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

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
และสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษา
ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด จนสามารถน านโยบายต่าง  ๆ ไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะเป็นประโยชน์ต่อทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดได้ใช้เป็นกรอบ แนวทาง ในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป  
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 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร โดยเน้นกระ
บวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้       
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ระบุว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ          
ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์           
ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร             
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ระบุว่า ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่ง      
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายให้กับกลุ่มงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 
 
  
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ           
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

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

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 5 อ าเภอประกอบด้วย 
อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย  อ าเภอไชยปราการ อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอเวียงแหง 
 

 
 

  ที่ตั้งส ำนักงำน : 177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110 
  โทรศัพท์ :  053 - 346666, 053 – 346661 – 65  
  โทรสำร :  053 – 346660  
  เว็บไซต์ :  https://www.cmarea3.go.th/2020  
  Facebook :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

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

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

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

 จากสภาพภูมิประเทศซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาสูง ทุรกันดาร ส่งผลให้ผู้เรียนจ านวนหนึ่งซึ่งเข้าเรียนในสถานศึกษา
ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนของตนไม่สะดวกต่อการเดินทางไป-กลับในวันเดียว ต้องเข้าพักนอนในสถานศึกษา ซึ่งต้อง
เป็นธุระจัดหาที่พักให้ตามสภาพความขาดแคลนในรูปแบบของโรงเรียนพักนอน จ านวน 13 โรงเรียน (ข้อมูล         
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในพ้ืนที่ ให้ได้รับการศึกษา      
อย่างทั่วถึง ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
  
1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดและนอกสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
 

อ ำเภอ 

สถำนศึกษำสังกัด สพป.ชม 3 สถำนศึกษำนอกสังกัด 

ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวม 
โรงเรียน
ขนำดเล็ก 

โรงเรียน
พักนอน 

สพม. 
โรงเรียน
เอกชน 

ตชด. 
กำร 

ศึกษำ
พิเศษ 

เชียงดาว 22 16 1 39 14 7 2 4 2 1 
ฝาง 27 20 1 48 15 0 1 6 1 0 
แม่อาย 23 12 1 36 4 5 0 0 2 1 

เวียงแหง 6 3 0 9 0 1 1 0 1 0 
ไชยปราการ 13 8 0 21 7 0 1 5 0 0 

รวม 91 59 3 153 40 13 5 15 6 2 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำ/ผู้เรียน 
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2. จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมขนำดและอ ำเภอ  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
 

อ ำเภอ 
จ ำนวน 

สถำนศึกษำ 
ทั้งหมด 

จ ำแนกขนำดสถำนศึกษำ 
ขนำดเล็ก 

(นร. 1-120 คน) 
ขนำดกลำง 

(นร. 121-600 คน) 
ขนำดใหญ่ 

(นร. 601-1,500 
คน) 

ขนำดใหญ่พิเศษ 
(นร. 1,501 คน 

ขึ้นไป) 
เชียงดำว 39 14 20 4 1 
ฝำง 48 15 30 3 - 
แม่อำย 36 4 30 2 - 
เวียงแหง 9 - 8 1 - 
ไชยปรำกำร 21 7 13 1 - 

รวม 153 40 101 11 1 
 
3. จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับที่จัดกำรเรียนกำรสอน  
   (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
 

ระดับชั้น 
อ ำเภอ 

รวม 
ฝำง แม่อำย ไชยปรำกำร เชียงดำว เวียงแหง 

อ.1 335 155 62 134 0 686 
อ.2 959 860 372 654 279 3,124 
อ.3 1,106 1,027 448 843 349 3,773 

รวมปฐมวัย 2,400 2,042 882 1,631 628 7,583 
ป.1 1,375 1,348 558 1,430 419 5,130 
ป.2 1,381 1,212 513 1,376 448 4,930 
ป.3 1,279 1,132 523 1,442 426 4,802 
ป.4 1,310 1,107 524 1,392 418 4,751 
ป.5 1,213 1,023 465 1,309 382 4,392 
ป.6 1,062 934 440 1,229 360 4,025 

รวมประถม 7,620 6,756 3,023 8,178 2,453 28,030 
ม.1 816 592 260 680 167 2,515 
ม.2 783 502 219 535 148 2,187 
ม.3 691 472 188 465 161 1,977 

รวม ม.ต้น 2,290 1,566 667 1,680 476 6,679 
ม.4 6 39 - 46 - 91 
ม.5 12 26 - 43 - 81 
ม.6 10 23 - 25 - 58 

รวม ม.ปลำย 28 88 - 114 - 230 
รวมทั้งสิ้น 12,338 10,452 4,572 11,603 3,557 42,522 
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4. จ ำนวนผู้เรียนของสถำนศึกษำขนำดเล็กในสังกัด จ านวน 40 โรงเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
 

ที่ โรงเรียน 
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งสิ้น ระดับ 

ที่เปิดสอน นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
อ ำเภอเชียงดำว จ านวน 14 โรงเรียน 
1 บ้านถ้ า - - 66 6 - - - - 66 6 ประถม 
2 บ้านทุ่งหลุก 17 2 81 6 - - - - 98 8 ปฐมวัย-ประถม 
3 บ้านทุ่งละคร - - 81 6 - - - - 81 6 ประถม 
4 บ้านดอน - - 71 6 - - - - 71 6 ประถม 
5 บ้านห้วยทรายขาว 38 2 67 6 - - - - 105 8 ปฐมวัย-ประถม 
6 บ้านออน 18 2 76 6 - - - - 94 8 ปฐมวัย-ประถม 
7 บ้านวังมะริว - - 67 6 - - - - 67 6 ประถม 
8 ดอยสามหมื่น 1 1 36 6 21 3 - - 58 10 ประถม-ม.ต้น 
9 บ้านแม่แมะ 9 3 82 6 - - - - 91 9 ปฐมวัย-ประถม 
10 บ้านสันป่าเก๊ียะ 37 3 81 6 - - - - 118 9 ปฐมวัย-ประถม 
11 บ้านป่าบง 12 2 97 6 - - - - 109 8 ปฐมวัย-ประถม 
12 วัดจอมคีรี 12 3 59 6 - - - - 71 9 ปฐมวัย-ประถม 
13 บ้านสบคาบ 20 2 78 6 - - - - 98 8 ปฐมวัย-ประถม 
14 วัดปางมะโอ 5 2 10 6 - - - - 15 8 ปฐมวัย-ประถม 

รวม อ.เชียงดำว 169 22 952 84 21 3 - - 1,142 109  
อ ำเภอฝำง จ านวน 15 โรงเรียน 
15 บ้านหัวฝาย 8 2 88 6 - - - - 96 8 ปฐมวัย-ประถม 
16 บ้านป่าบง 16 2 87 6 - - - - 103 8 ปฐมวัย-ประถม 
17 บ้านโปง่น้ าร้อน 16 2 76 6 - - - - 92 8 ปฐมวัย-ประถม 
18 บ้านสันม่วง 15 3 36 6 - - - - 51 9 ปฐมวัย-ประถม 
19 บ้านดงปา่ลนั 23 3 55 6 - - - - 78 9 ปฐมวัย-ประถม 
20 บ้านสันตน้เปา 10 2 26 6 - - - - 36 8 ปฐมวัย-ประถม 
21 บ้านห้วยห้อม 26 3 59 6 - - - - 85 9 ปฐมวัย-ประถม 
22 บ้านหนองขวาง 21 3 51 6 - - - - 72 9 ปฐมวัย-ประถม 
23 บ้านแมง่อนกลาง 20 2 50 6 - - - - 70 8 ปฐมวัย-ประถม 
24 บ้านต้นสา้น 31 2 67 6 - - - - 98 8 ปฐมวัย-ประถม 
25 ชุมชนบ้านแม่สนูหลวง 31 3 37 6 20 3 - - 88 12 ปฐมวัย- ม.ต้น 
26 บ้านแม่ใจ 25 3 56 6 - - - - 81 9 ปฐมวัย-ประถม 
27 บ้านห้วยบอน 19 2 80 6 - - - - 99 8 ปฐมวัย-ประถม 
28 บ้านศรีดอนชัย 13 3 43 6 - - - - 56 9 ปฐมวัย-ประถม 
29 บ้านสันทราย 8 3 53 6 - - - - 61 9 ปฐมวัย-ประถม 

รวมฝำง 282 38 864 90 20 3 - - 1,166 131  
อ ำเภอแม่อำย จ านวน 4 โรงเรียน 
30 บ้านห้วยป ู 21 2 91 6 - - - - - 8 ปฐมวัย-ประถม 
31 บ้านสันป่าเหียว 25 2 74 6 - - - - - 8 ปฐมวัย-ประถม 
32 บ้านดอนชัย 25 2 86 6 - - - - - 8 ปฐมวัย-ประถม 
33 บ้านโละ 29 2 69 6 - - - - - 8  

รวมแม่อำย 100 8 320 24 - - - - - 32  
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ที่ โรงเรียน 
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งสิ้น ระดับ 

ที่เปิดสอน นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
อ ำเภอไชยปรำกำร จ านวน 7 โรงเรียน 
34 บ้านปงต า 15 2 54 6 32 3 - - 101 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
35 บ้านห้วยบง 16 2 50 6 - - - - 66 8 ปฐมวัย-ประถม 
36 วัดอรัญญวาส ี 20 2 51 6 - - - - 71 8 ปฐมวัย-ประถม 
37 บ้านห้วยตน้ตอง 37 3 66 6 - - - - 103 9 ปฐมวัย-ประถม 
38 บ้านเวียงผาพัฒนา 24 2 48 6 - - - - 72 8 ปฐมวัย-ประถม 
39 บ้านถ้ าตับเตา 43 3 70 6 - - - - 113 9 ปฐมวัย-ประถม 
40 บ้านผาแดง 31 3 65 6 - - - - 96 9 ปฐมวัย-ประถม 

รวมไชยปรำกำร 186 17 404 42 32 3 - - 622 62  
รวมทั้งสิ้น 737 85 2,540 240 73 9 - - 3,350 334  

 

5. จ ำนวนผู้เรียนของสถำนศึกษำขนำดกลำงในสังกัด จ านวน 101 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
 

ที่ โรงเรียน 
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งสิ้น ระดับ 

ที่เปิดสอน นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
อ ำเภอเชียงดำว จ านวน 20 โรงเรียน 
1 บ้านปางแดง 50 3 159 6 - - - - 209 9 ปฐมวัย-ประถม 
2 ชุมชนบ้านวังจ๊อม - - 182 6 162 5 - - 344 11 ประถม-ม.ต้น 
3 พัฒนาต้นน้ าขุนคอง - - 158 12 34 3 - - 192 15 ประถม-ม.ต้น 
4 บ้านแม่กอนใน 28 2 95 6 31 3 - - 154 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
5 บ้านทุ่งข้าวพวง 62 3 225 9 99 4 - - 386 16 ปฐมวัย-ม.ต้น 
6 บ้านปางเฟือง 18 2 89 6 42 3 - - 149 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
7 บ้านแมป่๋าม 46 2 113 6 - - - - 159 8 ปฐมวัย-ประถม 
8 บ้านปางมะเยา 69 2 222 11 74 3 - - 365 16 ปฐมวัย-ม.ต้น 
9 มิตรมวลชนเชยีงใหม ่ 101 4 327 12 83 3 - - 511 19 ปฐมวัย-ม.ต้น 
10 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.

อนุสรณ์ 
47 2 139 6 45 3 - - 231 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 

11 บ้านเมืองคอง - - 65 6 61 3 - - 126 9 ประถม-ม.ต้น 
12 บ้านหนองบัว - - 140 6 - - - - 140 6 ประถม 
13 ชุมชนบ้านเมืองงาย 44 3 330 12 161 6 - - 535 21 ปฐมวัย-ม.ต้น 
14 บ้านใหม ่ 17 2 158 7 - - - - 175 9 ปฐมวัย-ประถม 
15 โครงการหลวงแกน้อย 33 2 145 8 - - - - 178 10 ปฐมวัย-ประถม 
16 บ้านรนิหลวง 37 2 212 9 - - - - 249 11 ปฐมวัย-ประถม 
17 บ้านนาหวาย 56 2 203 7 131 6 - - 390 15 ปฐมวัย-ม.ต้น 
18 เบญจม 2 บ้านน้ ารู 28 1 144 6 - - - - 172 7 ปฐมวัย-ประถม 
19 บ้านแมน่ะ 16 2 163 6 107 3 - - 286 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
20 บ้านแม่อ้อใน 30 2 235 8 - - - - 265 10 ปฐมวัย-ประถม 

รวมเชียงดำว 682 36 3,504 155 1,030 45 - - 5,216 236   
อ ำเภอฝำง จ านวน 30 โรงเรียน 
21 บ้านต้นผึง้ 42 2 161 6 93 3 - - 296 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
22 บ้านหัวนา 90 3 232 11 - - - - 322 14 ปฐมวัย-ประถม 
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ที่ โรงเรียน 
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งสิ้น ระดับ 

ที่เปิดสอน นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
23 บ้านลาน 115 5 311 10 - - - - 426 15 ปฐมวัย-ประถม 
24 บ้านขอบดง้ 79 4 245 9 - - - - 324 13 ปฐมวัย-ประถม 
25 บ้านม่อนปิน่ 71 4 241 9 149 5 - - 461 18 ปฐมวัย-ม.ต้น 
26 บ้านเวียงหวาย 70 4 257 10 - - - - 327 14 ปฐมวัย-ประถม 
27 บ้านแม่ข่า 23 2 199 8 133 6 - - 355 16 ปฐมวัย-ม.ต้น 
28 บ้านปางปอย 72 3 245 9 97 3 - - 414 15 ปฐมวัย-ม.ต้น 
29 บ้านโปง่นก 52 2 202 6 63 3 - - 317 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
30 บ้านห้วยไคร้ 47 2 158 6 - - - - 205 8 ปฐมวัย-ประถม 
31 บ้านแม่คะ 42 2 184 6 97 4 - - 323 12 ปฐมวัย-ม.ต้น 
32 บ้านเหมืองแร่ 83 4 261 12 103 6 - - 447 22 ปฐมวัย-ม.ต้น 
33 บ้านทุ่งหลุก 37 2 115 6 71 3 - - 223 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
34 บ้านยาง 52 3 78 6 - - - - 130 9 ปฐมวัย-ประถม 
35 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๑ 94 3 220 6 115 3 - - 429 12 ปฐมวัย-ม.ต้น 
36 บ้านหลวง 85 3 303 12 114 6 - - 502 21 ปฐมวัย-ม.ต้น 
37 เทพศิรินทร์ ๙ฯ 37 2 106 6 70 3 28 3 241 14 ปฐมวัย-ม.ปลาย 
38 วิรุณเทพ 63 3 106 6 - - - - 169 9 ปฐมวัย-ประถม 
39 บ้านสันป่าแดง 57 3 116 6 47 3 - - 220 12 ปฐมวัย-ม.ต้น 
40 บ้านปางสัก 30 3 87 6 69 3 - - 186 12 ปฐมวัย-ม.ต้น 
41 บ้านแมสู่นน้อย 42 2 106 6 - - - - 148 8 ปฐมวัย-ประถม 
42 บ้านหนองยาว 56 2 200 7 - - - - 256 9 ปฐมวัย-ประถม 
43 บ้านห้วยเฮีย่น 37 3 113 6 49 3 - - 199 12 ปฐมวัย-ม.ต้น 
44 บ้านโปง่ถืบ 69 3 250 12 - - - - 319 15 ปฐมวัย-ประถม 
45 บ้านสันทราย 

คองน้อย 
49 3 171 7 78 3 - - 298 13 ปฐมวัย-ม.ต้น 

46 บ้านสันตน้ดู ่ 52 3 112 6 - - - - 164 9 ปฐมวัย-ประถม 
47 บ้านห้วยงูกลาง 38 3 144 6 76 3 - - 258 12 ปฐมวัย-ม.ต้น 
48 วัดนันทาราม 9 2 58 6 86 3 - - 153 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
49 บ้านเดน่ใหม่ 45 3 103 6 - - - - 148 9 ปฐมวัย-ประถม 
50 วัดศรีบุญเรือง 24 2 119 6 - - - - 143 8 ปฐมวัย-ประถม 

รวมฝำง 1,662 85 5,203 224 1,510 63 28 3 8,403 375   
อ ำเภอแม่อำย จ านวน 30 โรงเรียน 
51 วัดห้วยน้ าเย็น 38 3 113 6 - - - - 151 9 ปฐมวัย-ประถม 
52 ไทยทนุบา้นสนัตน้ดู่ 28 2 104 6 - - - - 132 8 ปฐมวัย-ประถม 
53 บ้านท่ามะแกง 32 2 138 6 71 3 - - 241 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
54 ต.ช.ด. ไลออนส ์

มหาจักร 8 
30 2 168 6 - - - - 198 8 ปฐมวัย-ประถม 

55 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ 59 2 192 8 109 3 - - 360 13 ปฐมวัย-ม.ต้น 
56 บ้านห้วยศาลา 42 2 154 6 - - - - 196 8 ปฐมวัย-ประถม 
57 โชติคุณะเกษม

บ้านเมืองงาม 
58 3 249 11 125 5 - - 432 19 ปฐมวัย-ม.ต้น 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

ที่ โรงเรียน 
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งสิ้น ระดับ 

ที่เปิดสอน นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
58 กมล-เรียม สุโกศล 

(บ้านผาใต้) 
42 2 117 6 - - - - 159 8 ปฐมวัย-ประถม 

59 บ้านสุขฤทัย 92 4 339 13 137 6 - - 568 23 ปฐมวัย-ม.ต้น 
60 ต.ช.ด.ศึกษานารี

อนุสรณ์ 3 
41 2 114 6 - - - - 155 8 ปฐมวัย-ประถม 

61 บ้านหลวง 38 2 93 6 - - - - 131 8 ปฐมวัย-ประถม 
62 บ้านป่าแดง 46 2 172 8 72 3 - - 290 13 ปฐมวัย-ม.ต้น 
63 ไทยรัฐวิทยา ๑๒ 

(บ้านเอก) 
- - 372 12 149 6 - - 521 18 ประถม-ม.ต้น 

64 บ้านปางต้นเดื่อ 97 4 260 11 92 3 - - 449 18 ปฐมวัย-ม.ต้น 
65 บ้านหนองขี้นกยาง 69 3 169 8 - - - - 238 11 ปฐมวัย-ประถม 
66 ศึกษานารีอนสุรณ์ 1 

บ้านแม่เมืองน้อย 
56 2 131 6 - - - - 187 8 ปฐมวัย-ประถม 

67 ศึกษานารีอนสุรณ์ 2 46 2 161 6 - - - - 207 8 ปฐมวัย-ประถม 
68 บ้านห้วยคอกหมู 53 3 148 6 57 3 - - 258 12 ปฐมวัย-ม.ต้น 
69 ชุมชนบ้านคาย 96 4 281 12 147 6 - - 524 22 ปฐมวัย-ม.ต้น 
70 ประพันธ ์- อารีย์  

หงษ์สกุล  
(บ้านห้วยหลวง) 

85 4 223 12 - - - - 308 16 ปฐมวัย-ประถม 

71 บ้านห้วยม่วง 45 2 153 7 - - - - 198 9 ปฐมวัย-ประถม 
72 บ้านฮ่างต่ า 47 3 147 6 - - - - 194 9 ปฐมวัย-ประถม 
73 บ้านแมส่าว 113 5 352 12 - - - - 465 17 ปฐมวัย-ประถม 
74 บ้านโปง่ไฮ 62 3 158 6 - - - - 220 9 ปฐมวัย-ประถม 
75 บ้านห้วยป่าซาง 51 2 158 7 - - - - 209 9 ปฐมวัย-ประถม 
76 บ้านดง 73 3 138 6 - - - - 211 9 ปฐมวัย-ประถม 
77 ชุมชนบ้านแม่ฮา่ง 64 3 281 10 119 4 - - 464 17 ปฐมวัย-ม.ต้น 
78 บ้านสันป่าขา่ 52 2 139 6 - - - - 191 8 ปฐมวัย-ประถม 
79 บ้านสันปอธง 50 3 136 6 - - - - 186 9 ปฐมวัย-ประถม 
80 บ้านสันตน้หมื้อ 73 3 266 12 150 6 88 6 577 27 ปฐมวัย-ม.ปลาย 

รวมแม่อำย 1,678 79 5,626 239 1,228 48 88 6 8,620 372   
อ ำเภอเวียงแหง จ านวน 8 โรงเรียน 
81 บ้านจอง 66 3 240 12 - - - - 306 15 ปฐมวัย-ประถม 
82 บ้านห้วยไคร้ 63 3 224 10 - - - - 287 13 ปฐมวัย-ประถม 
83 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 52 2 369 17 - - - - 421 19 ปฐมวัย-ประถม 
84 บ้านกองลม 87 4 279 12 - - - - 366 16 ปฐมวัย-ประถม 
55 บ้านเวียงแหง 119 4 351 15 - - - - 470 19 ปฐมวัย-ประถม 
86 บ้านนามน 25 2 123 6 79 3 - - 227 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
87 บ้านปางป๋อ 40 2 121 6 58 3 - - 219 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
88 บ้านมว่งป็อก 74 4 330 13 - - - - 404 17 ปฐมวัย-ประถม 

รวมเวียงแหง 526 24 2,037 91 137 6 - - 2,700 121   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

ที่ โรงเรียน 
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งสิ้น ระดับ 

ที่เปิดสอน นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
อ ำเภอไชยปรำกำร จ านวน 13 โรงเรียน 
89 วัดบ้านท่า 45 3 163 6 - - - - 208 9 ปฐมวัย-ประถม 
90 บ้านแมท่ะลบ 82 4 237 9 - - - - 319 13 ปฐมวัย-ประถม 
91 วัดป่าแดง 47 2 148 6 68 3 - - 263 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
92 บ้านป่างิ้ว 41 2 122 6 - - - - 163 8 ปฐมวัย-ประถม 
93 บ้านแม่ขิ 67 3 125 7 - - - - 192 10 ปฐมวัย-ประถม 
94 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 81 2 287 11 95 3 - - 463 16 ปฐมวัย-ม.ต้น 
95 บ้านอ่าย 33 2 189 7 59 3 - - 281 12 ปฐมวัย-ม.ต้น 
96 บ้านหัวฝาย 20 2 110 6 40 3 - - 170 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
97 บ้านสินชัย 30 2 128 6 - - - - 158 8 ปฐมวัย-ประถม 
98 บ้านต้นโชค 72 2 224 6 - - - - 296 8 ปฐมวัย-ประถม 
99 บ้านปงวทิยาสรรค์ 40 2 113 6 48 3 - - 201 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
100 สันติวนา 16 2 71 6 79 3 - - 166 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
101 บ้านห้วยไผ ่ 19 2 148 7 - - - - 167 9 ปฐมวัย-ประถม 

รวมไชยปรำกำร 593 30 2,065 89 389 18 - - 3,047 137   
รวมทั้งสิ้น 5,141 254 18,435 798 4,294 180 116 9 27,986 1,241   

 

6. จ ำนวนผู้เรียนของสถำนศึกษำขนำดใหญ่ในสังกัด จ านวน 11 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
 

ที่ โรงเรียน 
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งสิ้น ระดับ 

ที่เปิดสอน นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
อ ำเภอเชียงดำว จ านวน 4 โรงเรียน 
1 บ้านเชียงดาว 65 3 694 26 169 6 - - 928 35 ปฐมวัย-ม.ต้น 
2 บ้านเมืองนะ 52 3 452 16 145 5 - - 649 24 ปฐมวัย-ม.ต้น 
3 แกน้อยศึกษา 92 4 322 12 173 6 114 5 701 27 ปฐมวัย-ม.ปลาย 
4 บ้านหนองเขียว 132 5 426 16 142 6 - - 700 27 ปฐมวัย-ม.ต้น 

รวม อ.เชียงดำว 341  15  1,894  70  629  23  114  5  2,978  113   
อ ำเภอฝำง จ านวน 3 โรงเรียน 
5 บ้านมว่งชุม 116 5 398 13 263 8 - - 777 26 ปฐมวัย-ม.ต้น 
6 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 142 6 385 14 107 3 - - 634 23 ปฐมวัย-ม.ต้น 
7 บ้านเวียงฝาง 198 8 770 23 390 11 - - 1,358 42 ปฐมวัย-ม.ต้น 

รวม อ.ฝำง 456  19  1,553  50  760  22  -    -    2,769  91   
อ ำเภอแม่อำย จ านวน 2 โรงเรียน 
8 เพียงหลวง ๑  

(บ้านท่าตอน) ฯ 
127 5 381 14 232 7 - - 740 26 ปฐมวัย-ม.ต้น 

9 บ้านป่าก๊อ 137 5 429 15 106 4 - - 672 24 ปฐมวัย-ม.ต้น 
รวม อ.แม่อำย 264  10  810  29  338  11  -    -    1,412  50   

อ ำเภอเวียงแหง จ านวน 1 โรงเรียน 
10 บ้านเปียงหลวง 

 
102 4 416 15 339 10 - - 857 29 ปฐมวัย-ม.ต้น 

รวม อ.เวียงแหง 102 4 416 15 339 10 - - 857 29  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

ที่ โรงเรียน 
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งสิ้น ระดับ 

ที่เปิดสอน นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
อ ำเภอไชยปรำกำร จ านวน 1 โรงเรียน 
11 บ้านใหม่หนองบัว 103 5 554 20 246 9 - - 903 34 ปฐมวัย-ม.ต้น 

รวม อ.ไชยปรำกำร 103 5 554 20 246 9 - - 903 34  
รวมทั้งสิ้น 1,266  53  5,227  184  2,312  75  114  5  8,919  317   

 
7. จ ำนวนผู้เรียนของสถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษในสังกัด จ านวน 1 โรงเรียน  
    (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
 

ที่ โรงเรียน 
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวมทั้งสิ้น ระดับ 

ที่เปิดสอน นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
อ ำเภอเชียงดำว จ านวน 1 โรงเรียน 
1 บ้านอรุโณทัย 439 15 1,828 57 - - - - 2,267 72 ปฐมวัย-ประถม 

รวมทั้งสิ้น 439 15 1,828 57 - - - - 2,267 72  
 

8. จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
    (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565) 
 

บุคลำกร จ ำนวน (คน) 
ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 * ผอ.สพป.  
 * รอง ผอ.สพป. 
 * ศึกษานิเทศก์ 
 * บุคลากรทางการศึกษา 
 * ลูกจ้างประจ า   
 * พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา) 

            * ลูกจ้างชั่วคราว 

 
1 
1 
14 
36 
2 
1 
11 

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

 
122 
45 

2,025 
116 
25 
46 
 

121 
58 
54 
9 
2 
15 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

9. เครือข่ำยศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสังกัด สพป.ชม.3   จ านวน 29 ศูนย์ฯ 
 

ที ่ รำยช่ือศูนยฯ์ รำยช่ือโรงเรียนในศูนย์ฯ 
อ ำเภอฝำง   จ านวน 9 ศูนย์ฯ 
1. พระเจ้าฝาง 

 
 

1. โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 2. โรงเรียนบ้านแม่ใจ 
3. โรงเรียนบ้านห้วยบอน 4. โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 

2. พระนางสามผิว 
 
 

1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 2. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 
3. โรงเรียนบ้านโป่งถืบ  

3. ต าบลแม่สูน 1. โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 2. โรงเรียนบ้านปางสัก 
  3. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 4. โรงเรียนบ้านต้นส้าน 
  5. โรงเรียนบ้านหนองยาว 6. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 
  7. โรงเรียนบ้านล้องอ้อ (สังกัด อปท.) 

 

 

4. ต าบลแม่งอน 1. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๑ 2. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 
3. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 4. โรงเรียนบ้านยาง 
5. โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 6. โรงเรียนบ้านหนองขวาง 
7. โรงเรียนบ้านหลวง 8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ฯ 
9. โรงเรียนวิรุณเทพ 
 

10. โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก (สังกัด อปท.) 

5. ต าบลม่อนปิ่น 1. โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 2. โรงเรียนบ้านลาน 
  3. โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 4. โรงเรียนบ้านม่วงชุม 
  5. โรงเรียนบ้านหัวนา 6. โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 
  7. โรงเรียนบ้านขอบด้ง 

 

 

6. ต าบลโป่งน้ าร้อน 1. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2. โรงเรียนบ้านป่าบง 
  3. โรงเรียนบ้านหัวฝาย 

 

4. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน 

7. ต าบลสันทราย 1. โรงเรียนบ้านสันทราย 2. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 
  3. โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 4. โรงเรียนวัดนันทาราม 

  5. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง  
8. ต าบลแม่ข่า 1. โรงเรียนบ้านแม่ข่า 2. โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 

  3. โรงเรียนบ้านสันม่วง 4. โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 
  5. บ้านเด่นใหม่ 6. โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง (สังกัด อปท.) 
9. ต าบลแม่คะ 1. โรงเรียนบ้านโป่งนก 2. โรงเรียนบ้านแม่คะ 

  3. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
  5. โรงเรียนบ้านปางปอย 

 

 

อ ำเภอแม่อำย   จ านวน 6 ศูนย์ 
10. ต าบลท่าตอน 1 1. โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 2. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 
  3. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 4. โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 
  5. โรงเรียน ตชด. ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 

 

6. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ 

11. ต าบลท่าตอน 2 1. โรงเรียนบ้านท่าตอน 2. โรงเรียนบ้านห้วยป ู
  3. โรงเรียน ตชด. ไลออนส์มหาจักร 8 4. โรงเรียนวัดห้วยน้ าเย็น 
  5. โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 6. โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 
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ที ่ รำยช่ือศูนยฯ์ รำยช่ือโรงเรียนในศูนย์ฯ 
12. ต าบลแม่นาวาง 1. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 2. โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล 
  3. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ า 4. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
  5. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 6. โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 
  7. โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 8. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 
13. บูรพาประเทืองวิทย์ 1. โรงเรียนบ้านป่าแดง 2. โรงเรียนบ้านหลวง 
 (ต าบลสันต้นหมื้อ และ 3. โรงเรียนบ้านสันปอธง 4. โรงเรียนบ้านโละ 
 ต าบลบ้านหลวง) 5. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 6. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 
14. เวียงมะลิกา (ต.แม่อาย 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) 2. โรงเรียนบ้านดอนชัย 
 และ ต.มะลิกา) 3. โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 4. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 
  5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 

   (สังกัด สศศ.) 
 

15. สหมิตรวิทยา 1. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 2. โรงเรียนบ้านแม่สาว 
 (ต.แม่สาว) 3. โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 4. โรงเรียนบ้านดง 
  5. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 6. โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 
อ ำเภอไชยปรำกำร   จ านวน  4  ศูนย์ 
16. ต าบลศรีดงเย็น 1. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 2. โรงเรียนบ้านแม่ขิ 
  3. โรงเรียนบ้านอ่าย 4. โรงเรียนบ้านถ้ าตับเตา 
  5. โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6. โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 
17. ต าบลปงต า 1. โรงเรียนวัดบ้านท่า 2. โรงเรียนบ้านห้วยบง 
  3. โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 4. โรงเรียนบ้านปงต า 
18. พระเจ้าพรหมมหาราช 1.โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 2. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 
 (ต.หนองบัว) 3. โรงเรียนบ้านต้นโชค 4. โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 
  5. โรงเรียนสันติวนา 6. โรงเรียนบ้านสินชัย 
  7. โรงเรียนบ้านผาแดง  
19. ต าบลแม่ทะลบ 1. โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 2. โรงเรียนวัดป่าแดง 
  3. โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 4. โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 
อ ำเภอเชียงดำว    จ านวน  8  ศูนย์ 
20. ต าบลแม่นะ 1. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 2. โรงเรียนบ้านแม่นะ 
  3. โรงเรียนวัดจอมคีรี 4. โรงเรียนบ้านแม่แมะ 
  5. โรงเรียนบ้านสบคาบ 6. โรงเรียนบ้านป่าบง 
  7. โรงเรียนวัดปางมะโอ 8. โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 

 

21. ต าบลเชียงดาว 1. โรงเรียนบ้านดอน 2. โรงเรียนบ้านปางแดง 
  3. โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 4. โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 
  5. โรงเรียนบ้านถ้ า 6. โรงเรียนบ้านเชียงดาว 
  7. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 

 
 

22.  ต าบลเมืองคอง 1. โรงเรียนบ้านเมืองคอง 2. โรงเรียนบ้านวังมะริว 
  3. โรงเรียนบ้านหนองบัว 

 
4. โรงเรียนดอยสามหมื่น 
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ที ่ รำยช่ือศูนยฯ์ รำยช่ือโรงเรียนในศูนย์ฯ 
23. ต าบลปิงโค้ง 1. โรงเรียนบ้านปางเฟือง 2. โรงเรียนบ้านออน 

 3. โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 4. โรงเรียนบ้านปางมะเยา 
 5. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 

 

6. โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 

24. ต าบลเมืองงาย 1. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 2. โรงเรียนบ้านใหม่ 
 

25. ต าบลทุ่งข้าวพวง 1. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 
  3. โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 4. โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 
  5. โรงเรียนบ้านห้วยเป้า (สังกัด อปท.) 

 

 

26. นเรศวร (ต.เมืองนะ) 1. โรงเรียนแกน้อยศึกษา 2. โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 
  3. โรงเรียนบ้านเมืองนะ 

 

4. โรงเรียนบ้านหนองเขียว 

27. ศรีสังวาลย์ (ต.เมืองนะ)   1. โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 2. โรงเรียนบ้านรินหลวง 
  3. โรงเรียนบ้านนาหวาย 

 
4. โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ ารู 

อ ำเภอเวียงแหง  จ านวน  2  ศูนย์ฯ 
28. เวียงแหงเหนือ 1. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 2. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
  3. โรงเรียนบ้านจอง 4. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
  5. โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 

 

 

29. เวียงแหงใต้ 1. โรงเรียนบ้านนามน 2. โรงเรียนบ้านปางป๋อ 
  3. โรงเรียนบ้านเวียงแหง 

 

4. โรงเรียนบ้านกองลม 

 
10. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล    จ านวน 27 โรงเรียน 
      1. โรงเรียนบ้านเชียงดาว    2. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 
  3. โรงเรียนบ้านปางเฟือง    4. โรงเรียนบ้านเมืองคอง 
  5. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย   6. โรงเรียนบ้านรินหลวง 
  7. โรงเรียนบ้านแม่นะ    8. โรงเรียนบ้านปงต า 
  9. โรงเรียนวัดป่าแดง    10. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 
  11. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว   12. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 
  13. โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น    14. โรงเรียนบ้านแม่ข่า 
  15. โรงเรียนบ้านแม่คะ    16. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๑ 
  17. โรงเรียนบ้านปางสัก    18. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
  19. โรงเรียนวัดนันทาราม    20. โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ 
  21. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ    22. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) 
  23. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย   24. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 
  25. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ   26. โรงเรียนบ้านจอง 
  27. โรงเรียนบ้านเวียงแหง 
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11. โรงเรียนคุณภำพ (โรงเรยีนคุณภำพของชุมชน)     จ านวน  3  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนบ้านเมืองคอง   อ าเภอเชียงดาว 
  2. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง   อ าเภอฝาง 
  3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)ฯ อ าเภอแม่อาย  
 

12. โรงเรียนต้นแบบ Stand Alone      จ านวน  1  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ฯ  อ าเภอฝาง 
 

13. โรงเรียนพักนอนและจ ำนวนนักเรียนพักนอน ภำคเรยีนที่ 2/2565   จ านวน 13 โรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนพักนอน 
ระดับ 

ปฐมวัย 
ระดับ 
ประถม 

ระดับ 
ม.ต้น 

ระดับ 
ม.ปลำย 

รวม 

1. บ้านห้วยม่วง 198 - 41  - - 41 
2. บ้านวังมะริว 67 - 15  - - 15 
3. เพียงหลวง๑ (บ้านท่าตอน)ฯ 740 - 7 10 - 17 
4. บ้านแม่แมะ 91 - 81 - - 81 
5. บ้านนามน 227 - 49 34 - 83 
6. ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 207 - 55 - - 55 
7. บ้านสันต้นหมื้อ 577 - - 4 3 7 
8. ดอยสามหมื่น 58 - 18 8 - 26 
9. บ้านหนองบัว 140 - 79 - - 79 
10. โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 432 - 74 34 - 108 
11. บ้านห้วยจะค่านฯ 231 - 35 12 - 47 
12. บ้านเมืองคอง 126 - 5 9 - 14 
13. บ้านแม่นะ 286 - - 16 - 16 

รวม 3,380 - 459 127 3 589 
 

14. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน ำ สพฐ. ระดับ 3 ดำว     จ านวน  3  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙    2. โรงเรียนบ้านแม่สาว 
 3. โรงเรียนบ้านเวียงหวาย   
 

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

 - ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย   
    1. โรงเรียนบ้านแม่คะ     2. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 

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

 

17. โรงเรียนรำงวัลพระรำชทำน ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2564    จ านวน  2  โรงเรียน 
 ประเภทสถำนศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำ   
 - รำงวัลชมเชย   
  - ขนาดเล็ก  โรงเรียนบ้านขอบด้ง  
  - ขนาดกลาง  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว       
 

18. โรงเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลอืกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน  
      - รางวัล Best of the Best ประจ าปี 2564 จากการประเมินเอกสาร  จ านวน  1  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 
 

19. โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ      จ านวน  3  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๑ 
 2. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ฯ 
 3. โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ 
  

20. โรงเรียนโครงกำรหลวง       จ านวน  4  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ฯ 
 2. โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 
 3. โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 
 4. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
  

21. โรงเรียนคุณภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี   จ านวน  8  โรงเรียน 
     ตำมมำตรฐำน สสวท. (SMT)          
 1. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ    2. โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 
 3. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ า     4. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
 5. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย    6. โรงเรียนบ้านรินหลวง 
 7. โรงเรียนบ้านแม่ข่า     8. โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 
 

22. ศูนย์กำรเรียนรู้และสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของ 
     เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
 - ศูนย์กำรเรียนรู้        จ านวน 18  โรงเรียน   
  อ ำเภอฝำง 
  1. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่    2. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 
  3. โรงเรียนบ้านโป่งนก    4. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 
  5. โรงเรียนบ้านแม่คะ    6. โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 

 7. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง  
 

 อ ำเภอแม่อำย 
 1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง   2. โรงเรียนบ้านโละ 
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 อ ำเภอไชยปรำกำร 
  1. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น   2. โรงเรียนแม่ทะลบ 
  3. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 
 

  อ ำเภอเชียงดำว 
  1. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน    2. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
  3. โรงเรียนบ้านแม่นะ    4. โรงเรียนบ้านใหม่ 
 

  อ ำเภอเวียงแหง 
  1. โรงเรียนบ้านบ้านเปียงหลวง   2. โรงเรียนบ้านปางป๋อ  
 

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

  อ ำเภอแม่อำย 
  1. โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู   2. โรงเรียนบ้านห้วยปู 
  3. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ   4. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ า 
  5. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง   6. โรงเรียนบ้านโล๊ะ   
  7. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย    8. โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 
  9. โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ  10. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 
  11. โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 
 

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

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

  อ ำเภอเวียงแหง 
  1. โรงเรียนบ้านนามน    2. โรงเรียนบ้านเวียงแหง 
  3. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง   4. โรงเรียนบ้านปางป๋อ    
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23. โรงเรียนรำงวัล IQA AWARD (ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  จ านวน  4  โรงเรียน 
      ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 จ ำแนกตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำ) 
 1. โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 
 2. โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ 
 3. โรงเรียนขนาดใหญ่  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
 4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 
 

24. โรงเรียนภำยใต้โครงกำรคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED)   จ านวน  16  โรงเรียน 
     โรงเรียนประชำรัฐ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2559 
 1. โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ (TRUE)   2. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย (TRUE) 
 3. โรงเรียนวัดป่าแดง (TRUE)    4. โรงเรียนบ้านปงต า (TRUE) 
 5. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง (ThaiBev)   6. โรงเรียนบ้านเมืองคอง (TRUE) 
 7. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย (TRUE)   8. โรงเรียนบ้านแม่ข่า (TRUE) 
 9. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ (ThaiBev)    10. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง (TRUE) 
 11. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ (TRUE)   
  

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

      โรงเรียนในอุปถัมภ์ของภำคเอกชน  
 14. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) (TRUE)   15. โรงเรียนเพียงหลวง ๑ฯ (TRUE) 
   

       โรงเรียนกองทุนทำงกำรศึกษำ 
     16. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ (OBEC) 
 

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

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

27. โรงเรียนทีจ่ัดกำรเรียนกำรสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)  จ านวน  3  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3    2. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 
 3. โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 
 

28. โรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่   จ านวน  19  โรงเรียน 
 รุ่นที่ 1 
 1. โรงเรียนบ้านขอบด้ง     2. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 
 3. โรงเรียนบ้านผาแดง     4. โรงเรียนสันติวนา 
 5. โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู    6. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
 7. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ 
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 รุ่นที่ 2 
 8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ ฯ    9. โรงเรียนบ้านดงป่าลัน   
 10. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง    11. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง   
 12. โรงเรียนบ้านหนองขวาง    13. โรงเรียนวิรุณเทพ   
 14. โรงเรียนบ้านกองลม     15. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง  
 16. โรงเรียนบ้านนาหวาย     17. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน   
 18. โรงเรียนบ้านรินหลวง     19. โรงเรียนบ้านออน 
 

29. โรงเรียนคู่พัฒนำ (โรงเรียน ตชด. สังกัด กก.ตชด.33) (สพฐ. สนับสนุนการจ้างครู)  จ านวน  6  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านแม่สาว     โรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน ตชด. เฮียงไทยธ ารงค์ 
 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) โรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน ตชด. ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ 
  3. โรงเรียนบ้านม่วงชุม   โรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน ตชด. อาโอยาม่า 
 4. โรงเรียนแกน้อยศึกษา   โรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ 
 5. โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ โรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน ตชด. บ้านหนองแขม 
 6. โรงเรียนดอยสามหมื่น   โรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน ตชด. เบญจม 1 
 

30. โรงเรียนที่ด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤษศำสตร์โรงเรียน) จ านวน  33  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านม่วงชุม     2. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
 3. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง)    4. โรงเรียนบ้านโป่งนก   
  5. โรงเรียนบ้านแม่คะ     6. โรงเรียนบ้านปางปอย   
 7. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย    8. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน 
 9. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง     10. โรงเรียนวัดศรีบุญเรื่อง 
  11. โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย    12. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 
 13. โรงเรียนบ้านหนองยาว    14. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง)  
  15. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง    16. โรงเรียนบ้านนาหวาย 
 17. โรงเรียนบ้านรินหลวง     18. โรงเรียนบ้านปางเฟือง 
 19. โรงเรียนบ้านแม่แมะ     20. โรงเรียนบ้านถ้ าตับเตา 
  21. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ    22. โรงเรียนบ้านห้วยปู   
  23. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย    24. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง  
  25. โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ   26. โรงเรียนบ้านท่ามะแกง  
  27. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว    28. โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 
  29. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง)   30. โรงเรียนบ้านเวียงแหง   
  31. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง    32. โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (อปท.) 
   -  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย (อยู่ระหว่างเสนอ) 
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1. เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน  
    (National Test : NT) ปี 2562 – 2564 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 
 
 

 
 
 

ด้ำน 
ระดับประเทศ 

ปี 2564 
สพป.ชม.3 ต่ ำกว่ำ/ 

สูงกว่ำ ปท.  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ภำษำ 56.14 46.85 46.22 54.30 -1.84 
ค ำนวณ 49.44 46.15 41.21 50.16 +0.72 

 
 

จำกตำรำง : ผลการประเมิน NT ปีการศึกษา 2562 – 2564 ของ สพป.ชม.3 พบว่า ผลการประเมินด้านภาษา         
ปีการศึกษา 2564 ของ สพป.ชม.3 เท่ากับ 54.30 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2562 (46.85) และปีการศึกษา 2563 
(46.22) และต่ ากว่าระดับประเทศ -1.84 (56.14) ส่วนผลการประเมินด้านค านวณ ปีการศึกษา 2564 ของ        
สพป.ชม.3 เท่ากับ 50.16 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2562 (46.15) และปีการศึกษา 2563 (41.21) และสูงกว่า
ระดับประเทศ 0.72 (49.44) 

 
 
 

 

 
 
 
 

ผลกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net)  
ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 

 
1) ผลกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
 
 

 
                             

สาระ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 2564 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปี 63 สพป.ชม 3 ประเทศ 
สูงกว่า/   
ต่ ากว่า 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 44.45 51.17 46.74 -4.43 46.74 50.38 -3.64 
ภาษาอังกฤษ 27.51 33.47 30.70 -2.77 30.70 39.22 -8.52 
คณิตศาสตร์ 28.99 25.95 33.34 -7.39 33.34 36.83 -3.49 
วิทยาศาสตร์ 32.54 35.36 32.53 -2.83 32.53 34.31 -1.78 
เฉลี่ยรวม 4 สำระ 33.37 36.49 35.83 -0.66 35.83 40.19 -4.36 

 
จำกตำรำง : ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 ของ สพป.ชม.3 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ของ สพป.ชม.3 วิชำภำษำไทย เท่ากับ 46.74 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 
เท่ากับ 4.43 (51.17) และต่ ากว่าระดับประเทศ 3.64 (50.38), วิชำภำษำอังกฤษ เท่ากับ 30.70 ลดลงจาก              
ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 2.77 (33.47) และต่ ากว่าระดับประเทศ 8.52 (39.22), วิชำคณิตศำสตร์ เท่ากับ 33.34 
ลดลงจากปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 7.39 (25.95) และต่ ากว่าระดับประเทศ 3.49 (36.83), วิชำวิทยำศำสตร์ 
เท่ากับ 32.53 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 2.83 (35.36) และต่ ากว่าระดับประเทศ 1.78 (34.31),         
โดยเฉลี่ยรวม 4 สำระ เท่ากับ 35.83 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 0.66 (36.49) และต่ ากว่าระดับประเทศ 
4.36 (40.19)       
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2) ผลกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 
 

 
 

สาระ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 2564 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปี 63 สพป.ชม 3 ประเทศ 
สูงกว่า/   
ต่ ากว่า 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 53.23 52.18 51.24 -0.94 51.24 51.19 +0.05 
ภาษาอังกฤษ 29.12 28.97 26.75 -2.22 26.75 31.11 -4.36 
คณิตศาสตร์ 23.25 22.25 23.18 +0.93 23.18 24.47 -1.29 
วิทยาศาสตร์ 29.62 28.76 30.86 +2.10 30.86 31.45 -0.59 
เฉลี่ยรวม 4 สำระ 33.81 33.04 33.01 -0.03 33.01 34.56 -1.03 

  
 

จำกตำรำง : ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2564 ของ สพป.ชม.3 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ของ สพป.ชม.3 วิชำภำษำไทย เท่ากับ 51.24 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 
เท่ากับ 0.94 (52.18) แต่สูงกว่าระดับประเทศ 0.05 (51.19), วิชำภำษำอังกฤษ เท่ากับ 26.75 ลดลงจาก                   
ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 2.22 (28.97) และต่ ากว่าระดับประเทศ 4.36 (31.11), วิชำคณิตศำสตร์ เท่ากับ 23.18 
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 0.93 (22.25) แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ 1.29 (24.47), วิชำวิทยำศำสตร์ 
เท่ากับ 30.86 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 2.10 (28.76) แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ 0 .59 (31.45),         
โดยเฉลี่ยรวม 4 สำระ เท่ากับ 33.01 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 0.03 (33.04) และต่ ากว่าระดับประเทศ 
1.03 (34.56) 

 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 4 สาระ

2562 2563 2564 ระดับประเทศ 64



22 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

3) ผลกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

 
 
 

 
สาระ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปี 63 สพป.ชม 3 ประเทศ 
สูงกว่า/   
ต่ ากว่า 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 28.90 28.97 43.08 +14.11 43.08 46.40 -3.32 
สังคมศึกษา 29.95 29.53 35.61 +6.08 35.61 36.87 -1.26 
ภาษาอังกฤษ 20.82 22.48 20.39 -2.09 20.39 25.56 -5.17 
คณิตศาสตร์ 16.21 16.14 19.00 +2.86 19.00 21.28 -2.28 
วิทยาศาสตร์ 23.81 23.45 28.42 +4.97 28.42 28.65 -0.23 
เฉลี่ยรวม 5 สำระ 23.93 24.11 29.30 +5.19 29.30 31.75 -1.23 

 
 

จำกตำรำง : ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 ของ สพป.ชม.3 พบว่า   
คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ของ สพป.ชม.3 วิชำภำษำไทย เท่ากับ 43.08 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2563 
เท่ากับ 14.11 (28.97) แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ 3.32 (46.40),  วิชำสังคมศึกษำ เท่ากับ 35.61 เพ่ิมขึ้นจาก                 
ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 6.08 (29.53) แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ 1.26 (36.87), วิชำภำษำอังกฤษ เท่ากับ 20.39 
ลดลงจากปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 2.09 (22.48) และต่ ากว่าระดับประเทศ 5.17 (25.56), วิชำคณิตศำสตร์ 
เท่ากับ 19.00 (16.14) เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 2.86 (16.14) แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ 2.28 (21.28), 
วิชำวิทยำศำสตร์ เท่ากับ 28.42 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 4.97 (23.45) แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ 0.23 
(28.65), โดยเฉลี่ยรวม 5 สำระ เท่ากับ 29.30 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 5.19 (24.11) แต่ต่ ากว่า
ระดับประเทศ 1.23 (31.75) 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามภารกิจที่ ได้รับผิดชอบและจากการประเมินผลการด าเนินงานที่ ผ่ านมา รวมทั้ งได้น้อมน า                
แนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จ            
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 และยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (National Strategy) น ามาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในสู่การก าหนดในทิศทางการ
พัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อีกทั้งได้น าจุดเน้นเชิงนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มาวิเคราะห์ และลงสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใหม่ เขต 3 
ดังนี้ 
 1. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มา
ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด 
และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
 

     1.1 พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร  
มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
 

           1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
1.1) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
1.2) ยึดมั่นในศาสนา 
1.3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 

2) มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม 
2.1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
2.2) ปฏิบัติแต่ส่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
2.3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
2.4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 
 
 
 

นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ส่วนที่ 2 
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3) มีงำนท ำ - มีอำชีพ 
3.1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้

เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
3.2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน

ท างานและมีงานท าในที่สุด 
3.3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยง ตัวเองและ

ครอบครัว 
 

4)  เป็นพลเมืองดี 
4.1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
4.2) ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส

ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
4.3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งาน

อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
 

 2. สืบสำนพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร     
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ 9 ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทาน
ในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 
 

2.1 นักเรียน 
- “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง  มิใช่

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

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

- “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน จะได้มีความ
สามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555) 

- “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
2.2 คร ู

- “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวน
ไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล
ตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูก
จิตส านึก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทาง
วิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มี
ความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน 
ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) 

- “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”          
(6 มิ.ย. 2555) 
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- “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ต าแหน่ง
และเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี 
ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555) 

- “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” 
(5 ก.ค. 2555) 
 

 3. แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ

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

1) ด้านความมั่นคง  
2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์ 
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย 23 ประเด็น ดังนี้  
1) ประเด็น  ความมั่นคง 
2) ประเด็น  การต่างประเทศ 
3) ประเด็น  การเกษตร 
4) ประเด็น  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5) ประเด็น  การท่องเที่ยว 
6) ประเด็น  พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7) ประเด็น  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
8) ประเด็น  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) ประเด็น  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11) ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
13) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14) ประเด็น  ศักยภาพการกีฬา 
15) ประเด็น  พลังทางสังคม 
16) ประเด็น  เศรษฐกิจฐานราก 
17) ประเด็น  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
18) ประเด็น  การเติบโตอย่างยั่งยืน    
19) ประเด็น  การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
20) ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
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21) ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22) ประเด็น  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23) ประเด็น  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

5. แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วย 13 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านการเมือง 
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ด้านกฎหมาย 
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5) ด้านเศรษฐกิจ 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) ด้านสาธารณสุข 
8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้านสังคม 
10) ด้านพลังงาน 
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12) ด้านการศึกษา 
13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

 6. นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
     1. ด้ำนควำมปลอดภัย 

1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ 
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้ เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New 

Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 

     2. ด้ำนโอกำสและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค 
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  

2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 

 

3. ด้ำนคุณภำพ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ความต้องการและบริบท 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิด
ขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน 
โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า 
และส่งเสริมความเป็นลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคาร
หน่วยกติมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็น

ฐานที่มุ่งเนันการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถี
ปกติต่อไป (Next Normal) 
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7. จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
 

1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้ เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค         
โควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็ก
พิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่  น้นสมรรถะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ ง            
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง 
วินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Leaning) มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้ เรียน (Assessment for Learning)        
ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกลและ
ถิ่นทุรกันดาร 

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

 8. จุดเน้นกำรขับเคลื่อนนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน             
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบในที่ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านการประชุม Video Conference วันที่ 5 ตุลาคม 2565 
 

 จุดเน้นที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่  
 

 มุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา หากสถานศึกษามีความปลอดภัย สร้างโอกาส 
สร้างคุณภาพ ให้เด็กไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เหล่านี้คือ ความส าเร็จ
ของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ปัจจุบันเห็นได้ว่า ปัญหาเด็กและปัญหาโรงเรียนสามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา จึงขอน ามาเป็นตัวชี้วัดของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนให้ได้ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแล  
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 จุดเน้นที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ แบ่งโรงเรียนเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
 

 1) โรงเรียนขนาดเล็กจะสร้างความเข้มแข็งได้อย่างไร  
 2) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล อ าเภอ จังหวัด หรือเรียกว่า โรงเรียนดีคุณภาพชุมชน โรงเรียน
ดีสี่มุมเมือง จะท าอย่างไร  
 3) โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ จะดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลอย่างไร  
 4) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอ่ืน อาทิ CONNEXT ED พ้ืนที่นวัตกรรม จะด าเนินการ อย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ในเขตนวัตกรรมมีหลายเขตพ้ืนที่ หลายจังหวัดที่ไม่ได้วิเคราะห์และ
ปล่อยโรงเรียนทุกโรงเรียนมีสภาพเหมือนกัน การบริหารเหมือนกัน เมื่อไม่มีจุดเน้น จึงท าให้เกิดปัญหา  
 

 ในจุดเน้นที่ 2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจ าแนกโรงเรียนได้มากกว่า 4 
ประเภท โรงเรียนดังกล่าวขึ้นอยู่กับแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

 จุดเน้นที่ 3 กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  

 สถานการณ์หลังโควิด-19 ได้สะท้อนให้ต้องตื่นตัวในเรื่องการจัดการศึกษามากกว่าปกติ แต่ก่อน
การศึกษาเกิดจากคนที่ขาดโอกาสและเรียกร้องหาโอกาสจึงมาศึกษา แต่ปัจจุบันการศึกษาถูกก าหนดด้วย
กรอบนโยบายว่า การศึกษาคือเครื่องมือเดียวในการเปลี่ยนคน ท าให้ทุกคนเข้ามารับการศึกษา ฉะนั้น 
ความยากล าบากในการดูแลนักเรียน จึงแตกต่างจากอดีตมาก จุดเน้นนี้ ฝากให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาคิดว่าโรงเรียนปัจจุบันไม่ใช่แหล่งเรียนรู้เหมือนอดีต แต่โรงเรียนกลายเป็นบ้านหลังที่ 2 ของ
เด็ก เพราะปัจจัยทางด้านครอบครัวไม่ได้เข้มแข็งเหมือนในอดีต จึงต้องการให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสื่อสารกับครูว่าวันนี้การเป็นครูไม่ได้มีหน้าที่สอนอย่างเดียว ต้องเปลี่ยนครูให้เป็นพ่อแม่ เป็น
ผู้ให้ความรักความอบอุ่น เพราะสังคมวันนี้พึ่งครู พ่ึงโรงเรียน จึงก าหนดจุดเน้น 3 เรื่อง ดังนี้  
 

 1) ชีวิตความเป็นอยู่ (กินอ่ิม นอนอุ่น เรียนอย่างมีความสุข)  
 2) การจัดการเรียนรู้ (เน้นเรื่อง การคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น)  
 3) ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ  
 

 จุดเน้นที่ 4 กำรดูแลครูและบุคลำกร  
 

 1) การจัดสรรอัตราก าลัง ท าอย่างไรที่จะจัดสรรโอกาส สร้างอัตราก าลังอย่างเป็นธรรม  
 2) การเกลี่ยอัตราก าลัง โรงเรียนที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปโรงเรียนที่ขาดอย่างไร ด้วยเทคนิค
วิธีการอย่างไร เพราะคนคือ เครื่องมือส าคัญที่ผลักดันน าไปสู่ความส าเร็จ  
 3) การบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ การจัดสรรอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง 
การบรรจุแต่งตั้งต้องท าให้รวดเร็ว  
 4) การมีและเลื่อนวิทยฐานะ ปีนี้เป็นปีท้าทายท าหรับเกณฑ์ PA หลายเขตให้ความส าคัญ หลาย
ท่านพยายามออกแบบค าว่า PA กับการประเมิน ซึ่งเกณฑ์ PA สามารถลดกระดาษจริงหรือไม่ และการ
ประเมินครูให้ประเมินจากสภาพจริงหรือไม่ จึงต้องการให้เขตพ้ืนที่ไปจ าลองโรงเรียนว่า เมื่อโรงเรียนได้รับ
เกณฑ์ PA การประเมินครูประเมินตามสภาพจริงหรือไม่ จึงขอฝากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาว่าถ้าโรงเรียนใดยังไม่พร้อม ครูยังไม่พร้อม อย่าเพ่ิงประเมิน ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกับ ก.ค.ศ. จะมีวิทยากรให้กับทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตละ 10 คน และ
จัดให้มีการอบรมในเดือนตุลาคม 2565 นี้ ซึ่งจะท าให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  
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 5) ความก้าวหน้าและความมั่นคง มีครูอัตราจ้าง ครูที่บรรจุใหม่ ต้องการให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดูแลและต่อยอดให้ครูดังกล่าวด้วย  
 6) สวัสดิการและหนี้สินครู เรื่องสวัสดิการเป็นนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องการให้ทุกโรงเรียน ทุกเขตพ้ืนที่ ดูแลใส่ใจ ท าสถานีแก้หนี้ครูให้เห็นเป็นรูปธรรม  
 7) ความรับผิดชอบของบุคลากรต่องานในหน้าที่ โรงเรียนจะดีหรือไม่ ผู้บริหารมีความรับผิดชอบ 
มุ่งมั่น ทุ่มเทหรือไม่ เขตพ้ืนที่จะมีคุณภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเอา
จริงเอาจังกับการท างานหรือไม่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพ้ืนที่ที่ต้องด าเนินการ มีครู เด็ก โรงเรียน 
พ้ืนที่เป็นฐาน หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดดูแลพ้ืนที่ของตนเองไม่เรียบร้อย ไม่พัฒนา และ มีแต่
ปัญหา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ต้องรับผิดชอบในพ้ืนที่ของตนเอง  
 

 จุดเน้นที่ 5 กำรแสวงหำกำรมีส่วนร่วม  
 จุดเน้นนี้ต้องการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนผลักดันร่วมกัน แสวงหาการมีส่วนร่วม 
โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโรงเรียนต้องแสวงหาการมีส่วน
ร่วม ต้องท าให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ศิษย์เก่าต้องมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนที่โรงเรียนที่เขาจบ
การศึกษา ชุมชนผู้ปกครองต้องมีความพึงพอใจที่ได้ส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียน และไม่ยอมส่งบุตร
หลานไปเรียนโรงเรียนในเมือง เพราะเชื่อมั่นว่า โรงเรียนใกล้บ้านมีคุณภาพ หน่วยงานภาคเอกชนต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมเพราะเห็นว่าโรงเรียนท าเพ่ือเด็ก ท าเพ่ือชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่จ าเป็นต้องจัดการศึกษาแข่งกัน แต่มีโอกาสมาสนับสนุนและท างานร่วมกัน  
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2566 - 2570 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดในระดับต่างๆ ดังนี้ 
 

ค่ำนิยม (Core Values)  
     

We’re  SMART 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดย
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
มีอาคารสถานท่ีมั่นคงปลอดภัย มีภูมิทัศน์สวยงาม 
 

Achievement 
(กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์) 

 

Research & 
Development 

(กำรวิจัยและพัฒนำ) 
 

เป็นองค์กรที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนางาน และมีการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่องค์กรคุณภาพ 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพป.ชม.3 
 

 S 

 M 

 R 

 A 

 T 

Strategy 
(มีกลยุทธ์) 

 

Modern 
(มีควำมทันสมัย) 

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

Team work 
(กำรท ำงำนเป็นทีม) 

 

เป็นองค์กรที่ใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย เพื่อให้
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร บุคลากร ผู้รับบริการ และประเทศชาติ 

เป็นองค์กรที่มีความสามัคคี ร่วมมือกันในการท างาน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
และใหค้วามส าคัญกับการประสานงานท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร 
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“สร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำค พัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ เสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน 
บนพื้นฐำนพหุวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อวิถีชีวิตที่มีควำมสุข” 

 

 
 
 

 
 

 
 1. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรให้มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวง ศึกษาธิการเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครอบคลุม 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
7. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 
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Q1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่คุณภำพ (Quality Office) : หนึ่งกลุ่มภำรกิจ หนึ่งนวัตกรรมบริกำร 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
ทันสมัย (Big Data) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) สร้างค่านิยมองค์กร พัฒนานวัตกรรมสู่องค์กร
คุณภาพ  
Q2 โรงเรียนคุณภำพ (Quality Schools)   : หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมบริหำร 
 1) สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 และส่งเสริมการจัดการศึกษาบนพื้นฐาน    
พหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2) สถานศึกษาจัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคน รวมทั้งผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ   
 3) สถานศึกษาเป็นโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการนิเทศ
ภายในที่เข้มแข็ง 
 4) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 5) สถานศึกษาพัฒนาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม มุ่งสู่องค์กรที่มีคุณภาพ  
Q3 ห้องเรียนคุณภำพ (Quality Classrooms)  : หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  1) จัดห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 2) ครูเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning คิดและมีเหตุผลและ
เป็นขั้นตอน (Coding) และสร้างแพล็ตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้  
  3) ครูพัฒนางานด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
  4) พัฒนาหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
Q4 นักเรียนคุณภำพ (Quality Students)  :  หนึ่งนักเรียน หนึ่งศิลปะ หนึ่งดนตรี หนึ่งกฬีำ หนึ่งอำชีพ 
 1) นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์    
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
 2) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ มีสมรรถนะตามหลักสูตร สุขภาวะเหมาะสมกับวัย  
 3) นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 4) นักเรียนมีความรักความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความตระหนัก มีจิตส านึกเห็นคุณค่าของ
ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม และมีความรู้
ความสามารถในการสืบสาน อนุรักษ์ ต่อยอดเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ทางพหุวัฒนธรรม   

เป้ำประสงค์หลัก (Goals) :  4Qs  
4Qs 
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เป้ำประสงค์หลัก  : 4Qs  
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 กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 กลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 
 
 
  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางการพัฒนาตามประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้ำหมำย 
 (1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่าง
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

(2) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   

(3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

(4) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment 
for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)  

(6) สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน 

(7) สถานศึกษาและห้องเรียนมีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมผู้เรียน เป็นผู้รักถิ่นฐาน ถิ่นก าเนิด
ของตนเอง ต่อยอดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ตามพหุวัฒนธรรม 
 

 ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย  

(ร้อยละ) 
1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา 
80 

2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 

90 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด และแนวทำงกำรพัฒนำ 
4Qs 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
4Qs 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย  

(ร้อยละ) 
3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
80 

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียม
ความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA) 

70 

5 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 30 
6 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 30 
7 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ

ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี 
กีฬา) 

70 
 

8 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

3 

9 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

50 

10 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 70 
11 ร้อยละของสถานศึกษาและห้องเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริม

ผู้เรียน เป็นผู้รักถิ่นฐาน ถิ่นก าเนิดของตนเอง ต่อยอดเป็นนวัตกรรมการ
เรียนรู้ตามพหุวัฒนธรรม 

80 

   

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 คุณภำพผู้เรียน 

(1) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 

(2) ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรู้   
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ  ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นป ระมุข  
และน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง 
ส ารวจแวว วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทาง
พหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม 
ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ  

(4) จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและศักยภาพ
ของแต่ละบุ คคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ื ออาชีพ ให้ สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  ความต้ องการ 
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
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(5) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

(6) ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life & 
Learning  

(7) ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและหารายได้ระหว่าง
เรียน  

(8) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

 คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
(9) ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์

นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
(10) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
(11) พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized 
Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) 
การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 

 หลักสูตรและอ่ืน ๆ 

(12) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , Competency Building , Creative 
Education   

(13) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
(14) พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือให้บริการ

แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
(15) พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
(16) พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้  สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือส่งเสริม 
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

(17) บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท า
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

(18) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงใน
สถานศึกษา 

(19) ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
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(20) พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

(21) พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและ
การพัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กบัประชำกรวัยเรียนทุกคน  
 เป้ำหมำย  
 (1) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
 (2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (3) เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 (4) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 (5) เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย  

(ร้อยละ) 
1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrollment rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
70 

2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

70 

3 ร้อยละของจ านวนผู ้เร ียนที ่เป ็นผู ้พ ิการ ผู ้ด ้อย  โอกาสเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม  
ตามความจ าเป็น 

100 

4 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
 

20 

5 ร้อยละของเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออก
กลางคันได้รับการก ากับติดตามและการให้ความช่วยเหลือ 

100 

  

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 กำรสนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

(1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
รายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

(4) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home 
School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน  

ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(5) พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพ่ือช่วยเหลือเด็ก

ตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
(6) ก าหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่

สูงขึ้น หรือมีทักษะอาชีพในการด ารงชีวิต 
(7) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ

และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กพิการ 

 ดูแล ส่งเสริมกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำของผู้เรียน   
(8) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 
(9) ส ร้ า งก ารศึ กษ าท าง เลื อ กและการศึ กษ าตลอดชี วิ ต  (Lifelong learning)  

ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้  
และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

(10) ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

(11) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการ
อย่างยั่งยืน 

(12) จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะส าหรับผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

 
 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงสถำนศึกษำที่มีคุณภำพทุกพื้นที่   

(13) จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุนทรัพยากร 
แก่สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่เกาะ เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

(14) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ให้สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้ เรียนได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 เป้ำหมำย  
 (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
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(3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 

(4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

(5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วน
ร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

(6) สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ              
ที่เหมาะสมกับบริบท 

(7) สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
 

 ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย  

(ร้อยละ) 
1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 

 
80 

2 ร ้อ ย ล ะข อ งส ถ าน ศ ึก ษ าน า ร ่อ ง ใน พื ้น ที ่น ว ัต ก ร รม ก ารศ ึก ษ า 
สถานศึกษาที่ตั ้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนคุณภาพ ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่  

80 

3 สพป.ชม.3 มีผลการประเมิน ITA online อยู่ในระดับ 
 

AA 

4 ร้อยละของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการกระจาย
อ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 

100 

5 ร้อยละของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

100 

6 ร้อยละของสถานศึกษาใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแบบ Real Time  
 

80 

7 ร้อยละของโครงการที่ สฟป.ชม.3 ด าเนินการ ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่า
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

10 

8 ร้อยละการก ากับติดตามสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ให้ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 

100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

100 
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 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน     
(ปพ. Online /ระบบรายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก /พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล /ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร 
ครุภัณฑ์)) /ด้านบุคลากร)  

(2) พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา (การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 
การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และการพัฒนา Software) อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดี
ส าหรับสถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล 

(4) จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความต้องการของ
การด าเนินงาน โดยวิธีการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เพ่ือรองรับการท างาน และการ
จัดการเรียนการสอน  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 

(5) ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มงาน และสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
เช่น PMQA มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

(6) จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มงาน สถานศึกษาในสังกัด ที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึน  

(7) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนให้ทันเวลา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และสถานศึกษา  มีการบริหารงานบุคคล ที่ มี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
(8) มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
(9) จัดกรอบอัตราก าลังที่ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูอัตราจ้าง , นักการภารโรง, 
ธุรการโรงเรียน, พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และอ่ืน ๆ 

(10) เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากร 

(11) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน  
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(12) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
  (13) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการ
ใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน  
  (14) ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร 
(มาตรการ ทางภาษี บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก)  
  (15) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษา
จากภาคส่วนต่าง ๆ 
  (16) บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดการศึกษา (Open 
Data/Data Catalog) ทั้งในและนอกส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  (17) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที ่
  (18) บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องในการจัดการศึกษา  
  (19) ขยายผลนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาจากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่
พ้ืนที่อ่ืนๆ 
 

 สถานศึกษาอ่ืน ๆ  
  (20) พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 
(Stand Alone) สถานศึกษาตามโครงการพระราชด าริ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
 เป้ำหมำย 
 (1) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย และสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
 (2) สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
 

 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย  

(ร้อยละ) 
1 ร้อยละของผู้ เ รียนที่มีความรู้ความเข้าใจ ในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุก

รูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถี
ถัดไป 
 

100 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย  

(ร้อยละ) 
2 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย

และสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
100 

3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ ในการจัดการภัยพิบัติ ภัย
คุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 

100 

4 ร้อยละของสถานศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

100 

 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 (1) สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 
 (2) พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
เปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้ เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารกับส า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิง
รุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคาม
รูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ และส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมู ลทั้งหน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  
 (3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา      
โดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และ
ประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม       
ยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 
 (5) ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมถึงแผนด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภัยใน
ภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 (6) ผลักดันให้เกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการระดับประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของนักเรียน โดยปรับปรุงสถานที่ ที่อาจเป็นแหล่งมั่วสุมในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
โดยเฉพาะห้องน้ า ห้องส้วม อาคารเรียน และอาคารประกอบ ให้มีความปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยบูรณาการความรู้กับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
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A   I   T   C 
 

“ใช้พื้นที่เปน็ฐำน สร้ำงนวัตกรรม น ำเทคโนโลยี รักถิ่นก ำเนิด” 
 

A  :  Area Based Management  คือ  ใช้พื้นที่เป็นฐำนกำรพัฒนำ 
 - เขตพื้นที่  บริหารจัดการโดยใช่พืน้ที่เปน็ฐาน (Area Based Management) 
 - โรงเรียน   บริหารจัดการโดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐาน (School Based Management) 
 - ห้องเรียน ห้องเรียนคุณภาพ 
I  :  Innovation คือ สร้ำงนวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำงำน 
   ผู้บริหารสถานศึกษาสรา้งนวตักรรมการบริหารจัดการศึกษา 
   ครูสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
  ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ ปรับวิธีเรียน เพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

เชื่อมโยงสู่การเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 
  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างนวัตกรรมในการ

ปฏิบัติงานและบริการทุกกลุ่มงาน  
T  :  Technology คือ น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
C  :  Cross-cultural Awareness คือ  ตระหนักรู้ เข้ำใจ และยอมรับควำมแตกต่ำงที่หลำกหลำยทำง          

หพุวัฒนธรรมสู่กำรรักถิ่นฐำนผูกพันบ้ำนเกิด 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับ  

พหุวัฒนธรรมสู่การรักถิ่นผูกพันบ้านเกิด 
  สถานศึกษาและห้องเรียนมีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รัก       

ถิ่นฐาน/ถิ่นก าเนิดของตนเอง ต่อยอดเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง           
พหุวัฒนธรรม 

  ผู้เรียนตระหนักรู้ เข้าใจเป็นผู้รักถ่ินฐาน/ถิ่นก าเนิดของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ  

จุดเน้น 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ .  2566  เพื ่อใช้ในการบริหารงานและด าเนินงาน          
ตามแผนปฏิบัติการ รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จ าแนกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 

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

 2. งบตามภารกิจและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน   1,650,000 บาท   
                                                                   (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
 3. งบค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วน  จ านวน   1,350,000 บาท   
                                                                   (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
 

 โดยได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560    
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสภาพปัญหาความต้องการของ       
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

สรุปงบประมาณ/โครงการ 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 

1. งบบริหารจัดการ สพป.ชม.3 

1) ค่าใช้จ่ายในการประชุม (กตปน.) 10,000 
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 400,000 
3) ค่าซ่อมแซมพาหนะขนส่ง 150,000 
4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  80,000 
5) ค่าวัสดุส านักงาน 150,000 
6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 360,000 
7) ค่าสาธารณูปโภค 750,000 
8) ค่าซ่อมแซมอาคารส านักงาน 100,000 

รวมงบบริหารจัดการ สพป. 2,000,000 
2. งบตามภารกิจและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,650,000 
3. งบค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วน 1,350,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

 
 
  

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ก าหนดโครงการ/งบประมาณ งบตามภารกิจและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไว้จ านวน 32 โครงการ รวมงบประมาณ 1,650,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชาติ สพป. สพป. 

1 รักถ่ินฐานผูกพันบ้านเกิด (น.67) 90,000 3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย์ 

12. การ
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

12. ด้าน
การศึกษา 

1 11. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาและ
ห้องเรียนทีม่ีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ส่งเสริมผู้เรียน เป็นผู้รักถ่ินฐาน ถิ่น
ก าเนิดของตนเอง ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
การเรียนรู้ตามพหุวัฒนธรรม 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

2 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
“ประชาธิปไตยก้าวหน้า สภา
นักเรียนเข้มแข็ง” (น.73) 

18,000 1. ความมั่นคง 1. ความมั่นคง 12. ด้าน
การศึกษา 

1 2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

3 การแข่งขันเพ่ือส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการฯ ระดับเขตพ้ืนที่ 
(การแข่งขันศิลปหัตกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2565) 
(น.76) 

160,000 3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย์ 

12. การ
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

12. ด้าน
การศึกษา 

1 7. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์  
ดนตรี กีฬา) 

ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชาติ สพป. สพป. 

4 การแข่งขันเพ่ือส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการฯ ระดับภาค 
(การแข่งขันศิลปหัตกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2565) 
(น.79) 

130,000 3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย์ 

12. การ
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

12. ด้าน
การศึกษา 

1 7. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์  
ดนตรี กีฬา) 

ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา  

5 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรในสังกัด สพป.ชม.3 
(น.82) 

120,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

1 10. ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้
เชิงรุก 

อ านวยการ 

6 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน ครู และ
บุคลากรในสังกัด (น.85) 

65,000 3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย์ 

11. การพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

1 10. ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้
เชิงรุก 

อ านวยการ 

7 งานราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญตาม
ประเพณีและงานวันส าคัญอ่ืนๆ 
(น.88) 

26,000 3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย์ 

10. การ
ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

 

12. ด้าน
การศึกษา 

1 2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชาติ สพป. สพป. 

8 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ 
มุ่งสู่สมรรถนะผู้เรียน (น.90) 

190,000 3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย์ 

12. การ
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

12. ด้าน
การศึกษา 

1 3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

นิเทศ  
ติดตาม และ
ประเมินผล 

9 พัฒนาและส่งเสริมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ สู่การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 (น.96) 

145,000 3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย์ 

12. การ
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

12. ด้าน
การศึกษา 

1 3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

นิเทศ  
ติดตาม และ
ประเมินผล 

10 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของ
ครูผู้สอน (น.100) 

24,000 3. การพฒันา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย ์

12. การ
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

12. ด้าน
การศึกษา 

1 10. ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้
เชิงรุก 

นิเทศ  
ติดตาม และ
ประเมินผล 

  รวมกลยุทธ์ที่ 1 968,000             
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

กลยุทธ์ 
สพป. 

ตัวช้ีวัด 
สพป. ชาติ 

11 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
สถานศึกษาในการขับเคลื่อน 
จัดการศึกษา โดยการนิเทศ 
ติดตามการจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ (น.104) 

19,000 3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย์ 

12. การ
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

12. ด้าน
การศึกษา 

2 1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net 
enrollment rate) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 70 
5. ร้อยละ 100 ของเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น 
และเด็กออกกลางคันได้รับการก ากับ
ติดตามและการให้ความช่วยเหลือ 

ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

  รวมกลยุทธ์ที่ 2 19,000             
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชาติ สพป. สพป. 

12 ติดตาม ตรวจสอบการควบคุม
ภายในด้านการเงินและการ
ด าเนินงานของ สพป.ชม.3  
และโรงเรียนในสังกัด (น.107) 

63,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 
 
 

21. การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

11. ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

และ
ประพฤติมิ

ชอบ 

3 5. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน       
สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา   
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน 

13 ประชุมการพิจารณาจัดตั้งและ
จัดสรรงบประมาณ (น.111) 

29,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน      
สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
บริหารจัดการ 

นโยบาย 
และแผน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชาติ สพป. สพป. 

14 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 
- 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(น.114) 

28,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน      
สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
บริหารจัดการ 

นโยบาย 
และแผน 

15 การรายงานผลการด าเนินงาน 
ของ สพป.ชม.3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (น.119)  

10,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานและ
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็น
ดิจิทัล  
7. ร้อยละ 10 ของโครงการที่        
สฟป.ชม.3 ด าเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบาย 
และแผน 

16 พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ (น.122) 
 

110,000 3. การพฒันา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย ์

12. การ
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 5. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน       
สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา   
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

พัฒนาครู 



55 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชาติ สพป. สพป. 

17 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (น.127) 

18,000 3. การพฒันา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย ์

10. การ
ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

12. ด้าน
การศึกษา 

3 5. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน       
สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา   
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

พัฒนาครู 

18 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
บุคลากรภายใน สพป.ชม.3 ให้
เป็นองค์กรทีเ่ป็นมาตรฐาน 
(น.131) 

30,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 
 
 

12. การ
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน      
สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
บริหารจัดการ 

อ านวยการ 

19 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ท าความดีด้วยหัวใจ ห่วงใย
สิ่งแวดล้อม (น.134) 

5,000 5. ด้านการ
สร้างการ
เติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

18. การเติบโต
อย่างยั่งยืน 

6. ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

3 4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน      
สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
บริหารจัดการ 

อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชาติ สพป. สพป. 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล 
การใช้ระบบ AMSS++ : ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 
สพป.ชม.3 (น.137) 

18,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 5. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน       
สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา   
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

อ านวยการ 

21 อบรมพัฒนาศักยภาพด้านพัสดุ
ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัด 
สพป.ชม.3 (น.140) 

30,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 5. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน       
สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา   
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 
 
 
 

บริหารงาน 
การเงินและ 
สินทรัพย์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชาติ สพป. สพป. 

22 บริหารจัดการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปี 2566 
(น.143) 

50,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 3. สพป.ชม.3 มีผลการประเมิน ITA 
online อยู่ในระดับ AA 
4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน      
สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
บริหารจัดการ 
5. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน       
สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา   
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 

บริหารงาน 
บุคคล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชาติ สพป. สพป. 

23 การประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 
2566 (น.146) 

24,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 3. สพป.ชม.3 มีผลการประเมิน ITA 
online อยู่ในระดับ AA 
4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน      
สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
บริหารจัดการ 
5. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน       
สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา   
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 

บริหารงาน 
บุคคล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชาติ สพป. สพป. 

24 การสรรหาพนักงานราชการ
ต าแหน่งครูผู้สอน (พหุภาษา) 
ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง สังกัด  
สพป.ชม.3 (น.149) 
 

20,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 3. สพป.ชม.3 มีผลการประเมิน ITA 
online อยู่ในระดับ AA 
4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน      
สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
บริหารจัดการ 

บริหารงาน 
บุคคล 

25 การประชุมการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
(น.152) 
 

35,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 3. สพป.ชม.3 มีผลการประเมิน ITA 
online อยู่ในระดับ AA 
4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน      
สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
บริหารจัดการ 
 
 

บริหารงาน 
บุคคล 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชาติ สพป. สพป. 

26 บริหารอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
(น.157) 
 

18,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 3. สพป.ชม.3 มีผลการประเมิน ITA 
online อยู่ในระดับ AA 
4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน      
สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
บริหารจัดการ 

บริหารงาน 
บุคคล 

27 การประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง (PA) ต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา, ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ และต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
(น.160) 
 

18,000 6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 3. สพป.ชม.3 มีผลการประเมิน ITA 
online อยู่ในระดับ AA 
4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน      
สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
บริหารจัดการ 
 
 
 

บริหารงาน 
บุคคล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชาติ สพป. สพป. 

5. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน       
สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา   
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

28 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในการ
จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PA) และขอมีหรือเลื่อน 
วิทยฐานะ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (น.165) 

40,000 3. การพฒันา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย ์

12. การ
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

12. ด้าน
การศึกษา 

3 5. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน       
สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา   
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

บริหารงาน 
บุคคล 

29 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(น.170) 

20,000 3. การพฒันา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย ์

12. การ
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

12. ด้าน
การศึกษา 

3 9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด 
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

นิเทศ  
ติดตาม และ
ประเมินผล 

  รวมกลยุทธ์ที่ 3 566,000             
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
แผนแม่บท 

แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

กลยุทธ์  
สพป. 

ตัวช้ีวัด  
สพป. 

30 สุขาปันสุข (น.174) 58,000 3. การพฒันา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย ์

12. การ
พัฒนาการ

เรียนรู้ 

12. ด้าน
การศึกษา 

4 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีใน
การด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมี
แผน/มาตรการ ในการจัดการภัยพิบัติ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 

อ านวยการ 

31 สถานศึกษาปลอดภัย โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐาน 
(น.177) 

20,000 3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย์ 

11. ประเด็น 
การพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

4 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมี
แผน/มาตรการ ในการจัดการภัยพิบัติ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 
4. ร้อยละของสถานศึกษา มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 
 

ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
แผนแม่บท 

แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

กลยุทธ์  
สพป. 

ตัวช้ีวัด  
สพป. 

32 ส่งเสริมสุขภาพกาย เสริมสร้าง
สุขภาพจิตใจ ในสถานศึกษา 
"Mental health school full 
strong" (น.180) 

19,000 3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
มนษุย์ 

11. ประเด็น 
การพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

4 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีใน
การด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมี
แผน/มาตรการ ในการจัดการภัยพิบัติ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 

ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

รวมกลยุทธ์ที่ 4 97,000            
 

รวมทั้งสิ้น 1,650,000             
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

โครงการที่รองบประมาณปลายปี 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
ระดับ 1 (Z) ระดับ 2 (Y) ระดับ 3 (X) 
ยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

กลยุทธ์ 
สพป. 

ตัวช้ีวัด 
สพป. ชาติ 

1. การจัดการเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 
(น.185) 

48,000  6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมี
แผน/มาตรการ ในการจัดการภัยพิบัติ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 
4. ร้อยละของสถานศึกษา มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 
 

บริหารงาน 
บุคคล 

  รวม 48,000             
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามภารกิจและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

ชื่อโครงการ   รักถ่ินฐานผูกพันบ้านเกิด  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด    ข้อที่ 11 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาและห้องเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
    ส่งเสริมผู้เรียน เป็นผู้รักถ่ินฐาน ถิ่นก าเนิดของตนเอง ต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
    การเรียนรู้ตามพหุวัฒนธรรม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุจินตา  ค าเงิน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 81 ระบุไว้ว่า รัฐต้องจัดการศึกษา อบรมและสนับสนุน
ให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่งรัด
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของชาติ  ส่วนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  
มาตรา 7 ระบุว่า กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถใน  
การประกอบอาชีพ รู้จักตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่า
ภารกิจในการจัดการศึกษา นอกจากต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดความรู้คู่คุณธรรมแล้ว ยังต้องจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเองในท้องถิ่น เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ 
ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคมการด ารงชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนให้มีความรัก 
ความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ต่อ             
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม 
  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 5 อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอไชยปราการ และอ าเภอเวียงแหง ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 4,893 
ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไม้ และเป็นเขตชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นแนวยาวมีระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร การจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความซับซ้อนเนื่องจากการคมนาคม และการติดต่อระหว่าง
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากสถานศึกษาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตทุรกันดาร ห่างไกล ตั้งอยู่บน
ภูเขาสูง ผู้รับบริการประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ท าให้มีความแตกต่างและมีความหลากหลายด้าน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา อาหาร การแต่งกาย ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ ยวส าคัญในท้องถิ่นที่
แตกต่างกัน นักเรียนส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะเดินทางเข้าตัวเมืองเพ่ือศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ  คนวัยท างานมีการย้ายถิ่นฐานเข้าไปในเมืองใหญ่ เนื่องจากแรงดึง (Pull force) ในด้านค่าตอบแทน ความ
เจริญในด้านเศรษฐกิจและสังคม การจัดการศึกษาที่ดีส าหรับเยาวชนคือการเรียนรู้ชุมชน สนับสนุนให้เยาวชนได้
เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับพ่อครู แม่ครูภูมิปัญญาของชุมชน รวมถึงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณีทาง
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สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจในตนเอง ชุมชน สังคมวัฒนธรรมของตน 
กลายเป็นความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถแสวงหาบทบาทใหม่ๆในการสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น น าไปสู่การ
คิดค้นหาแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหา โดยช่วยกันคิดต่อว่า จะช่วยสร้างพลังผลักดันให้ชุมชนเคลื่อนไปใน
หนทางที่ดีงานอย่างไรให้สอดคล้องและสามารถตอบรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  
โดยหลักสูตรท้องถิ่นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรัก ความหวงแหน และภูมิใจใน
รากเหง้าของตนเอง สอดคล้องกับสงัด อุทรานันท์ (2532 , หน้า 311) ที่ได้กล่าวว่า หลักสูตรท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสนองความต้องการของสังคมชุมชนที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ โดยเหตุนี้หากหลักสูตรที่
สร้างขึ้นมีจุดมุ่งหมายส าหรับใช้ในชุมชนแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะก็ย่อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมชุมชนนั้นได้มากที่สุด 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ค านึงถึงการผลิตเยาวชนที่มีความตระหนัก
รู้จักท้องถิ่นของตน สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงหวงแหน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมา จึงได้จัดท าโครงการรักถิ่นฐานผูกพันบ้านเกิด เพ่ือรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศของท้องถิ่น รวบรวมไว้ในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (databased) จัดท ากรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นเพ่ือให้สถานศึกษาน าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปไปจัดประสบการณ์ในหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาตาม
บริบทของสถานศึกษาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส ารวจ รวบรวมและจัดท าข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น ในด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งท่องเที่ยว เทคโนโลยีและนวัตกรรม สภาพปัญหา
ในชุมชน 
 2) เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (databased) ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น ของส านักงานเขต
พ้ืนที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 3) เพ่ือจัดท ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาน าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปใช้จัดประสบการณ์ในหลักสูตรท้องถิ่นของ
สถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นของ    
ทุกอ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 100 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(databased) ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นของทุกอ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 100 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นครบ  
ทุกอ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 100 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นที่มี

คุณภาพ 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(databased) ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นของทุกอ าเภอที่มีประสิทธิภาพและสะดวกในการสืบค้น 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่มี

คุณภาพน าไปปฏิบัติจริงตามบริบทของสถานศึกษาได้ 
  

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
การเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดท า
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น สพป.ชม.3 แก่
ครูวิชาการ ร.ร. ในสังกัด สพป.ชม 3 

5,950 - - - 5,950 นางสุจินตา 
ค าเงินและ
คณะ 

2 โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนลงพ้ืนที่ ส ารวจ
และเก็บข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ - - ไม่ใช้งบ นางสุจินตา 
ค าเงินและ
คณะ 

3 จัดท าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ 
(databased) ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ - - ไม่ใช้งบ นายเจษฎา 
ก้องสาครและ
คณะ 

4 จัดท ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (focus 
group)  5 อ าเภอ 

- 56,780 - - 56,780 นางสาว
หทัยวรรณ
และคณะ 

5 สังเคราะห์ข้อมูลกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 5 อ าเภอ 

- 2,670 - - 2,670 นางสาว
หทัยวรรณ
และคณะ 

6 ประชุมยกร่างกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นโดยตัวแทน อ าเภอละ 5 คน 

- 5,100 - - 5,100 นางสาว
หทัยวรรณ
และคณะ 

7 ประชุมวิพากษ์ร่างกรอบสาระ       
การเรียนรู้ท้องถิ่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

- 3,570 - - 3,570 นางสาว
หทัยวรรณ
และคณะ 

8 ประกาศใช้กรอบหลักสูตรท้องถิ่น
เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้ 

- ไม่ใช้งบ - - - นางสาว
หทัยวรรณ
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

9 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นตาม
บริบทของตนเอง 

- ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ - - นางสาว
หทัยวรรณ
และคณะ 

10 นิเทศ ก ากับ ติดตามให้ค าปรึกษา
สถานศึกษาเก่ียวกับการจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น และการใช้หลักสูตร 

- - ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ศึกษานิเทศก์
ทุกคน 

11 การจัดนิทรรศการวิถีชนเผ่าของ
โรงเรียนต่างๆ ในสังกัด 

- - - 15,930 15,930 ศึกษานิเทศก์
ทุกคน 

รวมทั้งสิ้น 5,950 68,120 - 15,930 90,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 90,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการเก็บข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น สพป.ชม.3 
แก่ครูวิชาการ ร.ร. ในสังกัด สพป.ชม 3 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1มื้อx35บาทx170คน) 

 
 
 

- 

 
 
 

5,950 

 
 
 

- 

 
 
 

5,950 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 5,950 - 5,950 

2. โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนลงพ้ืนที่ ส ารวจและเก็บข้อมูล
สารสนเทศของท้องถิ่น 

- - -  

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3 จัดท าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ (databased) 

ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น ของส านักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
4 จัดท ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นด้วยเทคนิค      

การสนทนากลุ่ม (focus group) 5 อ าเภอ 
     1. อ าเภอเวียงแหง 1 กลุ่ม 
     2. อ าเภอฝาง 2 กลุ่ม 
     3. อ าเภอแม่อาย 2 กลุ่ม 
     4. อ าเภอเชียงดาว 3 กลุ่ม 
     5. อ าเภอไชยปราการ 1 กลุ่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 100 บาท x 167 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4มื้อx35บาทx167คน) 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

33,400 
23,380 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 56,780 - 56,780 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
5 สังเคราะห์ข้อมูลและจัดท ากรอบสาระการเรียนรู้

ท้องถิ่นของ สพป.ชม.3 (โดยศึกษานิเทศก์)  
จ านวน 2 วัน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

2,670 

 
 
 

2,650 
รวมกิจกรรมที่ 5 - - 2,670 2,650 

6 ประชุมยกร่างกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยตัวแทน 
อ าเภอละ 4 คน และศึกษานิเทศก์ 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 30 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx30คน)   

 
 

- 
- 

 
 

3,000 
2,100 

 
 

- 
- 

 
 

3,000 
2,100 

รวมกิจกรรมที่ 6 - 5,100 - 5,100 
7 ประชุมวิพากษ์ร่างกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 21 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx21คน) 

 
 

- 
- 

 
 

2,100 
1,470 

 
 

- 
- 

 
 

2,100 
1,470 

รวมกิจกรรมที่ 7 - 3,570 - 3,570 
8 ประกาศใช้กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ือให้

สถานศึกษาน าไปใช้ 
- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 8 - - - - 
9 สถานศึกษาน ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปใช้ตาม

บริบทของสถานศึกษา 
- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 9 - - - - 
10 นิเทศ ก ากับ ติดตามให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับ

การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น และการใช้หลักสูตร 
- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 10 - - - - 
11 การจัดนิทรรศการวิถีชนเผ่า ของโรงเรียนต่างๆ ใน

สังกัด 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 x 118 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1มื้อx35บาทx118คน)   

 
 
- 
- 

 
 

11,800 
4,130 

 
 
- 
- 

 
 

11,800 
4,130 

 - 15,930 - 15,930 
รวมทั้งสิ้น - 87,330 2,670 90,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 

1. สพป.ชม.3 มีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (databased) 
ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น 
 

1. การสอบถาม 
2. การนิเทศติดตาม 
3. การประเมิน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบนิเทศติดตาม 
3. แบบประเมิน 

2. สพป.ชม.3 มีกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่น าไปเป็นกรอบใน
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา 
 

1. การสอบถาม 
2. การนิเทศติดตาม 
3. การประเมิน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบนิเทศติดตาม 
3. แบบประเมิน 

3 สถานศึกษาน าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปไปจัดประสบการณ์ใน
หลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 

1. การสอบถาม 
2. การนิเทศติดตาม 
3. การประเมิน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบนิเทศติดตาม 
3. แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(databased) ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่น าไปเป็น
กรอบในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา                                               
 3) สถานศึกษาจ านวน 153 โรงเรียนน าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปไปจัดประสบการณ์ในหลักสูตรท้องถิ่น
ของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา    
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
“ประชาธิปไตยก้าวหน้า สภานักเรียนเข้มแข็ง”  

สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด    ข้อที่ 2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรสรินย์  ฐิติเศรษฐโสภณ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม - กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2566 ได้ก าหนดนโยบายด้าน
คุณภาพให้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง มีความสามารถ
ในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม 
เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ก าหนดในแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตระหนักในความส าคัญของกระบวนการ                    
จัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับชีวิตจริง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน “ประชาธิปไตยก้าวหน้า สภานักเรียนเข้มแข็ง”ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนแกนน าสภานักเรียน
ได้รับความรู้เรื่องประชาธิปไตยและแนวทางในการพัฒนางานสภานักเรียน สามารถขับเคลื่อนงานสภานักเรียนให้มี
ความต่อเนื่อง ยั่งยืน และสามารถเป็นแบบอย่างได้ในอนาคต ทั้งนี้มีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่
ผู้เรียน  ด าเนินกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล ฝึกฝนการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สร้างจิตส านึกให้รู้จักเสียสละ มีจิต
สาธารณะค านึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีการปรับตัวให้อยู่ในสังคมระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 
  

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านแกนน าสภานักเรียน 
 2) เพ่ือให้นักเรียนแกนน าได้พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น า และมีส่วนร่วมพัฒนางานสภานักเรียนในโรงเรียน 
 3) เพ่ือให้นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้สร้างเครือข่ายการท างานระหว่างโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 

- นักเรียนแกนน าสภานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 100 คน ได้รับความรู้ในเรื่อง
ประชาธิปไตย และได้พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น า  
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
1) นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในการท างานสภานักเรียน 
2) นักเรียนแกนน าสภานักเรียนสามารถขยายผลในโรงเรียน และด าเนินงานสภานักเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ - - - - - น.ส.รสรินย์     
ฐิติเศรษฐโสภณ 

2. ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม - - - - - น.ส.รสรินย์     
ฐิติเศรษฐโสภณ 

3. จัดอบรม และให้ความรู้กับนักเรียน
แกนน าสภานักเรียน จ านวน 100 คน  

- - - 18,000 18,000 น.ส.รสรินย์     
ฐิติเศรษฐโสภณ 

4. สรุปผลการด าเนินโครงการ - - - - - น.ส.รสรินย์     
ฐิติเศรษฐโสภณ 

 รวม - - - 18,000 18,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน 18,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดอบรมนักเรียนแกนน าสภานักเรียน จ านวน 100 คน  

- ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 
  (100 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวันวิทยากร จ านวน 8 คน 
  (100 บาท x 8 คน x 1 มื้อ)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร จ านวน 8 คน 
  (35 บาท x 8 คน x 2 มื้อ)       
- ค่าวิทยากรบรรยาย (2 ชม. x 500 บาท x 1 คน) 
- ค่าวิทยากรประจ าฐาน (2 ชม. x 4 คน x 250 บาท)  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน (6 คน x 240 บาท x 2 วัน)  
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
 

- 
 

- 
 

- 
1,000 
2,000 

- 
- 

 
 

10,000 
 

800 
 

560 
- 
- 

2,880 
- 

 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

760 

 
 

10,000 
 

800 
 

560 
1,000 
2,000 
2,880 

760 
รวมทั้งสิ้น 3,000 14,240 760 18,000 
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6. การประเมนิผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เรื่องประชาธิปไตย 
 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางการด าเนินงานสภานักเรียน        
ในโรงเรียน 
 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับความรู้เรื่องประชาธิปไตยและได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น า  
 2) นักเรียนแกนน าสภานักเรียนสามารถขยายผลในโรงเรียน  และด าเนินงานสภานักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 3) นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้สร้างเครือข่ายการท างานระหว่างโรงเรียน   
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โครงการ   การแข่งขันเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับทักษะ 
    ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ระดับเขตพ้ืนที ่(การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
    ปีการศึกษา 2565) 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3          ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด    ข้อที่ 7 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
    และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
กลุ่มรับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนริสา  พงษ์พานิชย์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2565 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542            
ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา ก าหนดว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงฝึกให้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกิดความช านาญ ควบคู่ไปกับความรู้ และคุณธรรม ฝึกให้นักเรียน    
เอาใจใส่งานด้านวิชาการและฝึกหัดงานฝีมือให้เกิดความช านาญมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

             การจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งทีสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนได้
แสดงออกซึ่งทางด้านความรู้และทักษะความสามารถทางวิชาการ และหัตถกรรม รวมถึงด้านสุนทรียภาพ ผ่ าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความสามารถในการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ เป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน   
นอกจากนี้การแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ยังเป็นการคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถไปเป็น
ตัวแทนและร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค  
 

             ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ครูและนักเรียน  ได้แสดงออกถึงความสามารถดังกล่าว
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จึงได้ก าหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน       
ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่ขึ้น ในวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรม ความรู้ทาง
วิชาการ และด้านเทคโนโลยี 
 2) เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ได้มีเวทีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
ทักษะความสามารถด้านศิลป ความรู้ทางวิชาการ และด้านเทคโนโลยี ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3) เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันงานด้านศิลปหัตถกรรม นักเรียนใน
ระดับภูมิภาคประจ าปีการศึกษา 2565 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนในระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกคน ได้มีส่วนร่วม และเข้ารวมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา 2565 ในระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) นักเรียนในระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกรายการ ได้มีสวนร่วมและร่วมแข่งขัน
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3) ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                              
ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
1) นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านด้านศิลปหัตถกรรม ความรู้ทางวิชาการ และด้าน

เทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั้งในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดับ
เขตพ้ืนที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการศึกษาและพัฒนาด้าน
การศึกษาผ่านเวที การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั้งระดับศูนย์และระดับเขตพ้ืนที่ 
  

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. แต่งตั้งคณะท างาน/จัดประชุม
กรรมการตัดสิน 

ไม่ใช้งบ - - - - นางนริสา  
พงษ์พานิชย์ 
และคณะ 

 รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - -  
2 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมปี

การศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 2 วัน จัด 3 จุด 

160,000 - - - 160,000 นางนริสา  
พงษ์พานิชย์ 
และคณะ 

 รวมกิจกรรมที่ 2 160,000 - - - 160,000  
 รวมทั้งสิ้น 160,000 - - - 160,000  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน 160,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. แต่งตั้งกรรมการ/จัดประชุมชี้แจง     
1.1 ประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
- - - - 

1.2 ประชุมกรรมการตัดสินฯ ระดับเขต ในวันที่  
14 พฤศจิกายน 2565 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2565 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 2 วัน จัด 3 จุด 
 
 

 
 

  

2.1 ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดการแข่งขันฯ 
- อาหารว่าง (200 คน x 35 บาท) 
- จ้างเหมาเครื่องเสียง 2 วัน 

 
- 
- 

 
7,000 

12,000 

 
- 
- 

 
7,000 

12,000 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฯ ระดับเขตฯ (กรรมการตัดสิน) 

- ค่าอาหารกลางวัน (700 คน x 100 บาท) 
- ค่าอาหารว่าง (700 คน x 2 มื้อ x 35บาท) 

 
- 
- 

 
70,000 
49,000 

 
- 
- 

 
70,000 
49,000 

2.3 ค่าบ ารุงสถานที่จัดการแข่งขัน - 12,000 - 12,000 
2.4 ค่าวัสดุฯ ใช้ส าหรับรายการแข่งขันฯ - - 10,000 10,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 150,000 10,000 160,000 
รวมทั้งสิ้น - 150,000 10,000 160,000 

 

6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษานักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรม ความรู้ทางวิชาการ และ
ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพและเป็นที่ประจักษ์ทุกคน  

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้าร่วมงานศิลปะ
หัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่ มีความ  
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป     

การส ารวจ 
การสอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในงานด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
 2) มีเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่ เป็นเลิศทางด้าน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภูมิภาค  
 3) มีการเผยแพร่ผลงานโรงเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภูมิภาค  
 4) มีตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
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โครงการ   การแข่งขันเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับทักษะ 
    ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ระดับภาค (การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
    ปีการศึกษา 2565) 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3          ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด    ข้อที่ 7 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
    และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
กลุ่มรับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนริสา  พงษ์พานิชย์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ธันวาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542            
ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องยึ ดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงฝึกให้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกิดความช านาญ ควบคู่ไปกับความรู้ และคุณธรรม ฝึกให้นักเรียน    
เอาใจใส่งานด้านวิชาการและฝึกหัดงานฝีมือให้เกิดความช านาญมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

             การจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งทีสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนได้
แสดงออกซึ่งทางด้านความรู้และทักษะความสามารถทางวิชาการ และหัตถกรรม รวมถึงด้านสุนทรียภาพ ผ่า น
กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความสามารถในการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ เป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน   
นอกจากนี้การแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ยังเป็นการคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถไปเป็น
ตัวแทนและร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค  
 

             ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ครูและนักเรียน  ได้แสดงออกถึงความสามารถดังกล่าว
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จึงได้ก าหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน       
ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพ้ืนที่ขึ้น ในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับ
ภาคและระดับชาติ ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรม ความรู้ทาง
วิชาการ และด้านเทคโนโลยี 
 2) เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้  ทักษะความสามารถด้าน
ศิลปหัตถกรรม ความรู้ทางวิชาการ และด้านเทคโนโลยี ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3) เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันงานด้านศิลปหัตถกรรม นักเรียนใน
ระดับภูมิภาคประจ าปีการศึกษา 2565 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1) ตัวแทนนักเรียนในระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทุกคน ได้มีส่วนร่วม และเข้ารวมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา 2565 ในระดับ
ระดับภาคและระดับชาติ 

2) นักเรียนในระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีสวนร่วมและร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน  ปีการศึกษา 2566  ในระดับภาคและระดับชาติ 

3) ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้นไป ได้ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคและระดับชาติ 
    

 3.2 ด้านคุณภาพ 
1) นักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม 

ความรู้ทางวิชาการและด้านเทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป  
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาและพัฒนาด้าน

การศึกษาผ่านเวที การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในระดับภาคและระดับชาติ  
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. วางแผนการด าเนินงาน/พิจารณา
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการไปร่วมพิธีเปิดของทีมบริหาร 

30,000 - - - 30,000 นางนริสา  
พงษ์พานิชย์ 
และคณะ 

 รวมกิจกรรมที่ 1 30,000 - - - 30,000  
2. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมปี 2565 

ระดับภาค/สนับสนุนงบประมาณให้
นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เป็นตัวแทน
ระดับเขตฯ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- 100,000 - - 100,000 นางนริสา  
พงษ์พานิชย์ 
และคณะ 

 รวมกิจกรรมที่ 2 - 100,000 - - 100,000  
 รวม 30,000 100,000 - - 130,000  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 130,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ตัวแทนส านักงานเขตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมนิเทศ 

ติดตามนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันฯระดับภาค 
- เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ 
  (15 คน x 240 บาท x 2 วัน)  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   
- ค่าท่ีพัก (6 ห้อง x 1,200 บาท x 2 คืน) 

 
 

- 
 

- 
- 

 
 

7,200 
 

8,400 
14,400 

 
 

- 
 

- 
- 

 
 

7,200 
 

8,400 
14,400 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 30,000 - 30,000 
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่

เป็นตัวแทนระดับเขตฯ ไปแข่งขันระดับภาค   
(ประมาณการ 221 รายการ) 
- เบี้ยเลี้ยงนักเรียน (700 คน x 1 วัน x 100 บาท) 
- เบี้ยเลี้ยงครู (300 คน x 1 วัน x 100 บาท) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

70,000 
30,000 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

70,000 
30,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 100,000 - 100,000 
รวมทั้งสิ้น - 130,000 - 130,000 

 

6. การประเมินผล   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาค ได้แสดงออกถึงความ 
สามารถในด้านศิลปหัตถกรรม ความรู้ทางวิชาการ และ 
ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพและเป็นที่ประจักษ์  
ในระดับประเทศ  

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้าร่วมงานศิลปะ
หัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับประเทศมีความ 
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป    
  

การส ารวจ 
การสอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความภาคภูมิใจ ที่ได้แสดงออกถึงความสามารถใน
งานด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับประเทศ 
 2) มีเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถ
ที่เป็นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีใน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กั บผู้ที่ได้รับรางวัลใน
ระดับต่างๆ   
 3) มีการเผยแพร่ผลงานโรงเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภูมิภาค  
 4) มีตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับชาติ   
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ชื่อโครงการ   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่10 ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถ 
    จัดการเรียนรู้เชิงรุก   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท และคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอ านาจหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษาประสาน ส่งเสริม
สนับสนุน ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตลอดจนการ
ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน กรมปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พ้ืนที่การศึกษาในการบริหารงาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจ ทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย หลักเกณฑ์  
และแนวทางปฏิบัติให้กับสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
 

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดโครงการประชุม ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ทราบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบาย มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 

และด าเนินตามนโยบายการท างานไปในทิศทางเดียวกัน 
2) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตาม

นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       - ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 3  จ านวน 166 คน 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       - ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 3 ได้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และ
ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง ในการ
ด าเนินการตามโครงการ 

- - - - - นางประทุม 
ตามไท 
และคณะ 

 รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - -  
2. การจัดประชุม ผู้บริหาร 

สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด   
97,050 7,650 7,650 7,650 120,000 นางประทุม 

ตามไท 
และคณะ 

 รวม 97,050 7,650 7,650 7,650 120,000  
 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 120,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

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

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด  

ครั้งที่ 1 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (171คน x 2มื้อ x 35บ.) 
- ค่าอาหารกลางวัน (171 คน x 1 มื้อ x 100 บ.) 
 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด 
ระบบทางไกล จ านวน 9 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10คน x 9มื้อ x 35บ.) 
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 9 มื้อ x 100 บ.) 
 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด   
อ.ฝาง อ.แม่อาย และอ.ไชยปราการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (171คน x 2มื้อ x 35บ.) 
- ค่าอาหารกลางวัน (171 คน x 1 มื้อ x 100 บ.) 
- ค่าสถานที่ 
- ป้ายไวนิล 
 
 
 
 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

 
 

11,970 
17,100 

 

 
 

3,150 
9,000 

 

 
 

11,970 
17,100 
3,000 

- 
 
 
 
 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 
- 

1,810 
 
 
 
 

 
 

11,970 
17,100 

 

 
 

3,150 
9,000 

 

 
 

11,970 
17,100 
3,000 
1,810 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด   
อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (171คน x 2มื้อ x 35บ.) 
- ค่าอาหารกลางวัน (171 คน x 1 มื้อ x 100 บ.) 
- ค่าสถานที่ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (14 คน x 1 วัน x 240 บ.) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (1 คน x 1 วัน x 270 บ.) 
- ค่าท่ีพัก 8 ห้องๆ ละ 1,000 บ. 
- ค่าท่ีพัก 1 ห้องๆ ละ 1,200 บ. 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

11,970 
17,100 
3,000 
3,360 

270 
8,000 
1,200 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

11,970 
17,100 
3,000 
3,360 

270 
8,000 
1,200 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 118,190 1,810 120,000 
รวมทั้งสิ้น - 118,190 1,810 120,000 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ร่วมประชุมครบทุกคน 
 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด มี
ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ น านโยบายการท างาน
ไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผลต่อสถานศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร 
    ในสังกัด 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด    ข้อที่ 10 ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถ 
    จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท  และคณะ                              
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม - กันยายน 2566 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การที่มนุษย์ได้ท าสิ่งใหม่จะเป็นบ่อเกิด 
ท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่ละ
บุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่
ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน การบริหารองค์การ ส าหรับการพัฒนา 
และการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ให้กับบุคลากรจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงความรู้ในด้าน
ต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร จึงได้
เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 เพ่ือให้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดมีความรู้ เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
  

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฏหมายด้านอาคารสถานที่ การปฏิบัติงานในโรงเรียน และเสริมสร้างทักษะ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
 2) เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการ
พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ที่จ าเป็นและเหมาะสมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น       
จนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์การสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน 
   

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       - ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ จ านวน 190 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       - ผู้บริหารโรงเรียนและครู มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฏหมายด้านอาคาร สถานที่และ
การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
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4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และ
ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง ในการ
ด าเนินการตามโครงการ 

- - - - - นางประทุม 
ตามไทและ
คณะ 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - -  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน 
และครูในสังกัด 

- - - 65,000 65,000 นางประทุม 
ตามไทและ
คณะ 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - 65,000 65,000  
รวมทั้งสิ้น - - - 65,000 65,000  

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 65,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และชี้แจงเกี่ยวกับ

แนวทาง ในการด าเนินการตามโครงการ 
- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ 

งานของผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด จ านวน  
190 คน  
วันที่ 1 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (190 คน x 2 มื้อ x 35บ.) 
ค่าอาหารกลางวัน (190 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) 
วันที่ 2 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (190 คน x 2 มื้อ x 35บ.) 
ค่าอาหารกลางวัน (190 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) 
ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

13,300 
19,000 

 
13,300 
19,000 

- 

 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

400 

 
 
 
 

13,300 
19,000 

 
13,300 
19,000 

400 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 64,600 400 65,000 

รวมทั้งสิ้น - 64,600 400 65,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1 ผู้บริหารโรงเรียน และครูในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ร่วมประชุมครบ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2 ผู้บริหารโรงเรียนและ ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฏหมายด้านอาคารสถานที่ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

  
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารโรงเรียนและ ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   งานราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญตามประเพณีและงานวันส าคัญอ่ืนๆ  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด    ข้อที่ 2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกัญชพร  ซาวบุญตัน และนางสาววาสินี  วันทานุ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในตัวชี้วัด
ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน อีกทั้งสอดคล้องกับ
นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล วันรัฐพิธี และราชพิธีในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่น วันเฉลิม     
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ, วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร, วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ เพ่ือเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ       
จัดกิจกรรมวันงาน ราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญตามประเพณีและงานวันส าคัญอ่ืนๆ 
 

 ดังนั้น กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงจัดท าโครงการงาน     
ราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญตามประเพณีและงานวันส าคัญอ่ืนๆ เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกิดความภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชม.3 ได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น               
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชม.3 จ านวน 85 คน เข้าร่วมกิจกรรมในงานราชพิธี รัฐพิธี 
วันส าคัญตามประเพณีและงานวันส าคัญอ่ืนๆ 
   

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       2) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกป้องและเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. งานราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญตาม
ประเพณีและงานวันส าคัญอ่ืนๆ   
ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

12,000 2,000 6,000 6,000 26,000 -น.ส.กัญชพร 
ซาวบุญตัน 
-น.ส.วาสิน ี
วันทานุ 

 รวม 12,000 2,000 6,000 6,000 26,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 26,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การจัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมราชพิธี  

รัฐพิธี และวันส าคัญตามประเพณี และร่วมพิธีกับ
หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย จ านวน 12  
กิจกรรม ดังนี้ 
1.1  พวงมาลา  (ดอกไม้สด/ดอกไม้แห้ง) 
1.2  พานพุ่มดอกไม้  (ดอกไม้สด/ดอกไม้แห้ง) 
1.3  พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ   
1.4  ธงชาติไทย   
1.5  ธงตราสัญลักษณ์   
1.6  ผ้าริ้วประดับตกแต่ง  
1.7 โต๊ะกราบ และอ่ืนๆ 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

4,800 
1,200 
3,000 
2,000 
2,000 
8,500 
4,500 

 
 
 
 

4,800 
1,200 
3,000 
2,000 
2,000 
8,500 
4,500 

รวม - - 26,000 26,000 
 

6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. จ านวนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ร่วมกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์ 

แบบสอบถาม 
การสังเกตการณ์ 

แบบสอบถาม 
การสังเกตการณ์ 

2. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชม. 3 พึง
พอใจในการร่วมกิจกรรม 

แบบสอบถาม 
การสังเกตการณ์ฯลฯ 

แบบสอบถาม 
การสังเกตการณ์ฯลฯ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เกิดความภาคภูมิใจ 
 3) เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น ชุมชน และสังคม 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    เพ่ือมุ่งสู่สมรรถนะผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะ 
    ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวหทัยวรรณ  สิงห์ใจ และคณะศึกษานิเทศก์  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรสมรรถนะ  การกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัดประเมินผล
ฐานสมรรถนะ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง พัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ซึ่งมีเป้าหมาย
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการ
การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่สมรรถนะผู้ เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยการขับเคลื่อน
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก ซึ่งก าหนดให้พัฒนาการศึกษาในเรื่องที่ส าคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือให้
นักเรียนเกิดสมรรถนะ ผ่านหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือทบทวนและประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) เพ่ือให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติใน
สถานศึกษาได ้  
 3) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning การออกแบบกิจกรรม
การพัฒนาสื่อนวัตกรรม การวัดผลประเมินผลที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียน 
 4) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 153 โรงเรียน 
มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 

2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษานระดับปฐมวัย จ านวน 144 โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 100 

3) ครูผู้สอนร้อยละ 80 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการออกแบบกิจกรรม การพัฒนาสื่อนวัตกรรม การวัดผล
ประเมินผลที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียน  

4) ครูผู้สอนร้อยละ 80 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะ สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 153 

โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่น าไปใช้ปฏิบัติจริงได้อย่างมีคุณภาพ 
2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่น าไปใช้

ปฏิบัติจริงได้อย่างมีคุณภาพ 
3) นักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
4) ข้าราชการครูในสังกัดมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-  25,800 - -  25,800 นางสุจินตา 
ค าเงิน 

รวมกิจกรรมที่ 1 -  25,800 - -  25,800  
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
- - 25,800 -  25,800 น.ส.สักการะ 

ทนันชัย 
รวมกิจกรรมที่ 2 - - 25,800 -  25,800  

3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน การประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่
รับผิดชอบโครงการ 3R8C จ านวน 10 
โรงเรียนแกนน า 

6,950 -   - -   6,950 นางสุจินตา 
ค าเงิน 

รวมกิจกรรมที่ 3 6,950 -   - -   6,950  
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     น.ส.หทัยวรรณ 
สิงห์ใจ 

4.1 อบรมพัฒนาครูแกนน า ครูผู้สอน ใน
การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และบูรณาการ
กิจกรรม สพฐ.และโรงเรียนวิถีพุทธ    

-   26,010 - - - นางรัชนี   
อุดทา 

4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (เทคนิค,วิธีการ
สอน) ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยที่ไม่
จบเอกภาษาไทย 

29,440 - - - - น.ส.หทัยวรรณ 
สิงห์ใจ 

4.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

- - - 12,200 - น.ส.หทัยวรรณ 
สิงห์ใจ 

4.4 อบรมการวิเคราะห์หลักสูตรและการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

- 26,000 
 

- - - นางสุจินตา 
ค าเงิน 

4.5 อบรมครูผู้สอนเด็กพิเศษ -  37,800 - - - นางศิรภัสสร 
ศิริอางค์ 

รวมกิจกรรมที่ 4 29,440 89,810 - 12,200 131,450  
รวมทั้งสิ้น 36,390 115,610 25,800 12,200 190,000  

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 190,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 140 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (2 มื้อ x 35 บาท x 140 คน) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
 
 
 
 

 
 

- 
 

- 
- 

 
 

14,000 
 

    9,800 
- 

 
 

- 
 

- 
2,000 

 
 

14,000 
 

     9,800 
      2,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 23,800 2,000     25,800 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 140 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (2 มื้อ x 35 บาท x 140 คน) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 

- 
 

- 
- 

 
 

14,000 
 

    9,800 
- 

 
 

- 
 

- 
2,000 

 
 

14,000 
 

     9,800 
      2,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 23,800 2,000     25,800 
3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่รับผิดชอบโครงการ 
3R8C จ านวน 10 โรงเรียนแกนน า  
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 35 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2มื้อ x 35บาท x 35คน) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

3,500 
2,450 

- 

 
 
 

- 
- 

1,000 

 
 
 

3,500 
2,450 
1,000 

 รวมกิจกรรมที่ 3 - 5,950 1,000 6,950 
4 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    

4.1 อบรมพัฒนาครูแกนน า ครูผู้สอน ในการขับเคลื่อน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และบูรณา
การกิจกรรม สพฐ.และโรงเรียนวิถีพุทธ    
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 153 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx153คน) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

15,300 
10,710 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

15,300 
10,710 

รวมกิจกรรมที่ 4.1 - 26,010 - 26,010 
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (เทคนิค,วิธีการสอน) ส าหรับ

ครูผู้สอนภาษาไทยที่ไม่จบเอกภาษาไทย 
- ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 100 บาท x 80 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4มื้อ x 35บาท x 80คน) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 

- 
- 
- 

 
 

16,000 
11,200 

- 

 
 

- 
- 

2,240 

 
 

16,000 
11,200 
2,240 

รวมกิจกรรมที่ 4.2 - 27,200 2,240 29,440 
4.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย

แห่งชาติ 
- ค่าอาหารคณะกรรมการ (1มื้อ x 100บาท x 60คน)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2มื้อ x 35บาท x 60คน)   
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
 

 
 
- 
- 
- 

 
 

6,000 
4,200 

- 

 
 
- 
- 

2,000 

 
 

6,000 
4,200 

- 

รวมกิจกรรมที่ 4.3 - 10,200 2,000 12,200 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
4.4 อบรมการวิเคราะห์หลักสูตรและการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  สาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
- ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 100 บาท x 60 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2มื้อ x 35บาท x 60คน)   
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
- ค่าวิทยากรการอบรม (6 ชม. x 600 บาท x 1 คน) 

 
 
 

- 
- 
- 

3,600 

 
 
 

12,000 
8,400 

- 
- 

 
 
 

- 
- 

2,000 
- 

 
 
 

12,000 
8,400 
2,000 
3,600 

รวมกิจกรรมที่ 4.4 3,600 20,400 2,000 26,000 
4.5 อบรมครูผู้สอนเด็กพิเศษ 

- ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 100 บาท x 90 คน)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4มื้อ x 35บาท x90 คน)   
- ค่าวิทยากร (12 ชม. x 600 x 1 คน) 

 
- 
- 

7,200 

 
18,000 
12,600 

- 

 
- 
- 
- 

 
18,000 
12,600 
7,200 

รวมกิจกรรมที่ 4.5 7,200 30,600 - 37,800 
รวมกิจกรรมที่ 4 10,800 114,410 6,240 131,450 

รวมทั้งสิ้น 10,800 167,960 11,240 190,000 
 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. สถานศึกษาสังกัด สพป.ชม.3 จ านวน 153 โรงเรียน มีหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่น าไปใช้ปฏิบัติจริงได้
อย่างมีคุณภาพ 

1. การสอบถาม 
2. การนิเทศติดตาม 
3. การประเมิน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบนิเทศติดตาม 
3. แบบประเมิน 

2. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติจริงได้ทุกโรงเรียน 

1. การสอบถาม 
2. การนิเทศติดตาม 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบนิเทศติดตาม 

3. นักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ เป็นผู้
มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

1. การสอบถาม 
2. การนิเทศติดตาม 
3. การประเมิน 

1. การสอบถาม 
2. การนิเทศติดตาม 
3. การประเมิน 

4. ข้าราชการครูในสังกัดมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะ 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  

1. การสอบถาม 
2. การนิเทศติดตาม 
3. การประเมิน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบนิเทศติดตาม 
3. แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 153 โรงเรียน     
มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่น าไปใช้ปฏิบัติจริงได้อย่างมีคุณภาพทุกโรงเรียน 
 2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติ
จริงได้อย่างมีคุณภาพทุกโรงเรียน 
 3) สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งสู่สมรรถนะผู้เรียน มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่อย่างมีคุณภาพทุกโรงเรียน 
          4) ข้าราชการครูในสังกัดมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพ 
              การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่ 3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะ 
    ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศิพาณัฏฐ์  ใจสัตย์ และนางสาวนิภาพรรณ์  สิงห์ค า  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการส าคัญที่มีส่วนเสริมสร้างความส าเร็จ
ให้กับผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และประเมินเพ่ือสะท้อนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าบรรลุผลส าเร็จอยู่ในระดับใด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

 การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ต้องพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนโดยที่ครู
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ฝึกฝนจนเกิดประสบการณ์ความช านาญ 
สามารถน าเครื่องมือที่มาตรฐานไปใช้วัดผลผู้เรียนได้อย่างแม่นตรง มีความน่าเชื่อถือ และส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การสอน  กระบวนการวัดผลทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการศึกษาท าความเข้าใจ 
วางแผน ลงมือปฏิบัติ ค้นหาและสรุปผลการปฏิบัติงานนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งเครื่องมือที่มาตรฐาน
จะเป็นสิ่งที่น าพาไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง จะท าให้ผู้เรียนมีความช านาญ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  

  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและส่งเสริม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ครูมีความรู้ด้านเทคนิค
การวัดผลและการประเมินผล การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับที่
มีประสิทธิภาพกับครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการประเมิน O-NET, NT, RT รวมทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการสอบ PISA และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาคลังข้อสอบเครื่องมือมาตรฐานกลาง สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 2) เพื่อใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลางในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามแนวทาง PISA 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีการประเมินนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลางในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนจากคลังข้อสอบ ไดตรงตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทาง PISA 

 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีคลังข้อสอบเครื่องมือมาตรฐานกลาง

สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) โรงเรียนน าผลจากการประเมินผลจากการประเมินนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลางใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  

3) โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ 

4) ครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. พัฒนาคลังข้อสอบเครื่องมือมาตรฐาน
กลาง สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

22,780 - 3,400 87,770 113,950 นางสาวศิพาณัฏฐ์  
ใจสัตย์ และคณะ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
แนวทาง PISA  

- - 31,050 - 31,050 นางสาวนิภาพรรณ์  
สิงห์ค า 

รวม 22,780 - 34,450 87,770 145,000  
 
 
 
 
 
 



98 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  145,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. พัฒนาคลังข้อสอบเครื่องมือมาตรฐานกลาง สู่การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

    

1.1 สร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง 
ระยะที่ 1 สร้างและทดลองใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
กลาง ระดับชั้น ป.1 – ม.3 (จ านวน 5 รายวิชาหลัก 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ)  
คณะกรรมการและคณะท างาน จ านวน 67 คน 2 วัน 
- ค่าอาหาร (100 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน x 67 คน) 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx2มื้อx2วันx67คน) 
 

ระยะที่ 2 ประมวลผลการประเมินการทดลองใช้
แบบทดสอบมาตรฐาน  คณะกรรมการและคณะท างาน 
จ านวน 20 คน  จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหาร (100 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน x 20 คน) 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx2มื้อx1วันx20คน) 
 

ระยะที่ 3 สร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้น 
ป.1 – ม.3 (จ านวน 5 รายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยา-ศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ)  คณะกรรมการและ
คณะท างาน จ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน จ านวนวัน
กลุ่มละ 2 วัน (10 วัน) 
- ค่าอาหาร (100 บาท x 1 มื้อ x 10 วัน x 50 คน) 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บ.x2มื้อx10วันx50คน) 
- ค่าวัสดุ 
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- 
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- 
- 

 

 
 
 

- 
- 

 

 
 
 
 
 
 

- 
- 

2,770 

 
 
 
 
 
 

13,400 
9,380 

 

 
 
 

2,000 
1,400 

 

 
 
 
 
 
 

50,000 
35,000 
2,770 

รวมกิจกรรมที่ 1.1 - 111,180 2,770 113,950 
1.2 พัฒนาคลังข้อสอบเครื่องมือมาตรฐานกลาง 

 
- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1.2 - - - - 
1.3 รายงานผลและสรุปผลการพัฒนาคลังข้อสอบเครื่องมือ

มาตรฐานกลาง 
- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1.3 - - - - 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 111,180 2,770 113,950 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมศักยภาพครูผู้สอนใน

การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
แนวทาง PISA ให้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย รายวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนละ 1 คน  
คณะท างานและวิทยากร 5 คน รวม 165 คน 
- ค่าอาหาร (100 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน x 165 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน x 165 คน) 
- วัสด ุ

 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

16,500 
 

11,550 
- 

 
 
 
 
 

- 
 

- 
3,000 

 
 
 
 
 

16,500 
 

11,550 
3,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 28,050 3,000 31,050 
รวมทั้งสิ้น - 139,230 5,770 145,000 

 

6. การประเมินผล   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 มีคลังข้อสอบเครื่องมือมาตรฐานกลาง สู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 ที่มีคุณภาพ 

1. การประเมินความ 
   พึงพอใจ 

 

1. แบบประเมินความ 
   พึงพอใจ 

 

2. ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด มีการประเมินนักเรียนโดยใช้
แบบทดสอบมาตรฐานกลางในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และน าผลการประเมินผลไปพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

1. การนิเทศ 
2. การส ารวจ 
 

1. แบบนิเทศติดตาม 
2. แบบส ารวจ 
 

3. 
 
 

ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 

1. การนิเทศ 
 

1. แบบนิเทศติดตาม 
 

4, ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค
และแนวทางการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
แนวทาง PISA 

1. การสอบถาม 
2. การประเมินความ 
   พึงพอใจ 

 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินความ 
   พึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีคลังข้อสอบเครื่องมือมาตรฐานกลาง      
สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ 
 2) โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 
    3) ครูผู้สอนมีเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทาง PISA                               
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ชื่อโครงการ   พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูผู้สอน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่10 ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้
    เชิงรุก   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเจษฎา  ก้องสาคร และนายวรกันต์  ศรีวิชัย  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน – มิถุนายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านอย่างเต็ม
ศักยภาพนั้นจ าเป็นต้อง มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้นๆ 
ด้วย เนื่องจากสื่อ/ นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว ประกอบกับการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ สื่อการสอนหรือเทคโนโลยีทางการสอนมี
อยู่อย่างมากมายที่จะให้เลือกใช้ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีสื่อประกอบการสอนทั้งสื่อในท้องถิ่นและสื่อ
เทคโนโลยี นักเรียนจึงจะได้รับการพัฒนา ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ หลายประการ คือ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสอน ช่วยแก้ปัญหาพ้ืนฐานหรือภูมิหลังของผู้เรียน และช่วยให้โอกาสในการเรียนของผู้เรียนเท่าเทียมกัน 
  

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เห็นความส าคัญของการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของครูผู้สอน โดยมีการส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน เพ่ือให้ครูสามารถผลิต/เลือกใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้ระบบคลังสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ือน าไปจัดการเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอนที่เหมาะสม 
 2) เพ่ือให้สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดได้มีต้นแบบนวัตกรรม/ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
เกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 153 โรงเรียน เข้าถึงระบบคลังสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาส าหรับครูผู้สอนที่เหมาะสม 

2) สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 41 โรงเรียน มีต้นแบบนวัตกรรม/
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
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3) ครูผู้สอนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร้อยละ 80 มีระบบคลังสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพ่ือน าไปใช้จัดการเรียนรู้ 

4) ครูผู้สอนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้ระบบคลังสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือน าไปจัดการ

เรียนรู้ส าหรับครูผู้สอนที่เหมาะสม 
2) สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดได้มีต้นแบบนวัตกรรม/ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

เกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
จัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัด 
 

- - 20,400 - 20,400 นายวรกันต์ 
ศรีวิชัย 
และคณะ 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบคลังสื่อสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

- - ไม่ใช้งบ - - นายเจษฎา 
ก้องสาคร 
และคณะ 

3. รายงานผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

- 
 
 

- 3,600 - 3,600 นายวรกันต์ 
ศรีวิชัย 
และคณะ 

รวม - - 24,000 - 24,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 24,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



102 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนจัดการเรียน

การสอนโดยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดของโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีนวัตกรรม/
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เกี่ยวกับการการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
- ค่าอาหารกลางวัน  (100บาท x 60คน x 2วัน x 1มื้อ)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 60 คน x 2 วัน x 2 มื้อ)  
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 

8,400 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 

8,400 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 20,400 - 20,400 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบคลังสื่อสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

- 
 

- - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. รายงานผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน 
-ค่าวัสดุ ค่าจัดท าโล่รางวัลและเกียรติบัตร  
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

3,600 

 
 
 

3,600 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - 3,600 3,600 
รวมทั้งสิ้น - 20,400 3,600 24,000 
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6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ด้านปริมาณ 
- โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด จ านวน 41 โรงเรียน ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

 

 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

 

2. ด้านคุณภาพ 
1) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
2) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3) ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

 
1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

 

 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้ระบบคลังสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือน าไปจัดการเรียนรู้
ส าหรับครูผู้สอนที่เหมาะสม 
 2) สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดได้มีต้นแบบนวัตกรรม/ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เกี่ยวกับ
การการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาขนาดเล็ก  



104 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาในการขับเคลื่อนจัดการศึกษา โดยการ
    นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร 
    วัยเรียนทุกคน 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrollment rate) ระดับมัธยมศึกษา
    ตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 70 
    ข้อที่ 5 ร้อยละ 100 ของเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็ก 
    ตกหล่น และเด็กออกกลางคันได้รับการก ากับติดตามและการให้ความ 
    ช่วยเหลือ  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสกสรรค์  ค าทร  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐให้บุคคลมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษา ตามมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่     
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รัฐจะต้องด าเนินการให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ 
ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาดังกล่าวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ซึ่งปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในมาตรา 12 ความว่า ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 ในปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 153 
โรงเรียน ที่จัดการศึกษาในระบบ และมีครอบครัวและองค์กรเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้มีการจัดการศึกษา จ านวน 
13 ครอบครัว และองค์กรเอกชนจัดการศึกษา จ านวน 1 แห่ง ดังนั้น เพ่ือให้การนิเทศก ากับติดตามดูแลการ
ด าเนินงานในด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งการจัดการศึกษาของครอบครัว และองค์กรเอกชน 
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ ได้จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ือเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาการเหมาะสมกับช่วงวัย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ รวมทั้งให้เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาในการ
ขับเคลื่อนจัดการศึกษา โดยการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการให้ผู้ที่มีคว ามรู้ 
ความช านาญและเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา ได้ท าหน้าที่ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในมาตรา 12  เพ่ือส่งผลให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ ในด้านวิชาการ ทักษะการ
ด ารงชีวิต ทักษะอาชีพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกๆ ด้าน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือนิเทศติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบของสถานศักษาในสังกัด 
 2) เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาและลดความเหลี่ยมล้ าทางการศึกษา 
 3) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคม ประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา และ
ระดมทรัพยากรเพ่ือแก้ปัญหาและความเหลี่ยมล้ าทางการศึกษา 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามภารกิจของตามนโยบายที่ สพฐ.ก าหด 
2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยบุคคล ครอบครัว (Home school) องค์กร ชุมชน เอกชน 

และศูนย์การเรียนรู้ตามมาตรา 12 แห่ง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่หลากหลายแนวทาง       

ร้อยละ 100 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระบบและนอก

ระบบท าให้เด็กประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาทุกคน และท าให้เด็กกลุ่ม
เสี่ยงที่จะออกจากการระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ เด็กนักเรียนและเยาวชนมีทักษะชีวิตที่ดี รู้จักเอาตัวรอดจากภัยคุกคามต่างๆ 
และมีทกัษะอาชีพในการประกอบอาชีพและมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของสังคม  

 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 6 คน - - - - - นายเสกสรรค์  
ค าทร  
และคณะ 

2. ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาตามนโบยายของ สพฐ. 

- - - 7,200 7,200 

3. ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษา
โดยบุคคล ครอบครัง(Home school) 
องค์กร ชุมชน เอกชน และศูนย์การ
เรียนรู้ฯ 

- 4,800 - - 4,800 

4. ลงพื้นที่นิเทศติดตามเด็กที่หลุดออก
จากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและ
ออกกลางคันฯ 

- - 7,000 - 7,000 

รวม - 4,800 7,000 7,200 19,000  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 19,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ตามนโยบายของ สพฐ. (กรรมการ 6 คน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 240 บาท x 5 วัน) 

 
 

- 

 
 

7,200 

 
 

- 

 
 

7,200 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 7,200 - 7,200 

2. นิเทศติดตามการจัดการศึกษาบุคคล ครอบครัว(Home 
school) องค์กร ชุมชน เอกชน และศูนย์การเรียนรู้ฯ 
(กรรมการ 5 คน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 คน x 240 บาท x 4 วัน) 

 
 
 

- 

 
 
 

4,800 

 
 
 

- 

 
 
 

4,800 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 4,800 - 4,800 

3. ลงพื้นที่นิเทศติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา 
เด็กตกหล่นและออกกลางคันฯ (กรรมการ 6 คน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 240 บาท x 5 วัน) = 7,200 บ. 
  ขอใช้เพียง 7,000 บาท 

 
 
 

- 

 
 
 

7,000 

 
 
 

- 

 
 
 

7,000 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 7,000 - 7,000 

รวมทั้งสิ้น - 19,000 - 19,000 
 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้
ความช่วยเหลือทุกโรงเรียนในสังกัดให้โอกาสทางการศึกษาแก่
เด็กประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค 

การรายงาน แบบรายงาน 

2. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระบบและนอก
ระบบ ได้ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กทุกคน
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

การรายงาน แบบรายงาน 

3. สถานศึกษามีแผนเฝ้าระวังและป้องกัน ระบบดูแลช่วยเหลือ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมท าให้เด็กออกกลางคันลดลง 

การรายงาน แบบรายงาน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กมีการพัฒนาเหมาะสมกับช่วงวัย 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือให้
สถานศึกษาได้วางแผนการป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ท าให้แนวโน้มของเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคัน ไม่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ   
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ชื่อโครงการ   ติดตาม ตรวจสอบการควบคุมภายในด้านการเงินและการด าเนินงานของ  
     ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และโรงเรียน
    ในสังกัด 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่5 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา   
    ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 
    ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน  
    ของสถานศึกษาในสังกัด  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรพีพัฒนศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร, นายโกมล  แก้วใส่เงิน, น.ส. สุภชัชา  บุญทา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 62  
ก าหนดให้จัดระบบการตรวจสอบติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงาน
ภายใน ประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดให้มี หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือ
ท าหน้าที่ตรวจสอบติดตามและให้ค าปรึกษาต่อหน่วยงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการสอบทาน          
การปฏิบัติงานว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยส่งสัญญาณเตือนภัยให้เห็นถึงความเสี่ยงของ
หน่วยงานที่อาจจะเกิดขึ้น การตรวจสอบภายในจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ การบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพและสร้างเครือข่าย/กลไกที่สามารถรับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่
เหมาะสม/ไม่ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างรวดเร็ว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด้านผลผลิต   

1) เพ่ือบริการด้านการให้ค าเชื่อมั่นและเป็นที่ปรึกษาอย่างอิสระ ด้วยความเที่ยงธรรม สร้างคุณค่า
เพ่ิมในการปฏิบัติงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2) เพ่ือตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทน ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ว่ามีการด าเนินการถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด 

3) เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารและการปฏิบัติงานด้าน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของงานรวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับในด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
มากที่สุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

4) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
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5) เพ่ือตรวจสอบงบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน เงินรายได้สถานศึกษา ว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมและเพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึง
สามารถป้องกันหรือลดวามเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้   

6) เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียน
ในสังกัดว่ามีความถูกต้อง มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
รวมถึงสามารถป้องกันหรือลดวามเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 2.2 ด้านผลลัพธ์ 

1) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารจัดการได้ดีข้ึนและมีความโปร่งใส ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ  

2) เพ่ือลดความเสี่ยงโอกาสเกิดความเสียหายร้ายแรงในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษาซึ่งส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ
ประหยัดของการบริหารจัดการด้านการศึกษา 

3) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษาได้รับค าปรึกษา 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และรับทราบข้อมูล สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงการท างาน 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ผลส าเร็จ หน่วยรับตรวจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 50 โรง                  
ได้รับการตรวจสอบและติดตามมีการด าเนินการเป็นไปตามแผนการตรวจสอบตรวจสอบ  

2) ผลส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบน าเสนอ
ผู้บริหาร และแจ้งให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบ โดยหน่วยรับตรวจสามารถรับรู้ ปัญหา ความเสี่ยง และน า
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข       

3) การพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ของหน่วยรับตรวจ มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไ ข เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจ และรายงานผลการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ               
ด้านการตรวจสอบ              

5) การให้ค าปรึกษา ชี้แนะ หน่วยรับตรวจได้รับค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ สามารถรับทราบปัญหา อุปสรรค 

แนวทางพัฒนาจุดเด่น และจุดพัฒนา สรุปจัดท ารายงานผลการตรวจสอบได้ครบถ้วน สมบูรณ์  
2) การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ สามารถรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจ

รับทราบปัญหา อุปสรรค์ พร้อมข้อเสนอแนะเกิดความเข้าใจและรับรู้จุดข้อมูล เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 

3) หน่วยรับตรวจมีการ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนางาน เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ตามรายงานผลการตรวจสอบ มีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขให้ทราบตามเวลาที่ก าหนด    
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4) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับทราบถึงความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจในการรับบริการเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการตามภารกิจของ หน่วยตรวจสอบภายใน เพิ่มมากยิ่งข้ึน 

5) หน่วยรับตรวจ เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. วางแผนการตรวจสอบประจ าปี - - - - - -นายรพีพัฒนศักดิ์    
 ทวีอภิรดีพัชร 
-นายโกมล   
 แก้วใส่เงิน 
-น.ส. สุภัชชา  
บุญทา 

2. ตรวจสอบติดตามส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณของ โรงเรียน    
ในสังกัดและช่วยเหลือสนับสนุน          
ให้ค าปรึกษา 

 8,000 15,000 20,000 20,000 63,000 

3. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ - - - - - 
รวม  8,000 15,000 20,000 20,000 63,000  

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 63,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. วางแผนการตรวจสอบประจ าปี - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ตรวจสอบติดตามส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณของโรงเรียนในสังกัดและช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ค าปรึกษา 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (240 บาท x 3 คน x 50 วัน) 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  
   (240 บาท x 1 คน x 6 วัน) 
-  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ จ านวน 50 ร.ร. 
-  ค่าท่ีพัก (600 บาท x 3 คน x 2 วัน) 

 
 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
 
 

36,000 
 

1,440 
21,960 
3,600 

 
 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
 
 

36,000 
 

1,440 
21,960 
3,600 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 63,000 - 63,000 
3. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 63,000 - 63,000 
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6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบและติดตามอย่างเป็นระบบ  
มีการด าเนินการเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนด 

1. การตรวจสอบฯ 
2. กระดาษท าการ 
3. การสอบถาม 

1. กระดาษท าการ 
2. แบบประเมิน 

2. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ สามารถรับรู้ปัญหา ความ
เสี่ยงตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยรับตรวจน าไป
ปรับปรุง แก้ไข 

1. การตรวจสอบฯ 
2. กระดาษท าการ 
3. การสอบถาม 

1. กระดาษท าการ 
2. แบบประเมิน 

3. การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ของหน่วยรับตรวจ มีการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจ 
และรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

1. การตรวจสอบฯ 
2. กระดาษท าการ 
3. การสอบถาม 

1. กระดาษท าการ 
2. แบบประเมิน 

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ หน่วยตรวจสอบภายใน  
เกิดความพึงพอใจในการรับบริการด้านการตรวจสอบ 

1. แบบประเมิน 1. แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) หน่วยรับตรวจสามารถเข้าใจและสามารถวางระบบควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ           
ที่เข้มแข็ง  
 2) หน่วยรับตรวจสามารถเข้าใจในการจัดวางระบบการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน ตลอดจนด าเนินงาน
ตามโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 3) ลดความเสี่ยงโอกาสเกิดความเสียหายร้ายแรงในการด าเนินงานของ หน่วยรับตรวจ อันเป็นจะเป็น
ผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษา 
 4) เพ่ือสามารถวางแผนและด าเนินการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลผลการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ความเชื่อมั่นและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
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ชื่อโครงการ   ประชุมการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
    บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
    กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
    บริหารจัดการ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิริพร  จูมั่น และคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2565 – 31 สิงหาคม 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาและสถานศึกษาเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปีงบประมาณ ในด้านครุภัณฑ์จะต้องใช้ข้อมูลความขาดแคลนตาม
เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ส่วนในด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องใช้ความส าคัญจ าเป็นด้านอาคารเรียน อ าคาร
ประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน และจากศักยภาพของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน ให้ทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการปฏิรูปการเรียนรู้
เป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ 
  

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

2. วัตถุประสงค์ 
          1) เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี  2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  
 2) เพ่ือจัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2566 ให้แก่สถานศึกษา 
 3) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน        
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 40 คน 

2) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ให้แก่
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 40 คน 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ

ประจ าปีที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย 

2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของตน 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

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

16,800 - - - 16,800 นางศิริพร จูมั่น 
และคณะ 
 
 

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

- - -   12,200 12,200 นางศิริพร จูมั่น 
และคณะ 
 

 รวม 16,800 - - 12,200 29,000  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน 29,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. 

 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไป กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล และโรงเรียนคุณภาพ 
- ค่าอาหารกลางวัน (40คนx100บาทx1มื้อx1ครั้ง)  
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (40คนx35บาทx2มื้อx1ครั้ง)  
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ จ านวน 33 คน  
  คิดตามระยะทาง กิโลเมตรละ 4 บาท เป็นเงิน 

 
 
 

- 
- 
- 

 

 
 
 

4,000 
2,800 

10,000 
 

 
 
 

- 
- 
- 

 

 
 
 

4,000 
2,800 

10,000 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 16,800 - 16,800 
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

- ค่าอาหารกลางวัน (20คนx100บาทx1มื้อx1ครั้ง)  
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (20คนx35บาทx2มื้อx1ครั้ง) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ จ านวน 10 คน  
  คิดตามระยะทาง กิโลเมตรละ 4 บาท เป็นเงิน 

 
- 
- 
- 
 

 
2,000 
1,400 
8,800 

 

 

 
- 
- 
- 

 
2,000 
1,400 
8,800 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 12,200 - 12,200 
รวมทั้งสิ้น - 29,000 - 29,000 

 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสั งกัดได้ รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างทั่วถึง ยุติธรรม ตรงตามความจ าเป็น และขาด
แคลน 
 

-  การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดมีความพึงพอใจในการ
จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

-  การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียส่งผลให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเกิดความพึงพอใจ และได้รับการจัดสรรงบประมาณด้วยความยุติธรรม 
 2) โรงเรียนในสังกัดมีครุภัณฑ์และอาคารต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา ตามที่ได้เสนอของบประมาณ
ตามความจ าเป็นและขาดแคลน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

ชื่อโครงการ   การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570      
    และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที ่3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
    บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
    กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
    บริหารจัดการ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.จันวีนา  สุวรรณ,์ นายดิศนันท์  ศรีวิลัย และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
     
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร โดยเน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้  
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการห้าปี 
โดยในมาตรา 4 ได้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนว่า “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา และแผนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง” และในมาตราที่ 9 ยังได้ก าหนดไว้ว่า “ในระยะแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565” ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฉบับดังกล่าวแล้ว  
 

 นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใน
หมวดที่ 3 มาตรา 16 วรรคสอง ได้ระบุไว้ว่า “ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้” และหมวด 4 มาตรา 20  ได้ระบุว่า “เพ่ือ
ใหการปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหสวนราชการก าหนดเปาหมาย แผนการ
ท างาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะตองใชในละงานหรือโครงการ และตอง  
เผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย” 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ใช้วงจรคุณภาพ PDCA เข้า
มาเป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง 
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่ตอบสนองความท้าทายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สพฐ. และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้
น ากระบวนการ PDCA มาใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 P : Plan  คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา 
        คุณภาพการศึกษา  
 D : Do  คือ จัดท าและด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
 C : Check คือ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
     โครงการ/กิจกรรม เมือด าเนินการไดได้ระยะหนึ่ง 
 A :  Action คือ การน าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานไปใช้ในการปรับปรุง/แก้ไข ในปีต่อไป 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการจัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
อย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท าโครงการ “การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” นี้ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการวางแผนและการ
ด าเนินงานตามแผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
  

2. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 1 ครั้ง 
 2) เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 1 ครั้ง  
 3) เพ่ือจัดท าเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2566 - 2570 และเล่ม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 4) เพ่ือจัดประชุมเร่งรัดการด าเนินงานโครงการ และพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 5) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่   
มาจากการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
   

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                1) จัดประชุมคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 
2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 24 คน 
      2) จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 37 คน 
      3) จัดท าเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2566 - 2570 จ านวน 30 เล่ม 
      4) จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 30 เล่ม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

      5) จัดประชุมเร่งรัดการด าเนินงานโครงการ และพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 30 คน 
       

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีนโยบาย ทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มาจากการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
       2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีฯ พร้อมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ จนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานฯ และแผนปฏิบัติการฯ   
จ านวน 1 ครั้ง  
 

4,080 - - - 4,080 -น.ส.จันวีนา 
สุวรรณ์ 
-นายดิศนันท์ 
ศรีวิลัย 
 

2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานฯ และแผนปฏิบัติการฯ 
จ านวน 1 ครั้ง  
 

8,320 - - - 8,320 

3. จัดท าเล่มแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ จ านวน 30 เล่ม 
 

- 4,500 - - 4,500 

4. จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการฯ  
จ านวน 30 เล่ม 
 

- 6,000 - - 6,000 

5. จัดประชุมเร่งรัดการด าเนินงาน
โครงการ และพิจารณาปรับแผน 
ปฏิบัติการฯ จ านวน 1 ครั้ง  
 

- - - 5,100 5,100 

รวม 12,400 10,500 - 5,100 28,000  
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5. งบประมาณ 
        งบประมาณ  จ านวน 28,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ และแผนปฏิบัติการฯ   
จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 24 คน 
1) ค่าอาหารกลางวัน 24 คน x 1 มื้อ x 100 บาท 
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 24 คน x 2 มื้อ x 35 บาท 
 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

2,400 
1,680 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

2,400 
1,680 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 4,080 - 4,080 
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ และแผนปฏิบัติการฯ 
จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 37 คน 
1) ค่าอาหารกลางวัน 37 คน x 1 มื้อ x 100 บาท 
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 37 คน x 2 มื้อ x 35 บาท 
3) ค่าถ่ายเอกสาร 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                            

- 
- 
- 

 
 
                                                                                                                                                            

3,700 
2,590 
2,030 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

3,700 
2,590 
2,030 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 8,320 - 8,320 
3. จัดท าเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 

จ านวน 30 เล่ม 
 

- 4,500 - 4,500 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 4,500 - 4,500 
4. จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 30 เล่ม 

 

- 6,000 - 6,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 6,000 - 6,000 
5. จัดประชุมเร่งรัดการด าเนินงานโครงการ และพิจารณา

ปรับแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 30 คน 
1) ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 1 มื้อ x 100 บาท 
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท 
 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

3,000 
2,100 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

3,000 
2,100 

รวมกิจกรรมที่ 5 - 5,100 - 5,100 
รวมทั้งสิ้น - 28,000 - 28,000 
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6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด และกลุ่มงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ใช้แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ และแผนปฏิบัติการประจ าปีฯ 
เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินงาน 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มีความตระหนัก รับรู้  และเข้าใจนโยบาย      
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการบริหารจัดการตามภารกิจ
ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มค่า ปลอดการทุจริต เพ่ือมุ่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นองค์กรชั้นน าที่เป็นแบบอย่าง
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน มีความ
ตระหนัก รับรู้ และเข้าใจนโยบาย ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3  
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีฯ อย่างเป็นระบบจนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมากข้ึนไป 
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ชื่อโครงการ   การรายงานผลการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    เชียงใหม่ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ ข้อที่ 1 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็น

ดิจิทัล  
 ข้อที่ 7 ร้อยละ 10 ของโครงการที่ สฟป.ชม.3 ด าเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที ่ร.ต.วสันต์  จันทร์โอภาส, น.ส.ชญาน์นันท์  อินตา,  

นางเอ้ือมพร สายดวงแสง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามโครงสร้างและระบบบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนดให้มีกลุ่มงานติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล ไว้ในกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งกลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล             
ได้แบ่งงานออกเป็น 3 งาน คือ งานติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) งานติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ และการรายงานผลใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 โดยในปีงบประมาณ 2566 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความประสงค์  
จะติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือรองรับการ
ติดตามการด าเนินงานจากส านักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การรายงานผลการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
eMENSCR สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประชุมชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  

2) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ตามแบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ สพฐ. และรายงานผลการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ และการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างครบถ้วนและมีความถูกต้อง 
 3) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2566 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1) จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 25 คน  

 2) จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเข้าโครงการและรายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ       
eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 25 คน  

 3) จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2566 เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ จ านวน 15 เล่ม 

 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล

การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีรายงานผลการด าเนินโครงการ            
ตามรายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ eMENSCR ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทีส่ามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 

 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1 จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงานการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 1 ครั้ง 

- - ไม่ใช้งบ - - - ว่าที่ ร.ต.วสันต์  
  จันทร์โอภาส 
- น.ส.ชญาน์นนัท์   
  อินตา 
- นางเอ้ือมพร   
  สายดวงแสง 

2 จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการฯ และจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการน าเข้าโครงการและรายงาน
ผลการด าเนินงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน  
2 ครั้ง 

- ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ - - - ว่าที่ ร.ต.วสันต์  
  จันทร์โอภาส 
- น.ส.ชญาน์นนัท์   
  อินตา 
- นางเอ้ือมพร   
  สายดวงแสง 

3 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแผนปฎิบัติการฯ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ไตรมาสละ 15 เล่ม 

2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 - น.ส.ชญานน์ันท์  
อินตา 
 

รวม 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000  



121 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน

การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2 จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผน

ปฎิบัติการฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2566 จ านวน 4 ไตรมาส 
 ไตรมาสละ 15 เล่ม  

- 10,000 - 10,000 

รวมกิจกรรมที่ 3  10,000 - 10,000 
 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 

- การตรวจสอบข้อมูล - ระบบติดตามฯ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ eMENSCR และระบบติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 

- การตรวจสอบข้อมูล - ระบบติดตามฯ 
- ระบบ eMENSCR 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2) ผู้รับผิดชอบโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สามารถน าเข้า
และรายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2566 ทีส่ามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่5 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา    
    ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 
    ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของ
    สถานศึกษาในสังกัด 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ าพร สาสัตย์, นางนารากร  สินธุศรี, นางสาวจตุพร สวุรรณขาวงาม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในสภาวะที่เศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างรวดเร็ว มีการแข่งขันระหว่างประเทศในหลายมิติ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาสถานศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนการสอนและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  เป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จประการ
หนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็นผู้น าในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจ
ครอบคลุมทั้ งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ดังนั้น
กระบวนการพัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ จึงมีความส าคัญ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ มี
ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา และมีภาวะผู้น าสูงเข้ามาสู่ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และศึกษานิเทศก์ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาด้านการศึกษา 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เห็นความส าคัญของการบริหารงานของ
ผู้บริหารการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ 
มีที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน อีกทั้งประ เมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ มีศักยภาพ มีภาวะผู้น า มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ” เหมาะสมที่
จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในฐานะ
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สามารถขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2) เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีความกระตือรือร้น มี

ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
3) ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนาสัมฤทธิผลในการ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด   
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร้อยละ 90 

2) ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ร้อยละ 90  

3) ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ พัฒนาสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีการ

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 

- 14,450 
 

20,050 18,600 53,100 นางนารากร  
สินธุศรี และ 
น.ส.จตุพร 
สุวรรณขาวงาม 

2. การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

- 34,400 - 22,500 56,900 

3. การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

- - - - - 

รวม - 48,850 20,050 41,100 110,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  110,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  

ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
    

1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1) การประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      (85 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (85 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
 
 

 
 
 

- 
- 
 
 

 
 
 

5,950 
8,500 

 
 

 
 
 

- 
- 
 
 

 
 
 

5,950 
8,500 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2) รับการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน 
    โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching   
    Team) จ านวน 4 ครั้ง 
3) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  
    โดยคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)  
    จ านวน 2 ครั้ง 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
       (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง) 
     - ค่าอาหารกลางวัน  
       (30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 
     - ค่าวัสดุ อุปกรณ ์

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

6,000 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
1,000 

- 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

6,000 
1,000 

1.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1) การประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      (85 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (85 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
2) รับการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน 
    โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching   
    Team) จ านวน 4 ครั้ง 
3) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  
    โดยคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)  
    จ านวน 2 ครั้ง 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
       (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง) 
     - ค่าอาหารกลางวัน  
       (30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 
     - ค่าวัสดุ อุปกรณ ์

 
 
 

- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 

5,950 
8,500 

- 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

6,000 
- 

 
 
 

- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
2,800 

 
 
 

5,950 
8,500 

- 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

6,000 
2,800 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 49,300 3,800 53,100 
2. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1) ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      (40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

2,800 
4,000 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

2,800 
4,000 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2) ประชุมการด าเนินโครงการ 
    คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching Team) 
    คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      (30 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
3) นิเทศ ติดตามการปฎิบัติงานของผู้อ านวยการโดย
คณะกรรมการที่ปรึกษา/ พี่เลี้ยง (Coaching Team)  
4) การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  (คณะกรรมการประเมิน     
9 ชุดๆ ละ 3 คน จ านวน 2 ครั้ง) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 บาท x 30 วัน x 2 ครั้ง x 1 คน) 
- ค่าเบีย้เลี้ยง (240 บาท x 30 วัน x 2 ครั้ง x 2 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมิน 

 
 
 
 

- 
- 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

1,050 
- 
 
 
 
 

16,200 
28,800 
4,050 

 
 
 
 

- 
- 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

1,050 
- 
 
 
 
 

16,200 
28,800 
4,050 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 56,900 - 56,900 
3. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
การด าเนินกิจกรรม 
- การประเมินสัมฤทธิผลฯ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1  
- การประเมินสัมฤทธิผลฯ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 106,200 3,800 110,000 

 
6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ มีความกระตือรือร้น  
มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ และ
มีการพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา พัฒนาสัมฤทธิผลในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
 3) ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ พัฒนาสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่5 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา    
    ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 
    ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของ
    สถานศึกษาในสังกัด 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ าพร สาสัตย์, นางนารากร  สินธุศรี, นางสาวจตุพร สวุรรณขาวงาม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566  
 
 

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

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

2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์                                     
 2) เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 
 3) เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ 
 4) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตั้งมั่นการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ        
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 5) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับบ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆ เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จ านวน 8 รางวัล 
2) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลมีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลัง

ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาได้รับการยกย่อง ชมเชย 

เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน 
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังในการปฏิบัติงาน 

ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. รางวัล “ครูดีในดวงใจ”   - - - 4,300 4,300 นางนารากร  
สินธุศร,ี 
นางสาวจตพุร 
สุวรรณขาวงาม 

2. รางวัลเกียรติยศวันครู 1,700 - - - 1,700 
3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 

AWARDS) 
- - - 3,700 3,700 

4. รางวัลพระพฤหัสบดี - - - 3,300 3,300 
5. รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิราช

นครินทร์ 
- - - 3,300 3,300 

6. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี - - - 1,700 1,700 
7. รางวัลของคุรุสภา  

(ประชาสัมพันธ์ให้ ศธจ.) 
- - - ไม่ใช้งบ - 

รวม 1,700 - - 16,300 18,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 18,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมพิจารณารางวัล “ครูดีในดวงใจ”  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (2 มื้อ x 35 บาท x 10 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 10 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ  
- ค่าวัสดุ (จัดท าเกียรติบัตร) 

  
 

- 
- 
- 
- 

 
 

700 
1,000 
2,400 

- 

 
 

- 
- 
- 

200 

 
 

700 
1,000 
2,400 

200 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 4,100 200 4,300 

2. ประชุมพิจารณารางวัลเกียรติยศวันครู 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (2 มื้อ x 35 บาท x 10 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 10 คน) 

 
 

- 
- 

 
 

700 
1,000 

 
 

- 
- 

 
 

700 
1,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 1,700 - 1,700 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. ประชุมพิจารณาผลงาน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 

AWARDS) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (2 มื้อ x 35 บาท x 10 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 10 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

700 
1,000 
2,000 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

700 
1,000 
2,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 3,700 - 3,700 
4. ประชุมพิจารณา รางวัลพระพฤหัสบดี 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (2 มื้อ x 35 บาท x 10 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 10 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 

 
 
- 
- 
- 

 
 

700 
1,000 
1,600 

 
 
- 
- 
- 

 
 

700 
1,000 
1,600 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 3,300 - 3,300 
5. ประชุมพิจารณา รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิราช

นครินทร์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (2 มื้อ x 35 บาท x 10 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 10 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

700 
1,000 
1,600 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

700 
1,000 
1,600 

รวมกิจกรรมที่ 5 - 3,300 - 3,300 
6. ประชุมพิจารณา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (2 มื้อ x 35 บาท x 10 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 10 คน) 

 
 

- 
- 

 
 

700 
1,000 

 
 

- 

 
 

700 
1,000 

รวมกิจกรรมที่ 6 - 1,700 - 1,700 
7. รางวัลของคุรุสภา (ประชาสัมพันธ์ให้ ศธจ.) - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 7 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 17,800 200 18,000 
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6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
  

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

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

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ                                   
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 
 3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่น
ในการประกอบวิชาชีพ 
 4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตั้งมั่นการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับบ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ    
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ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลากรภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้เป็นองค์กรที่เป็นมาตรฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่4 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
    บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
    กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
    บริหารจัดการ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอ านาจหน้าที่ด้านการจัดการศึกษาประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตลอดจนการ
ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน กรมปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในการบริหารงาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจ ทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ
ให้กับสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด 
   

 กลุ่มอ านวยการ จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะของและบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจตามกรอบภารกิจของ
งานที่จะต้องรายงานผลตามนโยบาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและประเด็นการพิจารณาต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นๆ ให้รายงาน 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรายงานผลข้อมูล ท าให้การรายงานผลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการ
บริหารจัดการของบุคลากรในสังกัด ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและตามภารกิจของงาน ซึ่ งนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการพัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็นหน่วยงานที่
มี สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องรับรู้ รับทราบ และเข้าใจในขั้นตอน วิธิการรายงานข้อมูลทั้งในส่วนของรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรายงาน
เป็นเอกสาร ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้น เพ่ือให้ทุกคนได้ปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้บุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานในส านักงาน ได้รับรู้ รับทราบแนวทางการในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของงาน 
 2) เพ่ือให้สามารถรายงานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือให้บุคลากรใน
สังกัด ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ประชุมชี้แจงรับทราบนโยบายทีมบริหาร ทุกสัปดาห์ จ านวน 13 คน (45 ครั้ง/ปีงบประมาณ)  
2) ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดให้บุคลากรในสังกัดได้รับรู้ รับทราบขั้นตอน แนวทางการในการรายงาน

ข้อมูล ดังนี้ 
    - มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (E-MEs) จ านวน 1 ครั้ง 
    - ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) จ านวน 1 ครั้ง 
    - ชี้แจงระบบควบคุมภายใน จ านวน 1 ครั้ง 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความรู้ความเข้าตาม

กรอบภารกิจของงาน พร้อมให้ความความร่วมมือในการรายงานผลตามประเด็น ตัวชี้วัด เป็นไปตามก าหนดเวลา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามกิจกรรมที่วางไว้  

 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. วางแผนการด าเนินงาน - - - - - นางประทุม  
ตามไท และคณะ 2. ประชุมชี้แจงนโยบาย ข้อราชการ  

ทีมบริหาร ทุกสัปดาห์ 
3,640 5,460 5,460 5,460 20,020 

3. ชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูล
ตัวชี้วัดให้แก่บุคลากรในส านักงาน
ได้รับรู้ รับทราบขั้นตอนแนวทางการ
รายงาน 

- 2,550 3,230 4,200 9,980 

รวม 3,640 8,010 8,690 9,660 30,000  
 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และชี้แจงเกี่ยวกับ

แนวทาง ในการด าเนินการตามโครงการ 
- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ประชุมชี้แจงนโยบาย ข้อราชการ ทีมบริหาร จ านวน 

13 คน (44 ครั้ง /ปีงบประมาณ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
  (13 คน x 44 มื้อ x 35 บาท) 

 
 
 

- 

 
 
 

20,020 

 
 
 

- 

 
 
 

20,020 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 20,020 - 20,020 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. ชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดให้แก่บุคลากร

ในส านักงานได้รับรู้ รับทราบขั้นตอนการรายงาน 
จ านวน 3 ครั้ง ครั้งละ 19 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (19 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 3 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน (19 คน x 3 มื้อ x 100 บาท) 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

3,990 
5,700 

- 

 
 
 
 

- 
- 

290 

 
 
 
 

3,990 
5,700 

290 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 9,690 290 9,980 

รวมทั้งสิ้น - 29,710 290 30,000 
 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ทีมบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน 
 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจตามภารกิจของงานและ
รายงานผลได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถท าให้
งานตามภารกิจรายงานผลได้ตามก าหนดเวลา 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรทุกคนในสังกัดให้ความร่วมมือในการบริหารจัดงานตามภารกิจของงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานและรายงานผลข้อมูล  
 2) บุคลากรในสังกัดได้รับรู้รับทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
 3) การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
 4) บุคลากรทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมได้รู้ถึง หน้าที่และบทบาทของตนเองที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และนโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ 
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ชื่อโครงการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าความดีด้วยหัวใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่4 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
    บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
    กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
    บริหารจัดการ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท  และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม - กันยายน 2566  
 
 

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

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

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

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างจิตส านึก ขยายองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีวินัยและจิตส านึก
ที่ดีในการเลือกผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรียนรู้ การ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 80 คนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การน าไป 
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 80 คน         
มีวินัยและจิตส านึกที่ดีในการเลือกผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ จ านวน 80 คน ได้รับการ
ส่งเสริม เรียนรู้ การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและมีจิตส านึกที่ดี ในด้านการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นส านักงานสีเขียวและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และ
ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง ในการ
ด าเนินการตามโครงการ  
  

- - - - - นางประทุม 
ตามไท   
และคณะ 

2. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลด
การใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก 

- - - 5,000 5,000 นางประทุม 
ตามไท   
และคณะ 

รวม - - - 5,000 5,000  
 

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

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และชี้แจงเกี่ยวกับ

แนวทาง ในการด าเนินการตามโครงการ   
- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดการใช้โฟม ลดการ

ใช้ถุงพลาสติก  
 - ซื้อถังขยะ 4 สี จ านวน 1 ชดุ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

5,000 

 
 

5,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 - - 5,000 5,000 

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

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

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

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. บุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

3. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีจิตส านึกที่ดี 
ในด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผล
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
เป็นส านักงานสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ ลดการใช้สารเคมี     
มีการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีชีวิตตามหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีวินัยและจิตส านึกที่ดีใน
การเลือกผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นส านักงานสีเขียวเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบ AMSS++ : ระบบสนับสนุนการ
    บริหารจัดการ สพป.ชม.3 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่5 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา     
    ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 
    ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของ
    สถานศึกษาในสังกัด 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกัญชพร  ซาวบุญตัน, นางสาววาสินี  วันทานุ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – มีนาคม 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาใน
สังกัด น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยได้พัฒนาระบบ AMSS++ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานใน
สังกัดได้ใช้ในการรับ - ส่งหนังสือราชการ และใช้ในการบริหารจัดการส านักงานและสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยาย
ผลการใช้ระบบ AMSS++ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขึ้น เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด        
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ - ส่งหนังสือราซการ ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด และเป็นทางเลือกในการใช้และพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 และเจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ระบบ AMSS++ : 
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการรับ - ส่งหนังสือราชการระหว่างส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด และสามารถใช้ระบบ AMSS++ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจบางส่วนได้ 
 2) เพ่ือให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 และเจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษาในสังกัด สามารถน าใช้ระบบ AMSS++ : ระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปใช้ในการบริหารจัดการและเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 3 จ านวน 10 คน 

2) เจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 90 คน  
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  

เขต 3 และเจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษาที่ได้รับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ระบบ AMSS++ 
: ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการรับ - ส่งหนังสือราชการ ระหว่างส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดได้ และสามารถใช้ระบบฯ ในส่วนข องงานต่างๆ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อไป  

 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมคณะท างานการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบ 
AMSS++ : ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- - - - - นางสาวกัญชพร  
ซาวบุญตนั, 
นางสาววาสนิี  
วันทาน ุ

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้
ระบบ AMSS++ : ระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- 18,000 - - 18,000 นางสาวกัญชพร  
ซาวบุญตนั, 
นางสาววาสนิี  
วันทาน ุ

3. สรุปรายงานผลการจัดการอบรม - - - - -  
รวม - 18,000 - - 18,000  

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  18,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะท างานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล

การใช้ระบบ AMSS++ : ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบ AMSS++ 

: ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการกลุ่ม/หน่วยใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ธุรการใน
สถานศึกษา จ านวน 100 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

7,000 
10,000 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 

7,000 
10,000 
1,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 17,000 1,000 18,000 
3. สรุปรายงานผลการจัดการอบรม ติดตาม ประเมินผล

และรายงานผลการด าเนินงาน 
- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 17,000 1,000 18,000 

 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถรับ - ส่งหนังสือผ่านระบบ AMSS++ : ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้ 

สอบถาม 
สังเกต 

ประเมินสภาพจริง 

แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 3 และ เจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษาในสังกัด มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรในสังกัด สามารถน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ไปใช้ในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 
 3) บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 3 และเจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดระบบเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ต่อไป 
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ชื่อโครงการ   อบรมพัฒนาศักยภาพด้านพัสดุส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัด 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที่ 5 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษาที่มี
    ประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
    ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษาในสังกัด 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนลินี กิติน่าน, นางสาววาสนา อุ่นบุญตัน, นางสาวรุ่งทิวา สุภาเดช  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 – 30 พฤศจิกายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่       
23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงต้อง
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานและ
การบริหารงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และ
มีประสิทธิภาพ 
 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชม.3 เห็นว่า เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนควรจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงเพ่ือจะได้น าไปปรับใช้ภายใน
หน่วยงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณก าหนด จึงได้จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพด้านพัสดุ
ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัด สพป.ชม.3” ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ด้านผลผลิต 
      - จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านพัสดุส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัด สพป.ชม.3 
 2.2  ด้านผลลัพธ์ 

1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
วิธีการปฏิบัติด้านการพัสดุ และสามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค
ระหว่าง สพป.ชม.3 กับโรงเรียนในสังกัด  
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านพัสดุของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3 จ านวน 153 โรงเรียน 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติด้านการพัสดุ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 
ด้านพัสดุส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุของ 
โรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3 

30,000 - - - 30,000 นางนลินี  
กิติน่าน,  
น.ส.วาสนา  
อุ่นบุญตัน,  
น.ส.รุ่งทิวา  
สุภาเดช  

รวม 30,000 - - - 30,000  
 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านพัสดุ ส าหรับ

เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3 ดังนี้ 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 153 คน/โรงเรียน 
- ผอ.สพป.ชม.3 จ านวน 1 คน  
- รอง ผอ.สพป.ชม.3 จ านวน 1 คน 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินฯ จ านวน 11 คน  
- วิทยากร 1 คน รวมทั้งสิ้น 167 คน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
    (167 คน x 1 มื้อ x 100 บาท x 1 วัน) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (167 คน x 2 มื้อ x 27 บาท x 1 วัน) 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  
    (1 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 1 วัน) 
4. ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากร  
   (682 บาท x 1 ห้อง x 1 คืน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

3,600 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,700 
 

9,018 
 

- 
 

682 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,700 
 

9,018 
 

3,600 
 

682 
รวมกิจกรรมที่ 1 3,600 26,400 - 30,000 
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6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติ
ด้านการพัสดุ 

การสอบถาม การสอบถาม 

2. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

การสอบถาม การสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี       
 2) การปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 3) สามารถลดปัญหาและภาระการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และ สพป.ชม.3 ได ้
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ชื่อโครงการ   บริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
    บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2566 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา   
    ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 
    ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของ
    สถานศึกษาในสังกัด 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐิตารีย์  ทาแจ๋ม, ว่าที่ ร.ต. หญิงวัชราภรณ์  สิรโิรจนดิตถ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มกราคม - 30 กันยายน  2566 
 
 

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

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

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

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80  

2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
3) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



144 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน
เลื่อนเงินเดือน 

- 13,250 - 13,250 26,500 นางฐิตารีย์   
ทาแจ๋ม,  
ว่าที่ ร.ต. หญิง
วัชราภรณ์   
สิริโรจนดิตถ ์

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- 11,750 - 11,750 23,500 

รวม - 25,000 - 25,000 50,000  
 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน  

ประจ าปี 2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) และ 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) คณะกรรมการ จ านวน  
15 คน ประชุม 4 ครั้ง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 1 มื้อ x 15 คน x 4 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (100 บาท x 1 มื้อ x 15 คน x 4 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (1,000 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 
  อ.เวียงแหง (1,300 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 

 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

2,100 
 

6,000 
 

8,000 
10,400 

 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

2,100 
 

6,000 
 

8,000 
10,400 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 26,500 - 26,500 
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    

2.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า ประจ าปี 2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2566) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) คณะกรรมการ
จ านวน 17 คน ประชุม 2 ครั้ง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 1 มื้อ x 17 คน x 2 ครั้ง) 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

1,190 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

1,190 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (1,000 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 
  อ.เวียงแหง (1,300 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 
- ค่าถ่ายเอกสาร      

 
- 
- 
- 

 
8,000 

10,400 
2,860 

 
- 
- 
- 

 
8,000 

10,400 
2,860 

2.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)   
ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) และครั้งที่ 
2 (1 ตุลาคม 2566) คณะกรรมการ 15 คน ประชุม  
2 ครั้ง  
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 1 มื้อ x 15 คน x 2 ครั้ง ) 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

1,050 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

1,050 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 23,500 - 23,500 

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

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้
ความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. ร้อยละบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง  
 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ชื่อโครงการ   การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา     
    ประจ าปี 2566 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่3 สพป.ชม.3 มีผลการประเมิน ITA online อยู่ในระดับ AA 
    ข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
    บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
    กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
    บริหารจัดการ 
    ข้อที่ 5 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษาที่มี
    ประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
    ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษาในสังกัด 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐิตารีย์  ทาแจ๋ม, ว่าที ่ร.ต.หญิง วัชราภรณ์  สิรโิรจนดิตถ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการกระจายอ านาจการ บริหาร          
จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือประกอบการพิจาณาความดีความชอบ และเพ่ือให้การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
  

2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะกรรมการประเมิน
และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
 2) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความเข้าในเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2566 
 3) เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
 4) เพ่ือให้การพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และ
ยุติธรรม 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ 90 สามารถน าเสนอผลการปฏิบัติงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบปีละ 2 ครั้ง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 154 โรงเรียน   
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เกิด

แรงจูงใจในการท างานและพร้อมที่จะพัฒนาและบริหารสถานศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2) การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้   

3) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มี
ความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอและสามารถแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการน าเสนอผลงานผ่าน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการรวบรวม
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
ประจ าปี 2566 

- 1,750 - - 1,750 นางฐิตารีย์   
ทาแจ๋ม,  
ว่าที่ ร.ต.หญิง 
วัชราภรณ์   
สิริโรจนดิตถ์ 2. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
- 10,635 - 10,635 21,270 

3. ประชุมสรุป - 490 - 490 980 
รวม - 12,875 - 11,125 24,000  

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  24,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
ประจ าปี 2566 จ านวน 1 ครั้ง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 1 มื้อ x 50 คน x 1 ครั้ง) 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

1,750 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

1,750 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 1,750 - 1,750 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาประจ าปี 
2566 จ านวน 154 โรงเรียน จ านวน 2 รอบการ
ประเมิน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) และครั้งที่ 2  
(1 ตุลาคม 2566)  
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท 
 - อ.ฝาง (3 คน x 2 วัน x 240 บาท x 2 รอบ) 
 - อ.แม่อาย (2 คน x 1 วัน x 240 บาท x 2 รอบ)       
 - อ.ไชยปราการ (2 คน x 1 วัน x 240 บาท x 2 รอบ)           
 - อ.เชียงดาว (3 คน x 2 วัน x 240 บาท x 2 รอบ) 
 - อ.เวียงแหง (2 คน x 2 วัน x 240 บาท x 2 รอบ)      
2) ค่าท่ีพักแบบเหมาจ่าย (2 คืน x 5 คน x 600 บาท) 
3) ค่าน้ ามันเชี้อเพลิง 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

2,880 
960 
960 

2,880 
1,920 
6,000 
5,670 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

2,880 
960 
960 

2,880 
1,920 
6,000 
5,670 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 21,270 - 21,270 
3. ประชุมสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร

สถานศึกษา ประจ าปี 2566 จ านวน 2 ครั้ง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 1 มื้อ x 14 คน x 2 ครั้ง) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

980 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

980 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 980 - 980 

รวมทั้งสิ้น - 24,000 - 24,000 
 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความ
เข้าใจมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการ
ปฏิบัติงานในทุกด้านของสถานศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 90 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้
ความสามารถในการการน าเสนอผลการปฏิบัติงานผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3                          
เกิดแรงจูงใจในการท างานและพร้อมที่จะพัฒนาและบริหารสถานศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มี
ความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอและสามารถแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการน าเสนอผลงานผ่าน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และน าไปปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้ 
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ชื่อโครงการ   การสรรหาพนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอน (พหุภาษา) ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่3 สพป.ชม.3 มีผลการประเมิน ITA online อยู่ในระดับ AA 
    ข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
    บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
    กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
    บริหารจัดการ 
    ข้อที่ 5 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษา   
    ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 
    ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของ
    สถานศึกษาในสังกัด 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเอ้ืองพร  สุภา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – มีนาคม 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ โดยมอบ
อ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับ
สถานศึกษาในสังกัดมีอัตรา ก าลังข้าราชการครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด มีครูไม่ครบชั้น/ห้อง และไม่ตรงตาม
สาขาวิชาเอก  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงต้องมีการวางแผนบริหาร อัตราก าลัง
พนักงานราชการให้เกิดประโยชนสูงสุด มีการจัดสรร/เกลี่ยอัตราก าลัง และด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรและมีอัตราว่างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด อย่างมีระบบ ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอน(พหุภาษา) ต าแหน่งครูพ่ีเลี่ยง 
ที่มคีวามรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ/ขาดแคลน 
 2) สถานศึกษามีพนักงานราชการครบตามที่ได้รับการจัดสรร 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษาร้อยละ 100 ที่ไดรับจัดสรรต าแหน่งพนักงานราชการ มีพนักงานราชการ ครบถ้วน
และถูกต้องตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ 

ต าแหน่งครูผู้สอน(พหุภาษา) ต าแหน่งครูพ่ีเลี่ยง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีการ
ร้องเรียนใดๆ 

2) สถานศึกษามีพนักงานราชการ มีความสามารถตรงตามกับความต้องการ/ขาดแคลนของ
สถานศึกษา 

3) พนักงานราชการปฏิบัติ งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา                 
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูง 

 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผน
ด าเนินการสรรหาฯ 

- 0 - - 0 นางเอ้ืองพร  
สุภา 

2. ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้าง
เป็น พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 

- 20,000 - - 20,000 

3. จัดท าสัญญาจ้างและส่งตัวผู้ผ่าน               
การคัดเลือกไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษา
ที่มีต าแหน่งว่าง 

- 0 - - 0 

4. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

- 0 - - 0 

รวม - 20,000 - - 20,000  
 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การสรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน  

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

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

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

 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 10,000 - 10,000 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. การสรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 

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

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

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

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

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

รวมกิจกรรมที่ 2 - 10,000 - 10,000 
รวมทั้งสิ้น - 20,000 - 20,000 

 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ที่ไดรับจัดสรรต าแหน่งพนักงาน
ราชการ มีพนักงานราชการครบถ้วนและถูกต้องตามจ านวนที่
ได้รับจัดสรร 
 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

2. สถานศึกษามีพนักงานราชการ มีความสามารถตรงตามกับ
ความต้องการ/ขาดแคลนของสถานศึกษา  

 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับจัดสรรพนักงาน
ราชการตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ/ขาดแคลน 
 2) สถานศึกษามีพนักงานราชการครบตามที่ได้รับการจัดสรร 
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ชื่อโครงการ   การประชุมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่3 สพป.ชม.3 มีผลการประเมิน ITA online อยู่ในระดับ AA 
    ข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
    บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
    กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
    บริหารจัดการ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเอ้ืองพร  สุภา, นายเทอดเกียรติ  ทองดอนพุ่ม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566  
 
 

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

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การพิจารณาแต่งตั้งย้าย ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการ

ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ก่อนน าเสนอ 
คณะกรรมการ อ.ก.ศ.จ.เชียงใหม่ และ ก.ศ.จ.เชียงใหม่ ให้ความเห็นชอบ 
 2) เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3) เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 4) เพ่ือให้ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา   
38ค.(2) ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งย้ายตามค าร้องขอของตนเองด้วยหลักคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) เพ่ือให้การพิจารณาแต่งตั้งย้าย ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ร้อยละ 100 มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัด มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2) โรงเรียนในสังกัด มีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ จัดการบริหารการศึกษาได้อย่าง

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา                     

38 ค.(2) ที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

     นางเอ้ืองพร  
สุภา,  
นายเทอดเกียรติ  
ทองดอนพุ่ม 

1.1 ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลฯ - 4,250 - 4,250 8,500 
1.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการย้าย 
- 4,750 - 4,750 9,500 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 9,000 - 9,000 18,000 
2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 

     

2.1 ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลฯ 3,900 - - 3,900 7,800 
2.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการย้าย 
3,820 - - 3,820 7,640 

รวมกิจกรรมที่ 2 7,720 - - 7,720 15,440 
3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการย้าย 

- 175 - 175 350 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 175 - 175 350 
4. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) 

     

4.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

- 210 210 210 630 

4.2 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน - 200 200 180 580 
รวมกิจกรรมที่ 4 - 410 410 390 1,210  

รวม 7,720 9,585 410 17,285 35,000  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  35,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู 
    

1.1 ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลการย้ายฯ จ านวน 24 
คน จ านวน 2 ครั้ง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 4 มื้อ x 25 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 2 มื้อ x 25 คน) 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

3,500 
5,000 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

3,500 
5,000 

รวมกิจกรรมที่ 1.1 - 8,500 - 8,500 
1.2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายฯ 

จ านวน 15 คน จ านวน 2 ครั้ง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 4 มื้อ x 15 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 2 มื้อ x 15 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (1,000 บาท x 2 ครั้ง) 
  อ.เวียงแหง (1,200 บาท x 2 ครั้ง) 
 

 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 

 
2,100 
3,000 

 
2,000 
2,400 

 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 

2,100 
3,000 

 
2,000 
2,400 

รวมกิจกรรมที่ 1.2 - 9,500 - 9,500 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 18,000 - 18,000 

2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

    

2.1 ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลการย้ายฯ จ านวน  
10 คน จ านวน 2 ครั้ง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 4 มื้อ x 10 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 2 มื้อ x 10 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
   อ.เชียงดาว (1,000 บาท x 2 ครั้ง) 
   อ.เวียงแหง (1,200 บาท x 2 ครั้ง) 
 

 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 

1,400 
2,000 
 
2,000 
2,400 

 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 

1,400 
2,000 
 
2,000 
2,400 

รวมกิจกรรมที่ 2.1 - 7,800 - 7,800 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2.2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายฯ 

จ านวน 12 คน จ านวน 2 ครั้ง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 12 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 2 มื้อ x 12 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (1,000 บาท x 2 ครั้ง) 
  อ.เวียงแหง (1,200 บาท x 2 ครั้ง) 

 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 

840 
2,400 

 
2,000 
2,400 

 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 

840 
2,400 

 
2,000 
2,400 

รวมกิจกรรมที่ 2.2 - 7,640 - 7,640 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 15,440 - 15,440 

3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายฯ 
จ านวน 5 คน จ านวน 2 ครั้ง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 5 คน) 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

350 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

350 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 350 - 350 

4. การย้าย โอน เปลี่ยนต าแหน่ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

    

4.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ 
จ านวน 6 คน จ านวน 3 ครั้ง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 3 มื้อ x 6 คน) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

630 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

630 
รวมกิจกรรมที่ 4.1 - 630 - 630 

4.2 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
จ านวน 7 คน จ านวน 3 ครั้ง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 3 มื้อ x 7 คน) = 735 บาท 
  ขอใช้เพียง 580 บาท 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

580 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

580 
รวมกิจกรรมที่ 4.2 - 580 - 580 
รวมกิจกรรมที่ 4 - 1,210 - 1,210 

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

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. การพิจารณาแต่งตั้ งย้ายครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา  
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2) ร้อยละ 100 มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีขวัญ
และก าลังใจในการท างาน 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

3. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

4. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 มีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ 
คว ามสามารถ  จั ดการบริ หารการศึ กษา ได้ อย่ า ง เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 80 มีศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) การพิจารณาแต่งตั้งย้ายครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ก่อนน าเสนอ 
คณะกรรมการ อ.ก.ศ.จ.เชียงใหม่ และ ก.ศ.จ.เชียงใหม่ ให้ความเห็นชอบ 
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 3) โรงเรียนในสังกัด มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งย้ายตามค าร้องขอของตนเองด้วย
หลักคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
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ชื่อโครงการ   บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่3 สพป.ชม.3 มีผลการประเมิน ITA online อยู่ในระดับ AA 
    ข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
    บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
    กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
    บริหารจัดการ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรพรรณ ทองดอนพุ่ม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566  
 
 

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

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

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

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 มีอัตราก าลังตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ ก าหนด 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารอัตรา 
ก าลั งข้ าร าชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา 

- - - - - นางพรพรรณ 
ทองดอนพุ่ม 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ เ พ่ือเกลี่ย
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3,600 3,600 3,600 - 10,800 นางพรพรรณ 
ทองดอนพุ่ม 

3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
ก า ร ใ ช้ ต า แ ห น่ ง ว่ า ง อั ต ร า ก า ลั ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- - - 3,600 3,600 นางพรพรรณ 
ทองดอนพุ่ม 

4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  กรณี
เกษียณอายุราชการ 

- - - 3,600 3,600 นางพรพรรณ 
ทองดอนพุ่ม 

รวม 3,600 3,600 3,600 7,200 18,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  18,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 14 คน จ านวน 
3 ครั้ง 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 14 คน x 3 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100บาท x 1มื้อ x 14คน x3ครั้ง) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
   อ.เชียงดาว (460 บาท x 1 คน x 3 ครั้ง) 
   อ.เวียงแหง (760 บาท x 1 คน x 3 ครั้ง) 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

2,940 
4,200 

 
1,380 
2,280 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

2,940 
4,200 

 
1,380 
2,280 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 10,800 - 10,800 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาการใช้ต าแหน่ง

ว่างอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ านวน 14 คน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 14 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 14 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
     อ.เชียงดาว (460 บาท x 1 คน) 
     อ.เวียงแหง (760 บาท x 1 คน) 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

980 
1,400 

 
460 
760 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

980 
1,400 

 
460 
760 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 3,600 - 3,600 
4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาการจัดสรร

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีเกษียณอายุราชการ จ านวน 14 คน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 14 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 14 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (460 บาท x 1 คน) 
  อ.เวียงแหง (760 บาท x 1 คน) 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

980 
1,400 

 
460 
760 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

980 
1,400 

 
460 
760 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 3,600 - 3,600 
รวมทั้งสิ้น - 18,000 - 18,000 

 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

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

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาในสังกัด มีอัตราก าลังตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ ก าหนด 
 2) สถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ชื่อโครงการ   การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา, 
    ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่3 สพป.ชม.3 มีผลการประเมิน ITA online อยู่ในระดับ AA 
    ข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการ
    บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการ
    กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
    บริหารจัดการ 
    ข้อที่ 5 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษาที่มี
    ประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
    ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษาในสังกัด 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธิยารัศมิ์  นนทวงษ์โชติ, นางสาวอุบลพรรณ  กองพล   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ      
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา , ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา     
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 , หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.          
ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่     
20 พฤษภาคม 2564 โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการบ ริหาร            
การจัดการศึกษา และทางวิชาการศึกษา สามารถปรับ ประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยนและ
สร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้  คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน 
และคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ
ประเทศ และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงจากคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
เป็นประจ าทุกรอบการประเมิน โดยให้น าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 2. ใช้เป็นผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ 
และความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีด้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 3. ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน ทั้งนี้ ต าแหน่งแหน่งผู้บริหารการศึกษา ส่วนราชการต้นสังกัดอาจใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
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 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา, ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา, ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา , ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าว 
 2) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา , ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นคุณสมบัติในการ
ขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 3) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา , ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง มาใช้เป็นผลการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ และความเชี่ยวชาญในต าแหน่ง
และวิทยฐานะท่ีได้รับ   
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ,ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 แบ่งเป็น 

     (1) ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา  จ านวน     3 ราย  
 (2)  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  จ านวน   14 ราย  
 (3)  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  153 ราย   
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ,ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และ

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง เป็นคุณสมบัติในการขอรับ
การประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ,ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง มาใช้เป็นผลการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ และความเชี่ยวชาญในต าแหน่ง
และวิทยฐานะท่ีด้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
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4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. วางแผนโครงการ ไม่ใช้งบ - - - - น.ส.ธิยารัศมิ์  
นนทวงษ์โชติ, 
น.ส.อุบลพรรณ 
กองพล 

2. แจ้งรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา,  ศึกษานิ เทศก์และ
ผู้บริหารสถานศึกษา เสนอข้อตกลง 
ในการพัฒนางาน (PA) ต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ไม่ใช้งบ - - - - 

3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ปร ะ เ มิ น ผ ลก า ร พั ฒน า ง า นต า ม
ข้ อ ต ก ล ง ( PA) ต า แ ห น่ ง ร อ ง
ผู้ อ า นวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ไม่ใช้งบ - - - - 

4. จั ด ท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะท า ง า น
ด าเนินการกรอกผลการประเมินการ
พัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผ่าน
ระบบ DPA  

- - - ไม่ใช้งบ - 

5. แจ้งรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา, ศึกษานิ เทศก์และ
ผู้บริหารสถานศึกษา จัดส่งรายงาน
การพัฒนางานตามข้อตกลง 

- - - ไม่ใช้งบ - 

6. คณะกรรมการด าเนินการประเมินและ
สรุปผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษา, ศึกษานิ เทศก์  และ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

- - - 18,000 18,000 

7. คณะท างานด าเนินการกรอกผลการ
ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง 
(PA) ผ่านระบบ DPA  

- - - ไม่ใช้งบ - 

8. แจ้งผลการประเมินการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง (PA) ให้แก่รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่, ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบ 

- - - ไม่ใช้งบ - 

รวม - - - 18,000 18,000  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  18,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. คณะกรรมการด าเนินการประเมินและสรุปผลการ

พัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
1) คณะกรรมการประเมินฯ ต าแหน่งรอง ผอ.สพท. 
จ านวน 3 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 2มื้อ x 3คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 3 คน) 
- ค่าพาหนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (1,390 บ. x 2 คน) 
2) คณะกรรมการประเมินฯ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
จ านวน 3 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 2มื้อ x 4คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 4 คน) 
3) คณะกรรมการประเมินฯ ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 3 ชุด รวม 9 คน 
3.1) คณะกรรมการชุดที่ 1 (อ.ไชยปราการ, อ.แม่อาย) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 2มื้อ x 3คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 2 มื้อ x 3 คน) 
- ค่าพาหนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (300 บาท x 2 คน) 
3.2) คณะกรรมการชุดที่ 2 (อ.ฝาง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 2มื้อ x 3คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 3 คน) 
- ค่าพาหนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (300 บาท x 2 คน) 
3.3) คณะกรรมการชุดที่ 3 (อ.เชียงดาว, อ.เวียงแหง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 2มื้อ x 3คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 3 คน) 
- ค่าพาหนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (400 บาท x 2 คน) 
3.4) คณะท างาน จ านวน 12 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx10มื้อx12คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 5 มื้อ x 12 คน) 
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รวมกิจกรรมที่ 1 - 18,000 - 18,000 
2. ด าเนินการกรอกผลการประเมินการพัฒนางานตาม

ข้อตกลง (PA) ผ่านระบบ DPA คณะท างาน จ านวน  
15 คน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 18,000 - 18,000 
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6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา , ต าแหน่งศึกษานิ เทศก์และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

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

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

3. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา, ต าแหน่งศึกษานิเทศก์และต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง มาใช้เป็นผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถความช านาญการ และ
ความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีได้รับ 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา , ต าแหน่งศึกษานิเทศก์และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา , ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง เป็นคุณสมบัติในการขอรับ
การประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา , ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง มาใช้เป็นผลการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ และความเชี่ยวชาญในต าแหน่ง
และวิทยฐานะท่ีได้รับ 
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ชื่อโครงการ   การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในการจัดท าข้อตกลงใน
    การพัฒนางาน (PA) และขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและ
    บุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที่ 5 ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน สพป.ชม.3 มีการบริหารจัดการศึกษาที่มี
    ประสิทธิภาพ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
    ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษาในสังกัด 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธิยารัศมิ์  นนทวงษ์โชติ, นางสาวอุบลพรรณ  กองพล   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน  - ธันวาคม 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และ
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการบริหารการจัดการศึกษา และทางวิชาการศึกษา สามารถปรับ ประยุกต์ 
แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน และสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ คุณภาพครู คุณภาพผู้ เรียน และคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ต าแหน่ง จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงจาก
คณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เป็นประจ าทุกรอบการประเมินโดยให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ก่อนน าเข้าสู่ระบบระบบ DPA ดังนี้ 
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายน าผลการ
ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่
ระบบ DPA  
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรับรองคุณสมบัติ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมหลักฐานเข้าสู่ระบบ 
DPA 
 3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายน าข้อมูลค าขอ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการ
ประเมินเข้าสู่ระบบ DPA  
 

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) 



166 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าสู่ระบบ DPA และน าข้อมูลค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินเข้าสู่ระบบ DPA เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามข้อตกลง 
(Performance Agreement : PA)  
 2) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน และรับรองคุณสมบัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ที่ขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมหลักฐาน เข้าสู่ระบบ DPA  
 3) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายสามารถน า
ผลการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 153 คน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
2) ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 58 

คน มีสามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และสามารถน าข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าสู่ระบบ DPA 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินของข้าราชการครูแต่ละ
ราย เข้าสู่ระบบ DPA ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูแต่ละรายในสถานศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตามที่ ก.ค.ศ. 

 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

   
ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมวางแผนการด าเนนิงานโครงการ
ของคณะ PA Support Team 

ไม่ใช้งบ - - - - น.ส.ธิยารัศมิ ์
นนทวงษ์โชติ, 
น.ส.อุบลพรรณ 
กองพล 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ ไม่ใช้งบ - - - - 
3. ประชุมคณะท างาน วิทยากร 

เตรียมการก่อนการอบรมฯ 
2,890 - - - 2,890 
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ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้บุคลากรในการจัดท าข้อตกลง
ในการพัฒนางาน (PA) และขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

14,790 - - - 14,790 น.ส.ธิยารัศมิ ์
นนทวงษ์โชติ, 
น.ส.อุบลพรรณ 
กองพล 

5. ขยายผลการด าเนินการอบรมฯ - - - - - ศูนย์พัฒนา
คุณภาพฯ 29ศูนย์ 

6. ก ากับ ติดตาม การอบรมฯ - - - - - - ประธานศูนย์ฯ 
- เลขาศูนย์ฯ 
- คณะท างาน 

7. การประชุม Work Shop การจัดท า
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในประเด็น 
ท้าทาย 

- 22,320 - - 22,320 น.ส.ธิยารัศมิ ์
นนทวงษ์โชติ, 
น.ส.อุบลพรรณ 
กองพล 

8. คณะกรรมการสรุปผลการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ การเ พ่ื อพัฒนาองค์ ความรู้
บุคลากรในการจัดท าข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) และขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - - - - น.ส.ธิยารัศมิ ์
นนทวงษ์โชติ, 
น.ส.อุบลพรรณ 
กองพล 

รวม 17,680 22,320 - - 40,000  
 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 

ของคณะ PA Support Team 
 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร
ในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
 
 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. ประชุมคณะท างาน วิทยากร เตรียมการก่อนการอบรม 

3.1 คณะวิทยากร จ านวน 12 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx 2มื้อx12 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 12 คน) 
3.2 คณะท างาน จ านวน 5 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx2มื้อx5คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 5 คน) 

 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 

840 
1,200 

 
350 
500 

 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 

840 
1,200 

 
350 
500 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 2,890 - 2,890 
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร

ในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 29 คน และครู
ผู้ดูแลระบบ DPA จ านวน 29 คน รวม 58 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 2มื้อ x 58คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 58 คน) 
2) วิทยากร จ านวน 12 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx2มื้อx12คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 12 คน) 
3) คณะท างาน จ านวน 17 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx2มื้อx17คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 17 คน) 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

4,060 
5,800 

 
840 

1,200 
 

1,190 
1,700 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

4,060 
5,800 

 
840 

1,200 
 

1,190 
1,700 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 14,790 - 14,790 
5. ขยายผลการด าเนินการอบรมฯ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 5 - - - - 
6. ก ากับ ติดตาม การอบรมฯ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 6 - - - - 
7. การประชุม Work Shop การจัดท าข้อตกลงในการ

พัฒนางาน (PA) ของผู้อ านวยการสถานศึกษา ใน
ประเด็นท้าทาย ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรักษาใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 153 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx2มื้อx153 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 153 คน) 
  เป็นเงิน 15,300 บาท ขอใช้เพียง 11,610 บาท 
 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

10,710 
 

11,610 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

10,710 
 

11,610 

รวมกิจกรรมที่ 7 - 22,320 - 22,320 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
8. คณะกรรมการสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในการจัดท าข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) และขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 8 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 40,000 - 40,000 

 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการน าผลการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  (Performance 
Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งคร ูเข้าสู่ระบบ DPA 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถน าผลการประเมินผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามข้อตกลง 
(Performance Agreement : PA)  
 2) ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้  ความ
เข้าใจ ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรับรองคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมหลักฐาน เข้าสู่ระบบ DPA  
 3) ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย สามารถน าผลการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ และความเชี่ยวชาญ
ในต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีได้รับ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่9 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพ 
    การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอลิสตรา  อ่อนอัดและคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 - 51 ก าหนดให้มี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของถานศึกษาที่      
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปี และในวรรคสองของข้อ 3 ก าหนดไว้ว่าเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรค
หนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และข้อ 4 เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ 3 แล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่ง
นั้นให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก   
 

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

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวง และประกาศกทรวงก าหนด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
 2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสภานศึกษา 
 3) เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 153 แห่ง  
2) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 153 คน  
3) ครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 

153 คน และระดับการศึกษาปฐมวัย 143 คน รวมทั้งสิ้น 296 คน 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษามีการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  
2) เกิดเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสภานศึกษาที่มีการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ

ภายในได้อย่างมีมาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษา  
3) มีการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีมาตรฐานตามบริบทของ

สถานศึกษา 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

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

- - - - - นางอลิสตรา 
อ่อนอัด  
และคณะ 

2. สนับสนุนการด าเนินงานเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสภานศึกษา 
 

- 12,500 - - 12,500 นางอลิสตรา 
อ่อนอัด  
และคณะ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการสังเคราะห์ผล
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

- - 6,100 - 6,100 นางอลิสตรา 
อ่อนอัด  
และคณะ 



172 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

4. นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 

- - - - - นางอลิสตรา 
อ่อนอัด  
และคณะ 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

- - - 1,400 1,400 นางอลิสตรา 
อ่อนอัด  
และคณะ 

รวม - 12,500 6,100 1,400 20,000  
 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  20,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. สนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ

สถานศึกษา (ค่าวัสดุ, อุปกรณ์) เครือข่ายละ 2,500 
บาท จ านวน 5 เครือข่าย 

- - 12,500 12,500 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - 12,500 12,500 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการสังเคราะห์ผลการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2565 
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30คน x 35บาท x 2มื้อ) 
- ค่าพาหนะ 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

3,000 
2,100 
1,000 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

3,000 
2,100 
1,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 6,100 - 6,100 
3. จัดท ารูปเล่มรายงานการสังเคราะห์ผลการด าเนินงาน

ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในสังกัด 
- ค่ากระดาษ A4 
- ค่าจ้างเข้าเล่ม 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

- 
500 

 
 
 

900 
- 

 
 
 

900 
500 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 500 900 1,400 
รวมทั้งสิ้น - 6,600 13,400 20,000 

 

 
 
 
 
 



173 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง    
 

1. การประเมิน 
 

1. แบบประเมิน 
 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีเครือข่ายเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา จ านวนอ าเภอละ 1 เครือข่าย  
 

1. การส ารวจ 
2. การสอบถาม 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 80 ของครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปขยายผล
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้ 
 

1. การนิเทศ 
2. การสอบถาม 
3. แบบทดสอบ 
 

1. แบบนิเทศ 
2. การสอบถาม 
3. แบบทดสอบ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  
 2) มีเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา จ านวนอ าเภอละ 1 เครือข่าย 
 3) ครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปขยาย
ผลให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้ 
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ชื่อโครงการ   สุขาปันสุข 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่
    ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิต 
    วิถีถัดไป 
    ข้อที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ ในการจัดการภัยพิบัติ 
    ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่  
    (New Normal) 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพัชริดา  ล านักเนตร  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของส้วมใน
สถานศึกษาที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย หากไม่มีการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขลักษณะ และไม่มีการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกวิธี ส้วมจะกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้ จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการใช้ห้องส้วมให้ถูกหลักสุขลักษณะนอกจากนี้ จากการส ารวจนักเรียนที่ใช้ชีวิตอยู่ใน
โรงเรียนวันละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ท าให้สภาพของส้วม ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างอาคาร สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ 
อยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย และพฤติกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่ ก็ใช้ส้วม
อย่างไม่ถูกวิธี จึงส่งผลให้ส้วมของโรงเรียนสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น เป็นปัญหาต่อเนื่องท าให้นักเรียนไม่กล้าใช้ส้วม
โรงเรียน เกิดพฤติกรรมกลั้นปัสสาวะ มีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ รวมทั้งต่อ
สภาพจิตใจของนักเรียน 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดโครงการสุขาปันสุข โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมส้วมโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีความสะอาด มีอุปกรณ์ห้อง
น ้าที่มีคุณภาพ มีแหล่งจ่ายน ้าที่เพียงพอ มีระบบระบายน ้าเสีย มีความปลอดภัยและมีคลังความรู้ในห้องสุขา 
พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และรู้จักการใช้ บ ารุง ดูแล และรักษาส้วมอย่างถูกวิธี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาส้วมต้นแบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3   
ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาส้วมโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด 
 3) เพ่ือส่งเสริม ให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการรักษาความสะอาด และใช้ส้วมอย่างถูกวิธีและถูก 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาส้วมโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด 
2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพฤติกรรมในการรักษาความสะอาด ใช้ส้วมอย่างถูกวิธีและถูก

สุขลักษณะ  
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดมีส้วมโรงเรียนที่มีมาตรฐาน ตามที่ก าหนดและนักเรียนมีพฤติกรรมในการรักษา

ความสะอาด และใช้ส้วมอย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ปรับปรุงและพัฒนาส้วมต้นแบบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

8,000 - - - 8,000 นางประทุม 
ตามไท  
และคณะ 

2. การประชุมเพ่ือจัดท าแนวการ
ด าเนินงานโครงการสุขาปันสุข 

- 17,000 - - 17,000 น.ส.พัชริดา 
ล านักเนตร 
และคณะ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
สุขาปันสุขของโรงเรียน 

- - 23,000 - 23,000 น.ส.พัชริดา 
ล านักเนตร 
และคณะ 

4. การคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) 

- - - 10,000 10,000 น.ส.พัชริดา 
ล านักเนตร 
และคณะ 

รวม 8,000 17,000 23,000 10,000 58,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  58,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ปรับปรุงและพัฒนาส้วมต้นแบบของส านักงาน 

เขตพื้นที ่
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม
ส้วมโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อให้
มีความสะอาด มีอุปกรณ์ห้องน ้าที่มีคุณภาพ มีแหล่ง 
จ่ายน ้าที่เพียงพอ มีระบบระบายน ้าเสีย มีความ
ปลอดภัยและมีคลังความรู้ในห้องสุขา 

 
- 

 
- 

 
8,000 

 
8,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - 8,000 8,000 
2. การประชุมเพื่อจัดท าแนวการด าเนินงานโครงการ 

สุขาปันสุข 
- ค่าอาหารกลางวัน (100บาท x 1มื้อ x 2วัน x 50คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35บาท x 2มื้อ x 2 วัน x 50 คน) 

 
 

- 
 

- 

 
 

10,000 
 

7,000 

 
 

- 
 

- 

 
 

10,000 
 

7,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 17,000 - 17,000 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการสุขาปันสุข

ของโรงเรียน 
ลงพื้นที่เพ่ือด าเนินการประเมินส้วมโรงเรียนตาม
มาตรฐานที่ก าหนด โดยคณะกรรมการประเมิน จ านวน 
20 คน (ผอ.สพป. หรือ รอง ผอ.สพป., นายกสมาคมฯ 
ทั้ง 5 อ าเภอ และศึกษานิเทศก์ 14 คน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ (20คน x 4วัน x240 บาท) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าคู่มือการประเมินและ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

19,200 
- 
 

 
 
 
 
 
 

- 
3,800 

 
 
 
 
 
 

19,200 
3,800 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 19,200 3,800 23,000 
4. การคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best 

Practice) 
วัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
- โล่รางวัล 9 อัน x 800 บาท 
- กรอบเกียรติบัตร 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

7,200 
2,800 

 
 
 

7,200 
2,800 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - 10,000 10,000 
รวมทั้งสิ้น - 36,200 21,800 58,000 

 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาส้วมโรงเรียนให้
ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 

การประเมิน แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80  ของนักเรียนมีพฤติกรรมในการรักษาความสะอาด 
ใช้ส้วมอย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ 
 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาส้วมโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 2) นักเรียนมีพฤติกรรมในการรักษาความสะอาด ใช้ส้วมอย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ 
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ชื่อโครงการ   สถานศึกษาปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัด    ข้อที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ ในการจัดการภัยพิบัติ 
    ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่  
    (New Normal) 
    ข้อที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ 
    เกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนริสา  พงษ์พานิชย์  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน – มิถุนายน 2566  
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามค าแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เสนอนโยบายเร่งด่วน คือ เรื่องความปลอดภัยของนักเรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการและกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข และได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถใน
การดูแลตนเอง ให้รู้จักเอาตัวรอดจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมปัจจุบัน 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว และมีแนวทางในการบริหาร
จัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย โดยได้จัดตั้งศูนย์ MOE Safety Center และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยขึ้นในทุกระดับ ซึ่งศูนย์แต่ละระดับจะเป็นกลไกลใน
การรับแจ้งข่าวสารที่จะเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา นอกเหนือจากช่องทางอ่ืนๆ   
ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งศูนย์ MOE Safety Center เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งทุกคนสามารถที่จะ     
ดาวน์โหลดเพ่ือใช้งานในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับทราบ
ความเสี่ยง หรือความไม่ปลอดภัยของเด็กนักเรียนและเยาวชนที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงและความรุนแรง แก้ไข ได้ถึงแหล่งปัญหา 
สามารถติดตามความคืบหน้า มีความเป็นธรรม โปร่งใสกับผู้เกี่ยวข้อง รายงานแบบ Real Time ทุกข้อมูลที่ได้     
รับแจ้ง จะได้รับการจัดเก็บและเป็นฐานข้อมูล Big Data ที่จะน ามาวางแผนเพ่ือขยายผลในการก าหนดแนวทาง
ด้านความปลอดภัยของแต่ละสถานศึกษาได้ตามบริบทของพื้นที่ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดตั้งศูนย์ MOE Safety Center และ
สถานศึกษา จ านวน 153 โรง ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ทุกโรงแล้ว แต่ศูนย์ดังกล่าวยังไม่ได้ขยายผลไปสู่ชุมชน การ
มีส่วนร่วมของชุมชนยังไม่เป็นวงกว้าง ประชาชนทั่วไปหากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยก็ไม่สามารถรายงาน
ได้ทันท่วงที ดังนั้น จึงได้เสนอโครงการความปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐาน เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบกลไกลในการดูแลช่วยเหลือด้านความ
ปลอดภัยได้อย่างเข้มแข็งให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
รวมทั้งให้ชุมชนได้ใช้แอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลและเป็นสื่อเทคโนโลยี ในการแจ้งเหตุที่พบเห็น
เหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนได้จากศูนย์ MOE Safety Center  เพ่ือให้ชุมชน 
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ได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งผลให้      
เด็กนักเรียนมีความปลอดภัยและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์      
ในทุกๆ ด้าน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและเยาวชนทุกคน  
 2) เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมช่วยในการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัย
ให้แก่สถานศึกษา 
 3) เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย ที่ได้พบเจอผ่านศูนย์ MOE Safety Center  
เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตตามวิถีใหม่ (New 
Normal) 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 50 คน 
2) ตัวแทนจากภาคประชาชน/ภาคีเครือข่าย จ านวน 50 คน  
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) เพ่ือให้ภาคีเครือข่าย ประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถใช้แอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์ม

ดิจิทัล ของศูนย์ MOE Safety Center ได้อย่างแพร่หลาย หากพบเจอเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนกับเด็กนักเรียนและเยาวชน สามารถที่จะแจ้งเหตุได้ทันที  ท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้อง
ให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงและความรุนแรงได้ และท าให้แอป
พลิเคชันดังกล่าวขยายเป็นวงกว้างไปสู่ทุกชุมชนในพ้ืนที่ของสถานศึกษา 

 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. แต่งตั้งคณะท างาน  - - ไม่ใช้งบ - - นางนริสา  
พงษ์พานิชย์ 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้เข้าร่วม

ประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
100 คน  

- - 14,850 - 14,850 

3. จัดเวทีเสวนาในการสร้างความ
ปลอดภัยฯ 
1. ตัวแทนจาก สพป.ชม.3 
2. ตัวแทนจากสถานศึกษา 
3. ตัวแทนจากภาคประชาชน 
4. ตัวแทนผู้น าชุมชน 
5. ตัวแทนจากภาคีเครือข่าย 

- - 5,150 - 5,150 

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

ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. แต่งต้ังคณะท างาน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตาม

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน คณะท างาน  
จ านวน 10 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (110คน x 1มื้อ x 35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (110 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

3,850 
11,000 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

3,850 
14,850 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 14,850 - 14,850 
3. จัดเวทีเสวนาในการสร้างความปลอดภัยฯ 

1. ตัวแทนจาก สพป.ชม.3 
2. ตัวแทนจากสถานศึกษา 
3. ตัวแทนจากภาคประชาชน 
4. ตัวแทนผู้น าชุมชน 
5. ตัวแทนจากภาคีเครือข่าย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (110คน x 1มื้อ x 35บาท) 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ Moe safety center 

 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

3,850 
1,300 

 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

3,850 
1,300 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 5,150 - 5,150 
รวมทั้งส้ิน - 20,000 - 20,000 

 

6. การประเมินผล 

ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3     
ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

การส ารวจ 
การสอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

การส ารวจ 
การสอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

3. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้าง
สถานศึกษาปลอดภัย เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การแจ้ง
เหตุความไม่ปลอดภัยให้ผู้ท่ีมีส่วนร่วมได้รับทราบ และร่วมมือกัน
ในการปกป้อง ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่ปลอดภัย 

การสังเกต 
การสอบถาม 

การสังเกต 
แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้พัฒนา
ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สามารถลดความเสี่ยง ท าให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถที่จะ
ปรับตัวจากภัยคุกคามได้ในทุกรูปแบบ 
 2) สถานศึกษาสามารถที่จะบริหารจัดการภัยพิบัติและภัยอันตรายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสุขภาพกาย เสริมสร้างสุขภาพจิตใจ ในสถานศึกษา “Mental health 
    School Full Strong” 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัด    ข้อที ่1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่
    ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิต 
    วิถีถัดไป 
    ข้อที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ ในการจัดการภัยพิบัติ 
    ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่  
    (New Normal) 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสกนธ์สรรค์ ค าแพร  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน - กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามค าแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เสนอนโยบายเร่งด่วน คือเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการและกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข และได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้แก่ผู้เรียน ให้มีความสามารถใน
การดูแลตนเอง ให้รู้จักเอาตัวรอดจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมปัจจุบัน 
 

 ในปั จจุบั น  ความปลอดภั ย ในสถานศึกษานั้ น เป็ นสิ่ งที่ ค ว ร ให้ ความส าคัญ เป็ นล าดั บแรก                            
เนื่องจากเหตุการณ์ในสังคม ข่าว สื่อออนไลน์ ล้วนมีแต่ความรุนแรงและส่งผลต่อชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น  
สถานศึกษาจึงต้องคอยและติดตามดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน ไม่ว่าเป็นอุปกรณ์ ที่ลับตา สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนหรือแม้แต่ ครู และนักเรียนที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนได้ ปัญหาที่พบมากที่สุดใน
โรงเรียนอคือความรุนแรงของพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง รังแกกัน (Bully) ของนักเรียนระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง 
หรือระหว่างนักเรียนกับบุคคลอ่ืน ที่นักเรียนรู้จักและไม่รู้จักทั้งในสถานศึกษานอกสถานศึกษา นักเรียนมี
พฤติกรรมใช้ความรุนแรงเลียนแบบต่อๆกันมา และนักเรียนเลียนแบบจาก Social Media ที่เรียกว่า Cyber Bully 
เป็นการระรานทางไซเบอร์ หมายถึง การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อ่ืนทางสื่อ
สังคมต่างๆ เช่น facebook twitter Instagram และ line มีการใช้ภาพประกอบตัดต่อแต่งภาพ ให้ดูน่าเกลียด 
น่าชังกว่าเดิม มีการล้อเลียนถ้อยค า กลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่อง อาจมีคนมาเขียนความคิดเห็นซ้ าเติมแล้วมีการแชร์
ไปใน Social Media เรียกว่าเป็น Cyberbullying เหมือนถูกท าร้ายจากคนเป็นจ านวนมากซ้ าแล้วซ้ าอีก และอาจ
แพร่กระจายไปในวงกว้างในห้วงเวลาไม่นาน โดยการท าร้ายยังคงอยู่อย่างนั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียน
ผู้ถูกกระท า นอกจากนี้แล้วยังพบความรุนแรงอ่ืนที่นอกเหนือจากพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง รังแกกัน (Bully) เช่น 
ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ใกล้ชิดปัญหาการเสพติดสารและการเสพติดพฤติกรรม ปัญหาครอบครัว
ของนักเรียน ปัญหาสังคม ชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียนและอ่ืนๆ ทุกปัญหาล้วนส่งผลกระทบต่อนักเรียนทั้ง
ผู้ถูกกระท าหรือผู้กระท าโดยตรง ทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุนักเรียนผู้ถูกกระท าและนักเรียนผู้กระท าบางคนขาด
ทักษะชีวิตด้าน สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health Literacy) ที่ดีที่เป็นภูมิคุ้มกันในการรองรับหรือสร้างปัญหา
ต่างๆที่เกิดข้ึน มีการตัดสินใจกระท าในสิ่งที่ผิดพลาดโดยล าพัง ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนรับรู้กันทั่วไปตาม
ข่าวในหลายช่องทางของ Social Media 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย 
เสริมสร้างสุขภาพจิตใจ ในสถานศึกษา “Mental health School Full Strong” เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพจิต 
อารมณ์ และสามารถปรับพฤติกรรม ทัศนคติ ให้อยู่ในโรงเรียนอย่างความสุขและสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางการในการด าเนินชีวิต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพกาย จิต อารมณ์ และสามารถปรับพฤติกรรม ทัศนคติ ให้อยู่ใน
โรงเรียนอย่างความสุข  
 2) เพ่ือให้นักเรียนได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการเผชิญปัญหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจจากภัยคุกคาม
ใกล้ตัว 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนแกนน าทุกอ าเภอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จุดละ 100 คน จัดกิจกรรมอย่างน้อย 5 จุด 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพจิต อารมณ์ที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อจิตใจ             

จากภัยคุกคามทั้งในโรงเรียน และในสังคม  
2) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการในการด าเนินชีวิต  
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
 

- - ไม่ใช้งบ - - นายสกนธ์สรรค์  
ค าแพร 

2. อบรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมสุขภาพ
กาย เสริมสร้ า งสุ ขภาพจิต ใจ  ใน
สถานศึกษา “Mental health School 
Full Strong” 

- - 19,000 - 19,000 

รวม - - 19,000 - 19,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  19,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. แต่งตั้งคณะท างาน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. อบรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมสุขภาพกาย เสริมสร้าง

สุขภาพจิตใจ ในสถานศึกษา “Mental health 
School Full Strong” 
- จัดกิจกรรมตามฐานให้นักเรียนสื่อสารกันและสร้าง
สัมพันธ์ภาพกัน นักเรียน 500 คน 
1) อาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน  
    (500 คน x 20บาท x 1 มื้อ)  
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 วัน x 240 บาท x 6 คน) 
3) ค่าท่ีพัก (2 ห้อง x 500 บาท) 
4) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

10,000 
7,200 
1,000 

800 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

10,000 
7,200 
1,000 

800 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 19,000 - 19,000 

รวมทั้งสิ้น - 19,000 - 19,000 
 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพจิต อารมณ์ท่ีดี และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจ จากภัยคุกคามทั้งใน
โรงเรียน และในสังคม 

การส ารวจ 
การสอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสามารถปรับพฤติกรรม ทัศนคติ ให้อยู่ในโรงเรียน
อย่างความสุขและสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการในการด าเนินชีวิต 
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โครงการที่รองบประมาณปลายป ี
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ชื่อโครงการ   การจัดการเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา               
    ประจ าปีงบประมาณ 2566 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัด    ข้อที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ ในการจัดการภัยพิบัติ 
    ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่  
    (New Normal) 
    ข้อที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ 
    เกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐิตารีย์  ทาแจ๋ม, ว่าที ่ร.ต. หญิงวัชราภรณ์  สิรโิรจนดิตถ์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - กันยายน 2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเสนอขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า มีแนวโน้มว่าจะยื่นเสนอขอเพ่ิมขึ้นทุกปีงบประมาณ เพราะข้าราชการมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้รับพระราชทาน เป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัว ดังนั้น  การด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ์ ต้องเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     
พ.ศ. 2536 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ. 2552 
 

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

2. วัตถุประสงค์ 
  1)  เพ่ือเสนอขอและการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่มีคุณสมบัติได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาทุกราย  
 2) เพ่ือเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด 
 3) เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าใน
สังกัด 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติการยื่นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา 

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่มีคุณสมบัติครบได้ยื่น
เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาทุกราย 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ ามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

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

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. แจ้งให้ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด ยื่น
เสนอขอเครื่องราชฯ และตรวจสอบ
คุณสมบัติการขอเครื่องราชฯ ประจ าปี 
2566 

0 - - - 0 นางฐิตารีย์   
ทาแจ๋ม,  
ว่าที่ ร.ต. หญิง
วัชราภรณ์   
สิริโรจนดิตถ์ 2. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า
ในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ 
ประจ าปี 2564 

- 0 - - 0 

3. การรับเครื่องราชฯ ประจ าปี 2565 
 

- 21,950 - - 21,950 

4. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเครื่อง
ราชฯ ประจ าปี 2565 

- - 2,550 - 2,550 

5. จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชประจ าปี 
2565 

- - - 23,500 23,500 

6. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

- - - 0 0 

รวม - 21,950 2,550 23,500 48,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  48,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. แจ้งให้ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด ยื่นเสนอขอเครื่อง

ราชฯ และตรวจสอบคุณสมบัติการขอเครื่องราชฯ 
ประจ าปี 2566 
 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเครื่อง
ราชฯ ประจ าปี 2565 
 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. การรับเครื่องราชฯ ประจ าปี 2565 

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

 
- 
- 
- 

 
13,350 
3,600 
5,000 

 
- 
- 
- 

 
13,350 
3,600 
5,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 21,950 - 21,950 
4. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเครื่องราชฯ ประจ าปี 

2565 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 2มื้อ x 15คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 

 
 

- 
- 

 
 

1,050 
1,500 

 
 
- 
- 

 
 

1,050 
1,500 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 2,550 - 2,550 
5. จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชประจ าปี 2565  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx1มื้อx100คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 100 คน) 
- ค่าจัดตกแต่งสถานที่ 

 
- 
- 
- 

 
3,500 

10,000 
10,000 

 
- 
- 
- 

 
3,500 

10,000 
10,000 

รวมกิจกรรมที่ 5 - 23,500 - 23,500 
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 6 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 48,000 - 48,000 

 

6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ าขอพระราชทานเครื่องราชฯเพ่ิมข้ึนทุกปี 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

2. ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า ตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชฯ เพิ่มขึ้น 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 ร้อยละข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า มีขวัญและก าลังใจในการท างานเพ่ิมมากข้ึน 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 ร้อยละข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า
ในสังกัดมีความภาคภูมิใจอาชีพการรับราชการ  

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 
 2) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างานเพ่ิมมากขึ้น และมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพการรับราชการ 
 3) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลาเพิ่มมากขึ้นทุกป ี  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
 

 
 

  
 
 
 
  
 
 เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ จึงก าหนดปัจจัยความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  

 1. ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะต้องด าเนินการตาม
โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ 

 2. ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

        - รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ในระบบติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรมใน     
แต่ละไตรมาส  

     - รายงานผลการด าเนินงานโครงการในระบบ eMENSCR ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดโครงการ
หรือกิจกรรมในแต่ละไตรมาส 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รวบรวมผลการด าเนินงานแต่ละ
โครงการและจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส และรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูลและการปฏิบัติงานในแต่ละกลยุทธ์ จุดเน้น 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง และก าหนด
แนวทางในการจัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ไปสู่การปฏิบัติ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

 
 
  
  

 
กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1 รักถ่ินฐานผูกพันบ้านเกิด (น.67) 
 

90,000 นิเทศฯ  5,950 68,120 ไม่ใช้งบ 15,930 

2 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน“ประชาธิปไตยก้าวหน้า สภานักเรียน
เข้มแข็ง” (น.73) 

18,000 ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

- - - 18,000 

3 การแข่งขันเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการฯ ระดับเขตพ้ืนที่ 
(การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565) 
(น.76) 

160,000 ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 

160,000 - - - 

4 การแข่งขันเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการฯ ระดับภาค 
(การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565) 
(น.79) 

130,000 ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

30,000 100,000 - - 

5 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.ชม.3 
(น.82) 

120,000 อ านวยการ 97,050 7,650 7,650 7,650 

6 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ในสังกัด (น.85) 

65,000 อ านวยการ - - - 65,000 

7 งานราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญตามประเพณีและงานวันส าคัญอ่ืนๆ 
(น.88) 

26,000 อ านวยการ 12,000 2,000 6,000 6,000 

ปฏิทินการด าเนินโครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

8 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่สมรรถนะ
ผู้เรียน (น.90) 

190,000 นิเทศฯ 
 

36,390 115,610 25,800 12,200 

9 พัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(น.96) 

145,000 นิเทศฯ 22,780 - 34,450 87,770 

10 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูผู้สอน (น.100) 
 

24,000 นิเทศฯ - - 24,000 - 

รวมกลยุทธ์ที่ 1 968,000  
 
กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

11 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาในการขับเคลื่อนจัดการศึกษา โดย
การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ (น.104) 
 

19,000 ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

- 4,800 7,000 7,200 

รวมกลยุทธ์ที่ 2 19,000  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

12 ติดตาม ตรวจสอบการควบคุมภายในด้านการเงินและการด าเนินงานของ 
สพป.ชม.3 และโรงเรียนในสังกัด (น.107) 

63,000 หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน 

 8,000 15,000 20,000 20,000 

13 ประชุมการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ (น.111) 
 

29,000 นโยบายและแผน 16,800 - - 12,200 

14 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (น.114) 

28,000 นโยบายและแผน 12,400 10,500 - 5,100 

15 การรายงานผลการด าเนินงาน ของ สพป.ชม.3 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (น.119)  

10,000 นโยบายและแผน 2,500 2,500 2,500 2,500 

16 พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (น.122) 
 

110,000 พัฒนาครู - 48,850 20,050 41,100 

17 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(น.127) 

18,000 พัฒนาครู 1,700 - - 16,300 

18 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลากรภายใน สพป.ชม.3 ให้เป็น
องค์กรทีเ่ป็นมาตรฐาน (น.131) 

30,000 อ านวยการ 3,640 8,010 8,690 9,660 

19 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าความดีด้วยหัวใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  
(น.134) 

5,000 อ านวยการ - - - 5,000 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบ AMSS++ : ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ สพป.ชม.3 (น.137) 

18,000 อ านวยการ - 18,000 - - 

21 อบรมพัฒนาศักยภาพด้านพัสดุส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัด สพป.ชม.3 
(น.140) 

30,000 การเงิน 
 

30,000 - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

22 บริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2566 (น.143) 

50,000 บริหารงานบุคคล - 25,000 - 25,000 

23 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจ าปี 2566 (น.146) 

24,000 บริหารงานบุคคล - 12,875 - 11,125 

24 การสรรหาพนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอน (พหุภาษา) ต าแหน่ง 
ครูพ่ีเลี้ยง สังกัด สพป.ชม.3 (น.149) 

20,000 บริหารงานบุคคล - 20,000 - - 

25 การประชุมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (น.152) 
 

35,000 บริหารงานบุคคล 7,720 9,585 410 17,285 

26 บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (น.157) 
 

18,000 บริหารงานบุคคล 3,600 3,600 3,600 7,200 

27 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา, ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
(น.160) 

18,000 บริหารงานบุคคล ไม่ใช้งบ - - 18,000 

28 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในการจัดท า
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (น.165) 

40,000 บริหารงานบุคคล 17,680 22,320 - - 

29 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (น.170) 

20,000 นิเทศฯ - 12,500 6,100 1,400 

รวมกลยุทธ์ที่ 3 566,000  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

30 สุขาปันสุข (น.174) 
 

58,000 นิเทศฯ 8,000 17,000 23,000 10,000 

31 สถานศึกษาปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐาน (น.177) 20,000 ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

- - 20,000 - 

32 ส่งเสริมสุขภาพกาย เสริมสร้างสุขภาพจิตใจ ในสถานศึกษา 
"Mental health school full strong" (น.180) 

19,000 ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

- - 19,000 - 

รวมกลยุทธ์ที่ 4 97,000  
 

รวมทั้งสิ้น 1,650,000  
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  ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่             
23 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พร้อมทั้งได้อนุมัติเป็นหลักการว่า หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        
มีงบประมาณคงเหลือจากรายการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมเติม  
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการและปรับสัดส่วนการใช้งบประมาณได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
 

อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 

 (นายเรืองยศ  ปันศิริ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 ผู้อนุมัติโครงการ 
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ภาคผนวก 
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