเกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

ระดับปฐมวัย  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - ครูผูสอนปฐมวัย ที่ยังไมผานการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำและอากาศทดแทนให

ครูผูเกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

ระดับปฐมวัย จำนวน 46 คน 

  เชิงคุณภาพ  

         - ครูผูสอนปฐมวัย มีความรูความเขาใจ

ใ น ก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร ร มต า ม แน ว ท า ง โ ค ร งก า รบ  า น

นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

  - นักเร ียนปฐมวัยทุกคนไดร ับการจัด

ประสบการณตามแนวทางโครงการบานนักวิทยาศาสตร

นอย ประเทศไทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - การประเมินโรงเร ียนเพื ่อขอรับตรา

พระราชทาน “โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศ

ไทย” ปการศึกษา 2563 โดยมโีรงเรียนที่ขอรับการประเมิน จำนวน 68 โรงเรียน และผานการประเมิน    

จำนวน 62 โรงเรียนมีความรูความเขาใจ และสามารถจัดประสบการณโดยใชกิจกรรม ตามแนวทางโครงการบาน

นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปญหาอุปสรรค      แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     

      ไมม ี            ไมม ี

 

 

5 



 

 

39   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

โครงการ บานนักวิทยาศาสตรนอยระดับประถมศึกษา 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   38,460 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  32,000 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ    6,460 บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมการพัฒนาผูนำเครือขายทองถิ่น (Local Network: LN) และวิทยากรเครือขายทองถิ่น 

(Local Trainer: LT) โดยการเขารวมการอบรมในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 2. เพื่อจัดการอบรมขยายผลใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

ระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2564 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - คุณครูโรงเรียนใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีแนวทางการจัด

กิจกรรมการจัดการเรียนรู เสริมสรางทักษะวิทยาศาสตร มีและทิศทางในการดำเนินกิจกรรมงาน 
 

  เชิงคุณภาพ  

         - โรงเร ียนในส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  มีการจัดกิจกรรมการ

เรียนการเรียนรูเสริมสรางทักษะวิทยาศาสตร  

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  จัดการอบรมขยายผลใหกับโรงเรียนที่เขารวม

โครงการบานนักว ิทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ระดับ

ประถมศึกษา ปการศึกษา 2564 ผานระบบออนไลน เพื่อ 

ปรับเปลี ่ยนกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูว ิทยาศาสตรดวย

ตนเองที ่บานโดยมีผู ปกครองเปนผู ดูแล และรายงานผลให

ครูผูสอน สงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร มีความ

กระตือรือรน ทำใหมีทักษะในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น  

 ปญหาอุปสรรค      แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     

      ไมม ี            ไมม ี
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40   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

 

       โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรทางการศกึษาในสังกัด สพป.ชม.3 
 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร          373,980 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง          373,980 บาท  

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหบุคลากรมีความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนเอง 

 2. เพื่อใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ระหวางเขตพ้ืนที่ 

 3. เพื่อสรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติหนาที ่   

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรที่ปฎิบัติงานในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา รวมทั้งสิ้น 124 คน (สถานศึกษา 85 คน, สพป. 39 คน) จำนวน 1 วัน 

  - พัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จำนวน 124 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 1 ครั้ง ผูเขารวม

กิจกรรม จำนวน 124 คน 

  เชิงคุณภาพ  

         - แกนนำบุคลากรทางการศึกษาที่

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ 

มีทักษะ เปนผูนำทางวิชาการ เปนผูนำปฏิรูปการเรียนรู

ในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินจัดการอบรม  

ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 3  มีผูเขารวมอบรม จำนวน 124 คน และศึกษา 

ดูงาน ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ทำใหบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะ 

สมรรถนะ นำไปปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี

 

 

 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
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41   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

        โครงการพัฒนาศักยภาพผูอำนวยการกลุมของ สพป.ชม.3 
 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   28,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  22,120 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ    5,880 บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหผูอำนวยการกลุมมีความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนเอง 

 2. เพื่อใหผูอำนวยการกลุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ระหวางเขตพื้นที่  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - อบรมพัฒนาศักยภาพผูอำนวยการกลุมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 3 จำนวน 9 คน 1 วัน 

  - การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 จำนวน 1 ครั้ง 

  เชิงคุณภาพ  

         - ผูอำนวยการกลุมในเขตพื้นที่การศึกษามีความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนเอง มีสมรรถนะ 

และทักษะในการทำงาน สามารถนำไปปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี

ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - อบรมพัฒนาศักยภาพผูอำนวยการกลุม 

ดำเนินจัดการอบรม ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีผูเขารวมอบรม       

จำนวน 10 คน และศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 สงผลให

ผูอำนวยการกลุมมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่

ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

42   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

             โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.ชม.3 
 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   63,080 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  63,080 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ        -   บาท 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับทราบนโยบาย และมีเขาใจในบทบาท

หนาที่ของตนเองและดำเนินตามนโยบายการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการ

ทำงานและบรรลุตามเปาหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - จัดประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 รวม

ทั้งสิ้น 76 คน จำนวน 1 ครั้ง 

  - จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 รวมทั้งสิ้น 256 คน จำนวน 1 ครั้ง 

  เชิงคุณภาพ  

         -  ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม     

เขต 3 รับทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ประชุมชี้แจงนโยบาย ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 3 มีบุคลากรในสำนักงานเขารวม จำนวน 76 

คน   

  - ประชุมชี้แจงนโยบายเรงดวน 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใหแกผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 

บุคลากรในสำนักงานเขารวมประชุม จำนวน 76 คน 

ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 180 คน ทำใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ไดรับทราบนโยบายในการ

พัฒนาคณุภาพการศึกษาและนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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43   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

        โครงการสงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   10,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง   4,400 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ   5,600  บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ 

 2. เพื่อเปนแบบอยางที่ดี เสริมสรางความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ 

 3. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดตั้งมั่นการปฏิบัติราชการดวยความอุตสาหะ เปน

ประโยชนตอสาธารณชน                                       

 เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - คัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลตางๆ เพื่อเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติ จำนวน 7 รางวัล 

  เชิงคุณภาพ  

         - ข  าราชการคร ู และบ ุ คลากร

ทางการศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาไดรับการ

ยกยอง ชมเชย เชิดชูเกียรติเปนที่ยอมรับของสังคม 

ชุมชน 

  - ข  า ร าชการคร ู และบ ุ คลากร

ทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและกำลังใน

การปฏ ิบ ัต ิงาน ส งผลให ปฏ ิบ ัต ิงานได อย างมี

ประสิทธิภาพ 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ดำเนินการคัดเลือกรางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS ของหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน 

ประสบผลสำเร็จเปนที่ประจักษ ครั้งที่ 10 ประจำปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีขาราชการใน

สังกัด ไดรับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 ราย เพื่อดำเนินการคัดเลือกในระดับภาคตอไป 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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44   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 โครงการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ประจำป 2564 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   48,126 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  48,126 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ         -  บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อชี้แจงทำความเขาใจเกณฑที่จะใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหแกคณะกรรมการประเมิน

และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 

 2. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาเกิดความเขาในเกณฑที่จะใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

งบประมาณ 2564 

 3. เพื่อใหการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา เปนไปอยางโปรงใส บริสุทธิ์และ

ยุติธรรม 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 

20 คน 2 ครั้ง 

  - ออกติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อประกอบการพิจารณา

ความดีความชอบปละ 2 ครั้ง จำนวน 154 โรงเรียน 

  เชิงคุณภาพ  

         - ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดมี

แรงจูงใจในการทำงานและพรอมที่จะพัฒนาและ

บริหารสถานศึกษา ดานวิชาการ ดานงบประมาณ 

ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป ให

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ไดดำเนินการประชุคณะกรรมการ 

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 31 คน และออกติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ จำนวน 153 โรงเรียน ทำใหการ

พิจารณาความดีความชอบ มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ผูบริหารสถานศึกษาเกิดแรงจูงใจในการ

ทำงาน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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45   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

 

โครงการสงเสริม สนับสนุนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564  

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   11,000  บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง    5,750  บาท   

 งบประมาณคงเหลือ    5,250  บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสำรวจขอมูลประชากรวัยเรียน ทั้ง 5 อำเภอ ไดแก 1 อำเภอฝาง 2 อำเภอแมอาย 3 อำเภอไชย

ปราการ 4 อำเภอเชียงดาว 5 อำเภอเวียงแหง 

 2. เพื่อขับเคลื่อนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการรับนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 ครั้ง 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - สำรวจขอมูลประชากรวัยเรียน จากที่วาการอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ 

  - จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

จำนวน 5 ครั้ง 

  เชิงคุณภาพ  

         - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีขอมูลประชากรวัยเรียนเพื่อให

โรงเรียนใชในการเกณฑเด็กเขาเรียน ในปการศึกษา 2564 

  - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีคณะกรรมการ

รับนักเรียนระดับโรงเรียน มีแผนการรับนักเรียน ที่ผาน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต

พื้นที่การศึกษา 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ใน 

และไดประสานจากที่วาการอำเภอ เพื่อขอขอมูลประชากร

วัยเรียน ทำใหมจีำนวนประชากรวัยเรียน ครบทั้ง 5 อำเภอ 

เพื่อใชประกอบในการพิจารณาแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และครบถวนตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด  

 ปญหาอุปสรรค      แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     

      ไมม ี            ไมม ี

 

กลยุทธที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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46   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

โครงการสงเสริมการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประจำป 2564 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   15,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง   5,090  บาท   

 งบประมาณคงเหลือ   9,910  บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ที่มีการบริหารจัดการ และดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตอการพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวมทุกดาน 

 2. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานดานการเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียนเปนที่ประจักษ 

 3. เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสรางทักษะ

ชีวิตนักเรียนสูการปฏิบัติของครูใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมและตอเนื่องสูความยั่งยืน  

 4. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความเขมแข็ง  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ 

  - ครูและสถานศึกษา ที่มีการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

      - ครูในสังกัดไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหไดรับการอบรมเปนเจาหนาที่สงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

  เชิงคุณภาพ  

         - ครูที่ปฏิบัติงานดานการเสริมสราง

ทักษะชีวิตฯ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

  - สถานศึกษา ที่มีการบริหารจัดการ

และดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ตอการพัฒนาผูเรียน ไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติ  

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  จัดการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือ 

นักเรียนและการคัดเลือกครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจำป 2564 

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดมีตัวแทนสถานศึกษาในสังกัดเขารวมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล 

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และเขารวมการคัดเลือกครูตนแบบการจัดการ เรียนรูบูรณาการ ทักษะชีวิต 

ประจำป 2564 ในระดับภูมิภาค ทำใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีประสิทธิภาพ  

 ปญหาอุปสรรค   ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     ไมมี 
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47   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

 

      โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำความดีดวยหัวใจ หวงใยสิ่งแวดลอม 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   10,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง    9,616 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ      384 บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสรางจิตสำนึก ขยายองคความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ตามแนวศาสตรพระราชาสูการ

นำไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร เรียนรู การลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - บุคลากร จำนวน 81 คนไดรับการสงเสริม เรียนรู การลดใชพลังงาน การจัดการขยะและ

อนุรักษสิ่งแวดลอมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามแนว

ศาสตรพระราชาสูการนำไป ใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน  

  เชิงคุณภาพ  

         - สำนักงานเขตพื้นที่เปนสำนักงานสีเขียว

และบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีจิตสำนึกที่ดี ใน

ดานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ดำเนินการจัดทำปายประชาสัมพันธเพื่อ 

รณรงคลดการใชโฟม ลดการใชถุงพลาสติก ลดการใชพลังงาน 

และการจัดการขยะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสำนักงานทำ

ใหบุคลากรในสังกัด มีการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมและมี

จิตสำนึกที่ด ี  

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี

 

 

 

 

 

 

กลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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48   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

 

      โครงการประชุมผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.ชม.3 ครั้งท่ี 1 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   86,700 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  86,700 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ         - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบาย มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และ

ดำเนินตามนโยบายการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน  

 2. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตามนโยบาย

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสิทธิภาพ 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - ประชุมผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 จำนวน 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุม จำนวน 256 คน ระยะเวลา 2 วัน 
 

  เชิงคุณภาพ  

         - ผ ู บร ิหารสถานศ ึกษาและ

บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม    เขต 3 ไดม ีความรู

เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทำให  เก ิดประส ิทธ ิภาพ ประส ิทธ ิผลต อการ

ปฏิบัติงาน 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ประชุมผูบริหารสถานศึกษา

และบุคลากรในสังกัด  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  มีผูเขารวมประชุม จำนวน 255 คน ทำใหผูบริหารและบุคลากรไดรับ

ทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี

 

 

 

 

 

กลยุทธที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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49   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

       โครงการประชุมผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.ชม.3 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร          131,450 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  61,100 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ  32,985 บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบาย มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และ

ดำเนินตามนโยบายการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน 

 2. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตามนโยบาย

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสิทธิภาพ  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 จำนวน 4 ครั้ง 

  - ประชุมสัญจรผูบริหาร

สถานศึกษา ครู พนักงานราชการ ลูกจางประจำ 

ลูกจางชั่วคราว ในพื้นที่ อำเภอเวียงแหง จำนวน 

1 ครั้ง 

  เชิงคุณภาพ  

         - ผ ู บร ิหารสถานศ ึกษาและ

บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม    เขต 3 ไดมีความรู

เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทำใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ประขุมผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 แบบ 0n site จำนวน 2  ครั้ง  ประชุมทางไกลผานระบบออนไลน จำนวน 2 ครั้ง และประชุม

สัญจรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบปะเพื่อนครู อ.เวียงแหง ทำใหผูบริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาไดรับทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพฐ.และ สพท. 

 ปญหาอุปสรรค  

           - เนื่องจากการการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงไมสามารถจัดประชุมในรูปแบบ on site ได 

แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     

           - ปรับเปลี่ยนการประชุมเปนการประชุมทางไกล ผานระบบออนไลน 
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50   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

       โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน      

       ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   29,880 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  20,590 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ    9,290 บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อควบคุม ปองกันและแกไขปญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจ ใหเปนไปอยาง

ถูกตอง มีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยการลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นในหนวยงาน 

 2. เพื่อใหมีมาตรการปองกันความเสี่ยงในแตละดานในหนวยงานและใหนำมาตรการและการกำกับติดตาม 

การแกไขปญหามาใชในการดำเนินการอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู ความเขา ใจการจัดทำรายงานการติด ตามประเมินผล

การควบคุมภายใน และจัดทำรายงาน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑกระทรวงการคลัง ใหแก ครูและบุคลากรใน

สังกัด ที่รับผิดชอบการรายงานการควบคุมภายใน จำนวน 164 คน จำนวน 1 ครั้ง 
 

  เชิงคุณภาพ  

         - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ

ดำเนินการและรายงานผลการควบคุมภายในไดถูกตองตามแบบ

รายงานที่ระเบียบกำหนด 

  - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ

ควบคุมปองกันและแกไขปญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

ใหเปนไปอยางถูกตอง มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ ทำใหการ

ใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคาโดยการลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู ความเขา ใจการจัดทำรายงานการติด ตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน และจัดทำรายงาน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑกระทรวงการคลัง ใหแก ครูและบุคลากรในสังกัด 

ที่รับผิดชอบการรายงานการควบคุมภายใน ผาน zoom ทำใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ 

สามารถดำเนินการและรายงานผลการควบคุมภายใน ไดถูกตอง ตามระเบียบที่กำหนด 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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51   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

      โครงการประชุมการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   25,530  บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  25,530  บาท   

 งบประมาณคงเหลือ          -  บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณป 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

 2. เพื่อจัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณป 2564 ใหแกสถานศึกษา 

 3. เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ

ประจำปที่เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสีย  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2565     

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จำนวน 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุม จำนวน 42 คน 

  - จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2564 ใหแก

สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุม จำนวน 42 คน 

  เชิงคุณภาพ  

         - สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีการจัดตั้งและจัดสรร

งบประมาณประจำปที่เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 

และมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสีย 

  - สถานศ ึกษาในสังก ัดได ร ับการ

จัดสรรงบประมาณตามความประสงค 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  ประชุมพิจารณาจัดตั ้งงบประมาณ

ปงบประมาณ 2565 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนปกติและพื้นที่สูง มี

ผูเขารวมประชุม จำนวน 41 คน และครั้งที่ 2 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ประจำตำบล มีผูเขารวมประชุม จำนวน 19 คน สงผลให สพป.ชม.3 สามารถดำเนินการจัดตั้งงบประมาณตาม

กรอบวงเงนิงบประมาณที่ สพฐ. กำหนดใหไดอยางครบถวน ถูกตอง โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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52   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  

       และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 
งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   29,460 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  29,460 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ        - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการศึกษา พรอมทั้งพิจารณาทบทวน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

 2. เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณางบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพิจารณา

โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 3. เพื่อจัดทำเลมแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการศึกษาการ พรอมทั้ง      

พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุม 34 คน 

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

  - จัดทำเลมแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 จำนวน 30 เลม 

  เชิงคุณภาพ  

         - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ มีนโยบาย 

ทิศทาง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากการมี

สวนรวมจากผูที่เก่ียวของ จนสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

  - สามารถจัดระบบการบริหารจัดการ และ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการดำเนิน/กิจกรรม

โครงการ มีประสิทธิภาพ โปรงใส ภายในระยะเวลาที่กำหนด มี

การจัดระบบการติดตามประเมินผล และสามารถรายงานผลการดำเนินการไดตามกำหนด 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื ่อชี ้แจงนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการศึกษาการ พรอมทั้ง 

พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2564 ทำให สพป.ชม.3 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป 2564 ใชใน

การบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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53   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2564 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   10,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  10,000 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนน ของสพฐ. และโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2. เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีผลการดำเนินงาน ประจำป

งบประมาณ 2564 ตามแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สพฐ. และรายงานผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครบถวนและมีความถูกตอง  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - จัดประชุมผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามแบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ สพฐ.          

และผูรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ครั้ง ผูเขารวมประชุม 

จำนวน 30 คน 

  เชิงคุณภาพ  

         - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีขอมูลตามแบบติดตามประเมินผล

การดำเนินงานของ สพฐ. และมีรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ        

พ.ศ. 2564 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - จัดประชุมติดตามความกาวหนาในการ

ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำไตรมาส 

ที ่ 3 – 4 และปรับแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ผู เขารวมประชุมทั ้งสิ ้น 18 คน และ จัดทำ

รูปเลมรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 

2564 ไตรมาส 3 ทำใหมีกระบวนการตรวจสอบ กำกับ 

ติดตาม เรงรัดการดำเนินงานโครงการ และปรับแผนปฏิบัติการประจำป เพื่อใหสามารถบริหารงบประมาณไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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54   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

โครงการการจัดทำคูมือดานการเงินและพัสด ุ

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร    9,195 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง   9,195 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อจัดทำคูมือดานการเงินและพัสดุใหเจาหนาที่การเงินและพัสดุไดนำไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 

 2. เพื่อเปนการสงเสริมความเขาใจในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุของโรงเรียน

ในสังกัด และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สามารถเรียนรูดวยตนเองไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อลดโอกาสและความผิดพลาดที่เปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - จัดทำคูมือดานการเงินและพัสดุใหแกเจาหนาที่

การเงินและพัสดุโรงเรียน จำนวน 154 คน 

  เชิงคุณภาพ  

         - เจาหนาที่การเงินและพัสดุโรงเรียนมีความรู ความ

เขาใจขอกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวของกับ

แนวทางตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำ e-GP 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - จัดทำคูมือดานการเงินและพัสดุใหเจาหนาที่การเงิน

และพัสดุของสถานศึกษาไดนำไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ และ

ความรับผิดชอบของตนเอง สามารถปฏิบัติงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจางไดอยางถูกตองตามระเบียบ 

  

 ปญหาอุปสรรค   ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     ไมมี 
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55   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

     โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานดานการเงิน การพัสดุ ในสถานศึกษา 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร     90,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง    82,544 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ      7,456 บาท 

วัตถุประสงค 

 1.  จัดการประชุมซักซอมความเขาใจการจัดทำเอกสารเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

 2. จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานดานการเงินการพัสดุในสถานศึกษา 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - จัดการประชุมซักซอมความเขาใจการจัดทำเอกสารเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง เจาหนาที่พัสดุโรงเรียน จำนวน 96 คน 

  - จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานดานการเงินการพัสดุ 

เจาหนาที่พัสดุโรงเรียน จำนวน 154 คน 
 

  เชิงคุณภาพ  

         - เจาหนาที่พัสดุโรงเรียนมีความรู ความเขาใจการจัดทำเอกสารเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

  - เจาหนาที่พัสดุโรงเรียนมีความรู ความเขาใจขอกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่

เกี่ยวของกับมาตรการและแนวทางตางๆ ที่เกี่ยวกับ

การจัดทำ e-GP 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - อบรมการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ใหกับเจาหนาที่พัสดุโรงเรียน 

จำนวน 4 รุ น ทำใหเจาหนาที ่พัสดุโรงเรียนไดรับ

ความรู  เกี ่ยวกับ พรบ. การจัดซื ้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และไดทดลองจัดซื้อ

จัดจาง ในระบบ e-GP สงผลใหมมีการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบ 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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56   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

      โครงการติดตาม ตรวจสอบการควบคุมภายในดานการเงินและการดำเนินงานของ สพป.ชม.3 และ  

      โรงเรียนในสังกัด 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   50,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  50,000 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ        - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางการ

ปรับปรุงแกไขการบริหารและการปฏิบัติงานดาน ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา ใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - หนวยรับตรวจ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 50 โรง                

ไดรับการตรวจสอบและติดตามมีการดำเนินการเปนไปตามแผนการตรวจสอบคิดเปนรอยละ 100 

  - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอผูบริหาร และแจงใหหนวยรับตรวจไดรับทราบ โดย

หนวยรับตรวจสามารถรับรู ปญหา ความเสี่ยง และนำขอเสนอแนะที่ไดรับไปปรับปรุงแกไข คิดเปนรอยละ 100 

  เชิงคุณภาพ  

         - การปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามแผนการตรวจสอบ สามารถรับทราบปญหา อุปสรรค 

แนวทางพัฒนา จุดเดน และจุดพัฒนา สรุปจัดทำ

รายงานผลการตรวจสอบไดครบถวน สมบูรณ 

  - การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 

สามารถรายงานผลการตรวจสอบ  

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ออกติดตาม ตรวจสอบ การควบคุม

ภายในดานการเงินและการดำเนินงานของโรงเรียนใน

สังกัด และดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการ

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตั ้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด ทำใหรับทราบปญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาและ

สรุปจัดทำรายงานผลการตรวจสอบไดครบถวน ถูกตอง 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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57   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

โครงการพัฒนาระบบและสรางเครือขายการสื่อสารดวยระบบเทคโนโลยีออนไลน 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   68,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  68,000 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด มีชองทางการสื่อสารไดทันตอสถานการและเหตุการณ

ปจจุบัน   

 2. เพื่อสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดคาใชจายดานการเดินทาง 

เพิ่มชองทางประชาสัมพันธของโรงเรียน และหนวยงาน และเพ่ือการเรียนรูของนักเรียนและการ บริหารจัดการ 

และการเขาถึงสื่อท่ีหลากหลายทันสมัย และทันตอสถานการณ  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - โรงเรียนสังกัด จำนวน 154 โรงเรียน สามารถเขาถึงเครือขายการสื่อสารแบบทางไกล ดวย

ระบบเทคโนโลยีออนไลนได คิดเปนรอยละ 100 
 

  เชิงคุณภาพ  

         - ผูบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 สามารถติดตอสื่อสาร 

ชี้แจงแนวทาง และนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัดไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทันตอ

สถานการณ 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - จัดหาวัสดุอุปกรเณสายนำ

สัญญาณและจัดเตรียมหองประชุมอิงดอย สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  ให

สามารถรองรับระบบการสื่อสาร ผานระบบออนไลน 

มีเครือขายการสื่อสารแบบ ออนไลน เพื่อถายทอด 

และนำเสนอ นโยบาย กิจกรรม ของสำนักงานเขต

พื้นที ่และสถานศึกษาในสังกัด ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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58   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

       โครงการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร 

       ทางการศึกษา ประจำป 2564 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   30,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  30,000 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 2. เพื่อใหสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - ผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจในการเลื่อนเงินเดือนของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดอยางถูกตอง รอยละ 80 

  เชิงคุณภาพ  

         - บุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจ

ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที ่ม ีใบอนุญาตประกอบว ิชาช ีพ และ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน

เลื่อนเงินเดือนขาราชการ และประชุมคณะกรรมการ

เลื่อนเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจำ

พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค. (2)  สงผลใหคณะกรรมการมีความรู ความเขาใจ สามารถพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเงินเดือนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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59   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

      โครงการสรรหาพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   50,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  50,000 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ        - บาท 

วัตถุประสงค 

          1. เพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว ที่มีความรูความสามารถตรงตาม

สาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาตองการ/ขาดแคลน 

 2. สถานศึกษามีพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราวครบตามที่ไดรับการจัดสรร 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - สถานศึกษาในสังกัด ที่ไดรับจัดสรรตําแหนงพนักงานราชการ มีพนักงานราชการ ครบถวน 

ถูกตองตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร 

  - สถานศึกษาในสังกัด ที่ไดรับจัดสรรตําแหนงลูกจางชั่วคราว มีลูกจางชั่วคราว ครบถวน ถูกตอง

ตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร 

  เชิงคุณภาพ  

         - ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ถูกตอง 

โปรงใส ไมมีการรองเรียนใด ๆ 

  - สถานศึกษามีพนักงานราชการ/ลูกจาง

ช ั ่วคราว มีความสามารถตรงตามกับความตองการ/       

ขาดแคลนของสถานศึกษา 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเปน

พนักงานราชการ ตำแหนงครูผูสอน 2 อัตรา อัตราจางครู

รายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดเคลนครูขั ้นวิกฤต 

จำนวน 10 อัตรา สงผลใหสถานศึกษามีพนักงานราชการ

และครูอัตราจางที่มีความรู ความสามารถ ตรงกับความ

ตองการ ขาดแคลนของสถานศึกษา 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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60   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

       โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 

 งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร      - บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง     - บาท   

 งบประมาณคงเหลือ     - บาท 

 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 154 แหง มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอยาง

เปนระบบ  

 2. เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 154 แหง ไดรับการเตรียมความพรอมรับกอนการรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)    

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกับผูบริหารและ

ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน 154 โรงเรียน รวม 308 คน จำนวน 1 ครั้ง 

  เชิงคุณภาพ  

         - สถานศึกษามีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  - ผูบริหารสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ และเกิดความตระหนักและ มีการดำเนินงาน

เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในไดอยางมีมาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษา 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ด ำ เน ิ นกา รน ิ เ ทศต ิ ดตาม   ให

คำแนะนำและชวยเหลือการดำเนินงานระบบประกัน

ภายในสถานศึกษา โดยผานกิจกรรมสงเสริมการใช

นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โดยสถานศึกษานำรอง

และเปนแกนนำ ไดแก โรงเรียนบานแมทะลบโรงเรียน

เครือขายรวมพัฒนาจำนวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน

บานแมขิ โรงเรียนบานหวยตนตอง และโรงเรียนบานหัว

ฝาย อำเภอไชยปราการ มีผูเขารวมดำเนินการ 50 คน 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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61   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

      โครงการจัดทำแผนการนิเทศ ประจำปงบประมาณ 2564 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   20,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  17,650 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ    2,550 บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนนิเทศการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564 ของกลุมนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 2. เพื่อใหมีแผนนิเทศการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564 ใชเปนกรอบการดำเนินงานนิเทศติดตาม 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - มีแผนนิเทศการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564 ใชเปนกรอบการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม     

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 40 เลม 

  เชิงคุณภาพ  

         - ศึกษานิเทศก และผูเกี่ยวของ มีแผนนิเทศการศึกษาใชเปนเครื่องมือดำเนินงานนิเทศ ติดตาม

การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามผลตามเปาหมาย 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ศึกษานิเทศกและเจาหนาที่กลุม

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

จำนวน 13 คนรวมกันวางแผน การกำหนด กรอบ 

แนวทาง วิธีการปฏิบัติ   ภาพความสำเร็จ ตลอดจน

งบประมาณใน การดำเนินงานนิเทศโดยมีรอง

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ที่กำกับดูแล กลุม

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา เปนที่ปรึกษา 

ทำให สพป.ชม.3 มีแผนนิเทศการศึกษา เปน

เครื่องมือดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัด 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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62   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

      โครงการนิเทศกอนเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   26,900 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  26,900 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ         - บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อนิเทศการเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนของครูกอนเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2564 ของโรงเรียนในสังกัด 

 2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน กอนการเปด    

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

จำนวน 154 โรงเรียน 

  เชิงคุณภาพ  

         - ครูสามารถจัดการเรียนการสอน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนอานออก 

เขียนได และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ

สูงขึ้น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - คณะกรรมการนิเทศฯ ไดออก

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพรอมกอนเปดภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ในการจัดการเรียนการ

สอนครูผูสอน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  จำนวน  153  โรงเรียน 

 ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
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63   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

      โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำป 

      การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   32,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  30,244 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ    1,756 บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหผูบริหาร ครูผูรับผิดชอบการทำแผนฯ โรงเรียนในสังกัด เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษาของโรงเรียน 

 2. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษาที่

สามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายลงสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษาใหกับผูบริหารและครูผูรับผิดชอบการทำแผนฯ โรงเรียนในสังกัด 154 โรงเรียน  

  เชิงคุณภาพ  

         - ผู บริหาร ครูผู ร ับผิดชอบการทำแผนฯ โรงเรียนในสังกัด มีความรู  ความเขาใจ เกี ่ยวกับ

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษาของโรงเรียน และสามารถ

จัดทำแผนฯ ไดอยางถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  - โรงเร ียนในส ังก ัดใช แผนพ ัฒนา

คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปเปน

เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา มีการนำนโยบาย

ของหนวยงานตนสังกัดลงสู การปฏิบัติ มีการใชจาย

งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ

ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ การประจำปของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 

154 โรงเรียน ผานระบบออนไลน และออนไซต โดยมีผูเขารวมการอบรมออนไลนจำนวน 576 คน และผูเขารวม

การอบรมออนไซต ประกอบดวย ทีมบริหาร ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.ชม.3 จำนวน 42 

คน ทำใหผูเขารวมอบรม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจำปของโรงเรียน  

ปญหาอุปสรรค :      ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ :    ไมม ี
 

  

16 



 

 

64   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

      โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหนาที่ ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   38,857 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  25,643 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ  13,214  บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา มีความกระตือรือรน มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรูและ

ประสบการณ และมีการพัฒนาตนเองอยางมีระบบและตอเนื่อง 

 3. ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเปนไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - ผูบริหารสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รอยละ 90 

  - ผูบริหารสถานศึกษา มีความกระตือรือรน มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรูและ

ประสบการณ และมีการพัฒนาตนเองอยางมีระบบและตอเนื่อง รอยละ 90 
 

  เชิงคุณภาพ  

         - ผูบริหารสถานศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเปนไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด           

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ ตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษาที่

ครบการประเมินครั้งที่ 1 จำนวน 24 ราย 

 ปญหาอุปสรรค  

         - เนื่องดวยสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหมีการ

เลื่อนการประเมิน ไมเปนไปตามกำหนดการใน

เบื้องตน และบางพื้นที่ เกิดการแพรระบาด จึงไม

สามารถเขาไปประเมินยังสถานที่ที่ผูบริหาร

สถานศึกษาปฏิบัติงานได 

แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     

                   - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน เปนการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ 

สพป.ชม.3 
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65   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

     โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใตชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน   

     นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร     19,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง    14,880 บาท   

 งบประมาณคงเหลือ      4,120 บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ

มีเงื่อนไข ใหดำเนินการตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง 

 2. นักเรียนยากจนพิเศษไดรับเงินอุดหนุนครบถวน ตามสิทธิ์ที่พึงไดรับ 

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปรมิาณ  

      - ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จำนวน 30 แหง 

  เชิงคุณภาพ  

         - สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาเช ียงใหม   เขต 3 

ดำเนินการ  เบิกจายเงินถูกตองตรงตามวัตถุประสงค

ของโครงการ 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  ไดแตงตั้งคณะกรรมการ 

เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ที่ขอรับเงิน

อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน 30 แหง ทำใหสถานศึกษาไดรับการตรวจติดตามจากคณะ

กรรมการฯ ไดรับคำแนะนำ สามารถ ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื ่อนไขใน

สถานศึกษาประจำปการศึกษา 2563 ไดถูกตองมากขึ้น สามารถดำเนินการเสร็จทันตามระยะเวลาที ่สพฐ. กำหนด 

นักเรียนยากจนพิเศษ ไดรับเงินอุดหนุนครบถวน ตามสิทธิ์ที่พึงไดรับ 

  ปญหาอุปสรรค   ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     ไมมี 
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66   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

      โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงในในการทำดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

      ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3(สำนักงานเขตสุจริต) 

 งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร          150,000  บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง  65,100  บาท   

 งบประมาณคงเหลือ  84,900  บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มาใชเปนกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีพฤติกรรม ซื่อสัตยสุจริต 

 2. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเกิดผลสำเร็จตามเปาหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอยางเปน

รูปธรรม  

 3. เพื่อใหการบริหารจัดการภายใตสำนักงานเขตสุจริตขององคกรประสบความสำเร็จ 

  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จำนวน 82 คน ครู/

ผูบริหารที่รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต จำนวน 153 คน 

  เชิงคุณภาพ  

         - บุคลากรในสังกัด ครู/ผูบริหารที่รับผิดชอบ

โรงเรียนสุจริต ไดรับความรู และใชเปนกรอบแนวทางการ

ปฏิบัติงาน สามารถนำหลักการที่ไดรับ นำวิธีคิดมาปรับใชในการทำงานและใชในการดำเนินชีวิต 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  - ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA online) เพื่อชี้แจง และสราง 

ความเขาใจใหบุคลากรในสังกัดทราบ และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA 

online) ประจำปงบประมาณ 2564 ใหกับบุคลากรในสังกัดและ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหความเสี่ยงจากการ

ปฏิบัติงานของแตละกลุมงานที่อาจจะนำ ไปสูเรื่องการ ทุจริต และผลประโยชนทับซอน และรวมกันกำหนด

มาตรการในการปองกน การทุจริต  ประกาศเจตจำนง การบริหารงาน ดวยความซื่อ สัตย สุจริต มอบธงสุจริตให

กลุมงานในสำนักงานเขตพ้ืนที ่

 ปญหาอุปสรรค   ไมม ี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     ไมม ี
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67   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

      โครงการขยายผลการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานของผูสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตร    

      แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ทางออนไลน 

งบประมาณ 

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   20,000 บาท 

 งบประมาณที่ไดจายจริง    7,680  บาท   

 งบประมาณคงเหลือ  12,320  บาท 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการทำรายงานแบบผูสำเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน  

 2. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดไดดำเนินการจัดทำแบบรายงานฯ ตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติ 

และขอกฏหมายไดถูกตองทุกโรงเรียน 

 3. เพื่อใหโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสามารถรายงานผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

ทางระบบออนไลน ไดตามแนวทางและกระบวนการในการจัดทำเอกสาร  

  เปาหมายการดำเนินโครงการ 

  เชิงปริมาณ  

      - โรงเรียนสังกัด จำนวน 153 โรงเรียน มีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการทำรายงาน 

แบบผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน 

  เชิงคุณภาพ  

         - โรงเรียนในสังกัดมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการทำรายงานแบบผูสำเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน เพิ่มมากข้ึน สังเกตไดจากการสงแบบรายงาน ไมมีความผิดพลาด 

ทุกโรง 

  - โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 

จำนวน 62 โรง สามารถดำเนินการรายงานขอมูลทาง

ระบบออนไลน ไดตามกระบวนการและขั้นตอน  ตาม

เปาหมายรอยละ 100 

 ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

  จัดประชุมใหกับโรงเรียนในสังกัด

เพื่อรับฟงคำชี้แจงและขยายผลการรายงานตรวจสอบ

และจัดเก็บแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน ผานระบบ Microsoft 

teams ทำใหโรงเร ียนในสังกัดมีความรู  ความเขาใจและมีทักษะในการรายงานแบบผู สำเร ็จการศึกษา             

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพิ่มมากข้ึน 

ปญหาอุปสรรค   ไมมี   แนวทางแกปญหา/ขอเสนอแนะ     ไมมี  
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68   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

            

            

            

            

     

 จากการดำเนินการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 พบวาเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหไมสามารถจัด

กิจกรรมโครงการตามแผนการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการไดตามกำหนด และกิจกรรมบางกิจกรรม มีความ

จำเปนตองยกเลิกในการดำเนินการ 

 

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการ เชน การจัด

ประชุมจาก Onsite เปนการประชุมผาน Online และจะหาวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

ตอไป 

สวนที่ 3 

ปญหา/อุปสรรค 

แนวทางการแกไข 



 

 

70   รายงานผลกการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา 

 นายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 นายเสกสิทธิ์  แสนทวีสุข รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 นายบุญธรรม  อวนกันยา รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 นางพรทิพย  วรรณทวีเกียรติ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
 

ผูสนับสนุนขอมูล 

 ผูอำนวยการกลุมทุกกลุม/ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และและ

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ทุกทาน 
 

ผูเรียบเรียงขอมูลและจัดทำรูปเลม 

 นางสาวจันวีนา  สุวรรณ  ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

 นางสาวชญานนันท อินตา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

ผูออกแบบปก 

 นางสาวชญานนันท อินตา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

คณะผูจัดทำ 



สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 


