
 

คู่มือการขับเคล่ือนการพัฒนา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค ำน ำ 

 

 กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดท าเอกสารการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้วย PLAN Model ที่มี
แนวทางสอดคล้องกับ รูปแบบการบริหาร SPM. LPI ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ที่ยึดหลักการบริหารจัดการของมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนงานของกลุ่ม
นโยบายและแผน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือส าหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติการ
ให้มีคุณภาพน าไปสู่เป้าหมายส าคัญ คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนดกระบวนการและแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ.  2565 – 2565 (ทบทวนปี พ.ศ. 2565) และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 เรียนรู้เข้าใจ  
ขั้นที่ 2 ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ขั้นที่ 3 บูรณาการปฏิบัติ ขั้นที่ 4  จัดการสะท้อนผล และขั้นที่ 5 กลไกยั่งยืน และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย SPM.LPI Model ได้แก่ Standard Policy Management 
Leadership Participation และ Innovation  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  “องค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีค่านิยมในการปฏิบัติงาน คือ “LP ONE TEAM 
ล าปาง ล าพูน เป็นหนึ่งเดียว (เคารพพ่ี รักเพ่ือน ดูแลน้อง)” 

 กลุ่มนโยบายและแผนมีขอบข่าย/ภารกิจในการจัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำแผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ  ตรวจสอบ 
ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนและด ำเนินกำร
วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 กลุ่มนโยบายและแผนได้ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในกลุ่มและได้จัดท าแผนและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนภาระงานของกลุ่มนโยบายและแผน  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ให้บรรลุผลวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ในการเป็นองค์กรคุณภาพ 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน  ด้วย PLAN Model 

  

 

 

 

 

 

 



รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและแผน PLAN Model 
ตำมแนวทำง SPM. LPI Model ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
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รำยละเอียดของรูปแบบ PLAN Model 

 รูปแบบ PLAN Model  เป็นรูปแบบการบริหารจัดการอย่างบูรณาการกับทุกงานตามภารกิจของกลุ่ม
นโยบายและแผน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2563 – 2565  ฉบับทบทวน ปี 2565     
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน โดยยึดหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    
ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

          

  P  :  Plan  (ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ)   :  มุ่งวิสัยทัศน์เป็นเป้ำหมำย 

 เป็นการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
การปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน ที่เริ่มจากการใช้หลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชา คือ “เข้ำใจ” 
โดยการวิเคราะห์ภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน รวมทั้งนโยบายเป้าหมายของการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้องค์กรมีคุณภาพ 

 

 

  L  :  Learning  (เรียนรู้ / เข้ำใจ)    :  เรียนรู้เข้ำใจระบบงำนที่สร้ำงสรรค์ 

 บุคลากรศึกษาเรียนรู้ ท าความเข้าใจในหน้าที่ งาน ภาระงาน ระบบงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน โดยใช้หลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชา คือ “เข้ำถึง” ประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ คือ  1.  กำรระเบิดจำกข้ำงใน บุคลากรมีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา 
ด้วยตนเองก่อน ด้วยการศึกษาวิสัยทัศน์ที่เป็นทิศทางพัฒนาให้มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลง น าไปสู่การพัฒนางาน โครงการกิจกรรมในส่วนที่ตนรับผิดชอบ  2. กำรเข้ำใจกลุ่มเป้ำหมำย 
เป็นการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ ความจ าเป็นของแต่ละงาน โครงการ กิจกรรม ที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงาน ได้แก่ งบประมาณ สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และ 3. สร้ำงปัญญำ  
โดยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วย Line กลุ่ม เว็บไซต์ email 
และ PLC เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการภาระงานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบุคลากรของกลุ่มนโยบายและแผนมีความรู้ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและการใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเป็ นแบบอย่าง
และเผยแพร่ได ้
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  A  :  Action  (ด ำเนินกำร)    :  ด ำเนินกำรด้วย 3 ประสำนร่วมพัฒนำ 

 ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพตามพันธกิจของกลุ่มนโยบาย
และแผน โดยใช้หลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชา คือ “พัฒนำ” 2 หลักการ คือ 1. เริ่มต้นด้วยตนเอง 
แต่ละงานมีสร้างนวัตกรรมการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมในส่วนที่รับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
เป้าหมาย และ 2. พึ่งพำตนเองได้  สามารถสร้างและใช้นวัตกรรมเพ่ือด าเนินงาน แก้ปัญหาและพัฒนางาน 
ให้มคีุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

  N  :  Net work  (เครือข่ำย/กำรมีส่วนร่วม)  :  ประสำนเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม 

 ประสานเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชา คือ “พัฒนำ”  
2 หลักการ คือ 1. ประสำนเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
จัดการอันเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน
และโรงเรียนมีพลังในการพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
โดยปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบร่วมกัน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร 2) การปรึกษาหารือ  
3) การให้เข้ามามีบทบาท เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบาย ประชาพิจารณ์ การ
จัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น น ามาซึ่งการสร้างฉันทามติให้เกิดขึ้น ทั้งข้อมูล 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ด้วยเหตุและผล เพ่ือมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็น
ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ 2. สืบสำน รักษำ และต่อยอด  โดยน า
ผลจากการด าเนินงานไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง  SPM. LPI  Model  กับ PLAN Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         

 
 
 
 
 
 
 
 

ศำสตร์พระรำชำ 

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ สืบสำน รักษำ ต่อยอด 

(เรียนรู้เข้ำใจ ใช้พ้ืนที่เป็นฐำน บรูณำกำรปฏิบัติ จัดกำรสะท้อนผล กลไกที่ยั่งยืน) 

SPM. LPI Model PLAN Model   

              1. Standard 

              2. Policy 

              3. Management 

              4. Leadership 

              5. Participation 

              6. Innovation 

              1. Plan 

              2. Learning 

              3. Action 

              4. Network 

องคก์ร
คุณภาพ 



กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ด้วย PLAN Model 

   

วิสัยทัศน์ของกลุ่มนโยบำยและแผน 

 “ขับเคลื่อนนโยบาย บริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า ด้วยการมีส่วนร่วม”  

พันธกิจ  

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสอบ ติดตามประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ขับเคลื่อนนโยบาย 

ค่ำนิยม 

 “3 ประสำน  ร่วมพัฒนำ”  

 (งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม ประเมินและรายงานผล  
ร่วมกันพัฒนางาน) 

เป้ำหมำย 

 กลุ่มนโยบายและแผนบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และด้านการตรวจสอบ 
ติดตามประเมินและรายงานผล อย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด  

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนการใช้งบประมาณ อย่างมีคุณภาพ
ด้วยการมีส่วนร่วม 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า ด้วยการมี
ส่วนร่วม 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินและ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
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