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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ  
ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต  
โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดล าปางและล าพูน ให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าปาง ซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศนี้ ให้ไปสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขตนั้น                

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 

ด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28  มกราคม พ.ศ. 2564 ได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรี่อง  
การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศ ณ วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2554 และ ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต โดยเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดล าปางและล าพูน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าปาง  

สภำพทั่วไป 

  พ้ืนที่จังหวัดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รับผิดชอบดูแลในการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย จังหวัดล าพูน และจังหวัดล าปาง มีสภาพทั่วไป ดังนี้ 

 

จังหวัดล ำพูน 

   จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตาม  
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 (สายเอเชีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดิน 
สายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 724  กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 
องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออกอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัด
เชียงใหม่เพียง 22 กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือ
ตอนบนและอนุภูมิภาค ลุ่มน้ าโขง หรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดข้างเคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ   :   ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่  
  ทิศตะวันออก   :   ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 
  ทิศใต้    :   ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ล าปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก 
  ทิศตะวันตก      :   ติดต่อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
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สภำพทำงภูมิศำสตร์ 
  จังหวัดล าพูน เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของภาคเหนือ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,505.882  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ  2,816,176 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้างที่สุดประมาณ  
43 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กิโลเมตร 
   จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ในเขตร้อน ค่อนไปทางเขตร้อนอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว  
แต่เนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินห่างไกลจากทะเลจึงมีฤดูแล้งที่ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัด  
ในฤดูร้อน จังหวัดล าพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3  ฤดู คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึง  
เดือนเมษายน มีอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และช่วงเดือนตั้งแต่
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว   
    จังหวัดล าพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 51 ต าบล 577 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 39 เทศบาลต าบล   17 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 17 ชุมชน ได้แก่  
1. อ าเภอเมืองล าพูน 2. อ าเภอแม่ทา 3. อ าเภอบ้านโฮ่ง 4. อ าเภอลี้ 5. อ าเภอทุ่งหัวช้าง  6. อ าเภอป่าซาง  
7. อ าเภอบ้านธิ 8.อ าเภอเวียงหนองล่อง   
            ข้อมูลสถิติจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563) โดยส านักทะเบียนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดล าพูนมีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 402,011 คน แยกเป็น เพศชาย จ านวน 
193,381 คน เพศหญิง จ านวน 208,630 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 89.23 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร 
   จังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในปี 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรม  
ในจังหวัดล าพูนจ านวน 946 โรงงาน ประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และการอบพืชผล
ทางการเกษตร เช่น ล าไย พริก กระเทียม หอมแดง เป็นต้น  2. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักโดยใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์  3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องแต่งกาย มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือส าคัญ ได้แก่ ผ้าไหมยกดอก
ล าพูน ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indication)  
           ในปี 2561-2564 จังหวัดล าพูน มุ่งเน้นพัฒนาการเป็นเมืองที่ เป็นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม และการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ปัจจัย
ด้านมาตรฐานสินค้า ของฝากของที่ระลึกของจังหวัด ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ ในการสร้าง  
ความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว และแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ตามปฏิทินงานที่ส าคัญในรอบปี รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  
สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
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สัญลักษณ์จังหวัดล ำพูน (ตรำประจ ำจังหวัดล ำพูน) รูปพระบรมธำตุหริภุญชัย 

 
รูปพระบรมธำตุหริภุญชัย 

  เจดีย์ในดวงตรา หมายถึง พระธาตุหริภุญชัย ซึ่งกล่าวกันว่ามีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า
ประดิษฐานอยู่นับเป็นปูชียสถานส าคัญ เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง 

วิสัยทัศน์จังหวัดล ำพูน 
“ เมืองแห่งควำมสุข บนควำมพอเพียง ” 

ค ำขวัญของจังหวัดล ำพูน 

“พระธำตุเด่น พระรอดขลัง ล ำไยดัง กระเทียมดี  ประเพณีงำม จำมเทวีศรีหริภุญชัย” 

           ดอกไม้ประจ ำจังหวัดล ำพูน             ต้นไม้ประจ ำจังหวัดล ำพูน 

                                               
 

 

                      ชื่อดอกไม้  ดอกทองกวาว                 ชื่อพันธุ์ไม้     จามจุรี  
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จังหวัดล ำปำง 

   จังหวัดล าปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน
สายพหลโยธิน ประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961  
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก 
แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้ 
  ทิศเหนือ      :  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา 
  ทิศใต้         :  ติดต่อกับ จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันออก  :  ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และสุโขทัย 
  ทิศตะวันตก     :  ติดต่อกับ จังหวัดล าพูน 

 สภำพทำงภูมิศำสตร์ 

   จังหวัดล าปาง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 268.80 เมตร พ้ืนที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัดและในบริเวณ
ตอนกลางของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐาน
วิทยาจังหวัดล าปางมีพ้ืนที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขามีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้างที่สุด  
ในภาคเหนือ เรียกว่า “อ่างล าปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือบริเวณตอนบน 
ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ภูเขาและเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมือง 
อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอวังเหนือ และอ าเภองาว บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า 
ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอเกาะคา 
อ าเภอแม่ทะ และอ าเภอสบปราบ บริเวณตอนใต้ของจังหวัดเป็นป่าไม้รังบางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้แก่ พ้ืนที่
อ าเภอเถิน อ าเภอแม่พริก บางส่วนของอ าเภอเสริมงาม และอ าเภอแม่ทะ 
  ด้วยลักษณะพ้ืนที่ซึ่งเป็นแอ่งก้นกระทะดังกล่าว จึงท าให้มีอากาศอบอ้าวแบบฝนเมืองร้อน  
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีอากาศแตกต่างกันมาก
ตามฤดูกาล ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัด ฤดูร้อนยาวนาน 
  จังหวัดล าปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ 100 ต าบล 934 หมู่บ้าน 107 ชุมชน  
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร  3 เทศบาลเมือง 39 เทศบาลต าบล 59 องค์การบริหาร  
ส่วนต าบล ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 33 แห่ง  ราชการส่วนกลาง 70 แห่ง และหน่วยงานอิสระ 25 แห่ง   
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  ข้อมูลสถิติจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564) โดย ที่ท าการปกครองจังหวัดล าปาง 
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดล าปางมีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 728,808 คน แยกเป็น เพศชาย 355,014 คน  
เพศหญิง  373,494 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 58.14 คนต่อตารางกิโลเมตร  ประชาชน 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 100,709 บาทต่อคนต่อปี 
 จังหวัดล าปางมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 69,000 ล้านบาท เป็นอันดับ 43 ของประเทศ และอันดับ 7  
ของภาคเหนือ โดยสาขาที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน รองลงมาคือสาขาอุตสาหกรรม
การผลิต ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งถ่านหิน และทรัพยากรแร่ธาตุนานาชนิด ทั้งยังเป็น “เมืองเซรามิก”และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ จังหวัดล าปางได้น านโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ สัญญาประชาคมเพ่ือสร้างสามัคคีปรองดอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาภาคและกลุ่มจังหวัด มาแปลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสในการพัฒนา  
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ล าปางเมืองน่าอยู่  นครแห่ง
ความสุข” 

 
สัญลักษณ์จังหวัดล ำปำง (ตราประจ าจังหวัดล าปาง) 

 
 
 
 
 

 
 

รูปไก่ขำวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธำตุล ำปำงหลวง 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดล ำปำง 
“ ล ำปำงเมืองน่ำอยู่  นครแห่งควำมสุข ” 

ค ำขวัญของจังหวัดล ำปำง 
“ถ่ำนหินลือชำ รถม้ำลือลั่น  เครื่องปั้นลือนำม  งำมพระธำตุลือไกล  ฝึกช้ำงใช้ลือโลก” 

 

   ดอกไม้ประจ ำจังหวัดล ำปำง       ต้นไม้ประจ ำจังหวัดล ำปำง 

 

 

           ชื่อดอกไม้ ดอกธรรมรักษา               ชื่อพรรณไม้ กระเจา หรือ ขะจาว 
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สภำพทำงภูมิศำสตร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ  

ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ (054) 010790 โทรสาร (054) 
010791 Website : www. http://www.sesalpglpn.go.th  โดยมีนายประสิทธิ์  อินวรรณา ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 2 คน คือ นางนภาพร แสงนิล และนางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ 
   มีหน้าที่ ก ากับดูแล โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน จ านวนโรงเรียนในสังกัดมีจ านวนทั้งสิ้น 45 โรงเรียน ประกอบด้วย 
จังหวัดล าปาง 30 โรงเรียน และจังหวัดล าพูน 15 โรงเรียน  
  จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน สามารถแยกเป็น  
รายจังหวัด และรายอ าเภอ ดังนี้ 
 ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
              ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)   

 

 

จงัหวัด อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน

เมืองล ำพูน 4

แม่ทำ 2

ทุ่งหัวช้ำง 1

บ้ำนโฮ่ง 2

บ้ำนธิ 1

ป่ำซำง 3

ล้ี 2

รวม จ.ล ำพูน 15

เมืองล ำปำง 7

เกำะคำ 2

เถิน 2

เมืองปำน 4

เสริมงำม 1

แจห่้ม 1

แม่เมำะ 2

แม่ทะ 3

แม่พริก 1

งำว 2

วังเหนือ 1

สบปรำบ 1

ห้ำงฉัตร 3

รวม จ.ล ำปำง 30

45

ล ำพู
น

ล ำป
ำง

รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน
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  โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ล ำปำง ล ำพูน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนดสหวิทยาเขตในสังกัดเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 7 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย สหวิทยาเขตในจังหวัดล าพูนจ านวน 3 สหวิทยาเขต และ  
สหวิทยาเขตในจังหวัดล าปาง จ านวน 4 สหวิทยาเขต  ดังนี้ 

สหวิทยำเขตในจังหวัดล ำปำง 
จ ำนวน 4 สหวิทยำเขต 

สหวิทยำเขตในจังหวัดล ำพูน 
จ ำนวน 3 สหวิทยำเขต 

     1. สหวิทยำเขตบุญวำทย์ ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    
 2)  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา          
 3)  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา                
 4)  โรงเรียนกิ่วลมวิทยา                
 5)  โรงเรียนสบจางวิทยา                  
 6)  โรงเรียนประชารัฐธรรมคณุ           
 7)  โรงเรียนเมืองมายวิทยา        
 8)  โรงเรียนประชาราชวิทยา 
     2. สหวิทยำเขตกัลยำ ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรียนล าปางกัลยาณี    
 2)  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 3)  โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภเิษก 
 4)  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา    
 5)  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
 6)  โรงเรียนแมส่ันวิทยา 
     3. สหวิทยำเขตเถินบุรินทร์ ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรียนแม่ทะวิทยา    
 2)  โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคค ี
 3)  โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา           
 4)  โรงเรียนไหล่หินวิทยา         
 5)  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม                
 6)  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม          
 7)  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม        
 8)  โรงเรียนเถินวิทยา      
 9)  โรงเรียนเวียงมอกวิทยา            
 10)  โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
     4. สหวิทยำเขตพญำวัง ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา    
 2)  โรงเรียนวังเหนือวิทยา                     
 3)  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์                
 4)  โรงเรียนเมืองปานวิทยา          
 5)  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา            
 6)  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

     1. สหวิทยำเขตหริภุญชัย ประกอบด้วย 
1)  โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน         
2)  โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม             
3)  โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา                                                      
4)  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม     
5)  โรงเรียนทาขุมเงินวทิยาคาร  

     2. สหวิทยำเขตจำมเทวี ประกอบด้วย 
1)  โรงเรียนป่าซาง           
2)  โรงเรียนวชิรปา่ซาง            
3)  โรงเรียนน้ าดบิวิทยาคม                        
4)  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน                    
5)  โรงเรียนบ้านแปน้พิทยาคม 

     3. สหวิทยำเขตศรีวิชัย ประกอบด้วย 
          1)  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา               
          2)  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  
          3)  โรงเรียนทุ่งหัวชา้งพิทยาคม                     
          4)  โรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง         
          5)  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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ศูนย์พัฒนำวิชำกำร 

ที ่ ศูนย์พัฒนำวิชำกำร จังหวัดล ำปำง จังหวัดล ำพูน 
1 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ

เรียนรูภ้าษาไทย 
โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 

2 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- ฟิสิกส ์
- เคมี 
- ชีววิทยา 
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 
 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 
 

โรงเรียนเถินวิทยา 

โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

3 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนเสริมงามวิทยา โรงเรียนป่าซาง 

4 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ล าพูน 

5 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

6 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ล าพูน 

7 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 

8 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 

9 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ “คอมพิวเตอร์” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนจักรค าคณาทร   
จังหวัดล าพูน 

10 ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน (ลูกเสอื – 
เนตรนารี) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร 

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

11 ศูนย์พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

12 ศูนย์พัฒนาแนะแนว โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ล าพูน 

13 ศูนย์พัฒนาการวัดประเมินผลและการวิจัย โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
14 ศูนย์สะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ล าพูน 

15 ศูนย์พัฒนาอาเซียนศึกษา (ASEAN) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนจักรค าคณาทร  
จังหวัดล าพูน 

16 ศูนย์ส่งเสริมคณุธรรม โรงเรียนสบปราบวิทยา โรงเรียนธรีกานธ์บ้านโฮ่ง 

17 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
โรงเรียนเถินวิทยา 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัป์ล าพูน 
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

18 ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ - 

  ข้อมูลจำก : กลุม่นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
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ข้อมูลบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีจ านวนทั้งสิ้น  67 คน
ประกอบด้วย บุคลากรต าแหน่งต่าง ๆ ดังแสดงในตารางดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
               ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชำย หญิง รวม

ผู้อ ำนวยกำรเขตส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 1 1 1 1

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 3 3 2 1 3

กลุ่มอ ำนวยกำร 4 1 7 12 7 5 12

กลุ่มนโยบำยและแผน 5 5 5 5

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

3 3 2 1 3

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 6 2 8 0 8 8

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 7 2 9 5 4 9

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 1 2 2 2

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 12 1 13 5 8 13

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 6 1 7 2 5 7

กลุ่มกฎหมำยและคดี 2 2 2 2

หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 2 2 2

รวมท้ังส้ิน 4 12 37 3 1 10 67 26 41 67

ลูกจำ้ง
ช่ัวครำว

รวม
(คน)

ต ำแหน่ง/กลุ่ม ผู้บริหำร
บุคลำกร
38(1)

บุคลำกร
38(2)

พนักงำน
รำชกำร

ลูกจำ้ง
ประจ ำ

เพศ
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ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

ตำรำงท่ี 3 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
              ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)   

 

 

 

รหัส รร. ช่ือสถำนศึกษำ เบอร์โทร เบอร์ Fax จ ำนวนครู ม.ต้น ม.ปลำย ปวช นร.ท้ังส้ิน ห้อง ห้อง ห้อง ห้องเรียน

DMC ตำมจ.18 รวม รวม รวม รวม ม.ต้น ม.ปลำย ปวช รวม

1 52012006 1* บุญวำทย์วิทยำลัย 0-5422-7603 0-5422-2122 209 2,073 1,933 0 4,006 48 48 0 96
2 52012011 1 เสด็จวนชยำงค์กูลวิทยำ 0-5401-9784 0-5401-9783 30 253 142 0 395 9 6 0 15
3 52012002 1 ก่ิวลมวิทยำ 0-5482-5600 0-5482-5600 13 104 27 0 131 3 4 0 7
4 52012004 1 เมืองมำยวิทยำ 0-5482-5186 0-5482-5186 13 67 59 0 126 3 6 0 9
5 52012007 1 แม่เมำะวิทยำ 0-5426-6031 0-5433-0692 47 612 249 0 861 21 9 0 30
6 52012009 1 สบจำงวิทยำ 095-2172988 - 13 84 45 0 129 3 3 0 6
7 52012012 1 ประชำรำชวิทยำ 0-5436-5033 0-5436-5033 13 87 107 0 194 3 6 0 9
8 52012013 1 ประชำรัฐธรรมคุณ 0-5426-1152 0-5426-1152 51 286 534 0 820 9 21 0 30
9 52012008 2* ล ำปำงกัลยำณี 0-5422-7654 0-5422-4389 173 1,749 1,678 0 3,427 42 39 0 81
10 52012010 2 เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรเขลำงค์นคร 0-5423-0475 0-5423-0603 57 522 389 0 911 22 19 0 41
11 52012003 2 โป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 0-5482-3790 0-5482-3790 13 71 53 0 124 3 6 0 9
12 52012014 2 ห้ำงฉัตรวิทยำ 0-5426-9284 0-5426-9494 28 290 212 0 502 9 8 0 17
13 52012015 2 แม่สันวิทยำ 0-5434-3440 0-5434-3440 17 122 81 0 203 6 6 0 12
14 52012016 2 เวียงตำลพิทยำคม 0-5433-9002 0-5433-9031 13 30 31 0 61 3 2 0 5
15 52022004 3* เสริมงำมวิทยำคม 0-5428-6123 0-5428-6333 55 466 387 0 853 14 13 0 27
16 52022001 3 แม่ทะวิทยำ 0-5428-9133 0-5428-9133 15 127 77 0 204 6 7 0 13
17 52022002 3 สบปรำบพิทยำคม 0-5429-6161 0-5429-6263 47 442 334 0 776 16 12 0 28
18 52022003 3 เกำะคำวิทยำคม 0-5428-1382 0-5428-1341 13 85 37 0 122 3 3 0 6
19 52022005 3 แม่พริกวิทยำ 0-5429-9270 0-5429-9271 16 114 129 0 243 6 9 0 15
20 52022006 3 แม่ทะประชำสำมัคคี 0-5482-8121 0-5482-8121 14 51 31 0 82 5 6 0 11
21 52022007 3 ไหล่หินวิทยำ 0-5427-4067 0-5427-4068 13 73 47 0 120 3 6 0 9
22 52022008 3 เวียงมอกวิทยำ 0-5424-1506 0-5424-1506 26 199 140 0 339 6 6 0 12
23 52022009 3 แม่ทะพัฒนศึกษำ 0-5429-0318 0-5429-0318 13 78 72 0 150 6 6 0 12
24 52022010 3 เถินวิทยำ 0-5429-1624 0-5433-3334 70 717 540 0 1,257 21 18 0 39
25 52032002 4* วังเหนือวิทยำ 0-5427-9074 0-5433-2257 68 634 585 0 1,219 18 19 0 37
26 52032006 4 แจ้ห่มวิทยำ 0-5427-1399 0-5427-1397 62 616 456 0 1,072 18 19 0 37
27 52032001 4 เมืองปำนวิทยำ 0-5427-6045 0-5427-6045 17 154 118 0 272 6 6 0 12
28 52032003 4 ทุ่งกว๋ำววิทยำคม 0-5482-3117 0-5482-3118 19 97 85 0 182 6 6 0 12
29 52032004 4 เมืองปำนพัฒนวิทย์ 097-9746497  - 13 92 105 0 197 4 6 0 10
30 52032005 4 ทุ่งอุดมวิทยำ 0-5436-4096 0-5436-4096 13 67 90 0 157 3 3 0 6
31 51012003 5* จักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน 0-5353-5746 0-5353-5747 163 1,622 1,550 0 3,172 43 42 0 85
32 51012004 5 แม่ทำวิทยำคม 0-5397-6296 0-5397-6701 24 184 121 0 305 9 9 0 18
33 51012006 5 ป่ำตำลบ้ำนธิพิทยำ 0-5350-1667 0-5350-1960 17 190 107 0 297 6 3 0 9
34 51012008 5 ทำขุมเงินวิทยำคำร 0-5357-4679 0-5357-4823 21 205 145 0 350 6 6 0 12
35 51012009 5 อุโมงค์วิทยำคม 088-2633316 0-5355-9304 14 92 61 0 153 6 6 0 12
36 51012007 6* ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน 0-5353-5303 0-5351-1060 169 1,575 1,571 0 3,146 42 43 0 85
37 51012005 6 ป่ำซำง 0-5352-1044 0-5352-0595 30 258 175 0 433 8 6 0 14
38 51012001 6 บ้ำนแป้นพิทยำคม 0-5357-3222 0-5357-7087 19 199 124 0 323 6 6 0 12
39 51012010 6 น้ ำดิบวิทยำคม 0-5350-8546 0-5350-8785 24 178 151 0 329 7 6 0 13
40 51012011 6 วชิรป่ำซำง 0-5355-5373 0-5355-5372 26 207 161 0 368 7 6 0 13
41 51022001 7* ธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 0-5398-0510 0-5398-0510 ต่อ103 55 547 392 0 939 16 17 0 33
42 51022006 7 เวียงเจดีย์วิทยำ 0-5397-9822 0-5397-9234 88 819 780 27 1,626 23 23 3 49
43 51022002 7 บ้ำนโฮ่งรัตนวิทยำ 0-5357-8798 0-5357-8799 13 68 63 0 131 3 3 0 6
44 51022003 7 ทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 0-5397-5144 0-5397-5144 29 248 218 0 466 9 9 0 18
45 51022004 7 แม่ตืนวิทยำ 0-5350-9398 0-5350-9398 20 147 118 0 265 6 6 0 12

1,164 10,362 8,773 0 19,135 325 328 0 653
712 6,539 5,737 27 12,303 197 191 3 391

1,876 16,901 14,510 27 31,438 522 519 3 1,044

ท่ี

จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน

รวมจงัหวัดล ำปำง
รวมจงัหวัดล ำพูน

รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

 สหวิทยำเขต

หมำยเหตุ *ประธำนสหวิทยำเขต  ประกอบด้วย

         1.สหวิทยำเขตบุญวำทย์   2. สหวิทยำเขตกัลยำ   3. สหวิทยำเขตเถินบุรินทร์   4. สหวิทยำเขตพญำวัง   5. สหวิทยำเขตหริภุญชัย   6.สหวิทยำเขตจำมเทวี  7.สหวิทยำเขตศรีวิชัย 
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ตำรำงท่ี 4  แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
               ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)  ขนาดโรงเรียนใช้เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

ตำรำงที่ 5 สรุปข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
            ล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 

หมายเหตุ  * จ านวนครูตามจ.18 (ผู้บริหารโรงเรียน+ครูผู้สอน) 

 

 

 

ล ำพูน ล ำปำง รวม

เล็ก นักเรียน น้อยกว่ำ 119 คน 0 2 2

กลำง นักเรียน 120 - 719 คน 11 18 29

ใหญ่ นักเรียน 720 - 1,679 คน 2 8 10

ใหญ่พิเศษ นักเรียน ต้ังแต่ 1,680 คน ข้ึนไป 2 2 4

15 30 45

ขนำดโรงเรียน

รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

จ ำนวน
โรงเรียน ม.ต้น ม.ปลำย ปวช. รวม

1.เมืองล ำพูน 4 3,488            3,306            -               6,794            194              365           
2.แม่ทำ 2 389              266              -               655              30                45             
3.บ้ำนโฮ่ง 2 615              455              -               1,070            39                68             
3.ล้ี 2 966              898              27                1,891            61                108
4.ทุ่งหัวช้ำง 1 248              218              -               466              18                29
5.ป่ำซำง 3 643              487              -               1,130            40                80
6.บ้ำนธิ 1 190              107              -               297              9                 17

รวม จ.ล ำพูน 15 6,539            5,737            27                12,303 391              712           
1.เมืองล ำปำง 7 4,839            4,281            -               9,120            258              508           
2.แม่เมำะ 2 696              294              -               990              36                60             
3.เกำะคำ 2 158              84                -               242              15                26             
4.เสริมงำม 1 466              387              -               853              27                55             
5.งำว 2 373              641              -               1,014            39                64             
6.แจ้ห่ม 1 616              456              -               1,072            37                62             
7.วังเหนือ 1 634              585              -               1,219            37                68             
8.เถิน 2 916              680              -               1,596            51                96             
9.แม่พริก 1 114              129              -               243              15                16             
10.แม่ทะ 3 256              180              -               436              36                42             
11.สบปรำบ 1 442              334              -               776              28                47             
12.ห้ำงฉัตร 3 442              324              -               766              34                58             
13.เมืองปำน 4 410              398              -               808              40                62             

รวม จ.ล ำปำง 30 10,362          8,773            -               19,135 653              1,164 
45 16,901          14,510          27                31,438          1,044            1,876         

ล ำ
ปำ

ง

รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

จังหวัด อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู *

ล ำ
พูน
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ตำรำงที่ 6  แสดงจ านวน และ ร้อยละของนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียน และจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน  
               สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 จ าแนก 
               รายจังหวัด และ ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 

 
 

 

  จากตารางที่  6  ปีการศึกษา 2564 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รวมทั้งสิ้น 31,438 คน ระดับชั้นที่มีนักเรียนมากที่สุด คือ ระดับชั้น ม.2 จ านวน 
5,695 คน คิดเป็นร้อยละ 18.12 รองลงมาคือ ระดับชั้น ม.3 จ านวน  5,690 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 และ 
น้อยที่สุดคือระดับ ปวช.1 จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.02 จ านวนห้องเรียนรวมทั้งหมด 1,044 ห้อง  
มากที่สุดในระดับชั้น ม.3 จ านวน 175 ห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องมากที่สุดในระดับชั้น ม.2 และ ม.3 
จ านวน 33 คนต่อห้อง และน้อยที่สุดในระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 6 คนต่อห้อง อัตราส่วนเฉลี่ยของ 
ทุกระดับชั้น จ านวน 30 คนต่อห้อง 

 

 

 

 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม
มัธยมศึกษำตอนต้น 3,113 3,426 6,539 53.15 197 50.38 33 4,862 5,500 10,362 54.15 325 49.77 32

ม.1 1,029 1,147 2,176 17.69 66 16.88 33 1,604 1,736 3,340 17.45 107 16.39 31
ม.2 1,038 1,150 2,188 17.78 66 16.88 33 1,592 1,915 3,507 18.33 108 16.54 32
ม.3 1,046 1,129 2,175 17.68 65 16.62 33 1,666 1,849 3,515 18.37 110 16.85 32

มัธยมศึกษำตอนปลำย 2,268 3,469 5,737 46.63 191 48.85 30 3,300 5,473 8,773 45.85 328 50.23 27
ม.4 832 1,257 2,089 16.98 65 16.62 32 1,135 1,840 2,975 15.55 109 16.69 27
ม.5 743 1,119 1,862 15.13 63 16.11 30 1,145 1,873 3,018 15.77 111 17.00 27
ม.6 693 1,093 1,786 14.52 63 16.11 28 1,020 1,760 2,780 14.53 108 16.54 26

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 1 26 27 0.22 3 0.77 9 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
ปวช.1 0 6 6 0.05 1 0.26 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
ปวช.2 0 13 13 0.11 1 0.26 13 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
ปวช.3 1 7 8 0.07 1 0.26 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00

รวมท้ังส้ิน 5,382 6,921 12,303 100.00 391 100.00 31 8,162 10,973 19,135 100.00 653 100.00 29

ร้อยละ
จ ำนวน

ห้องเรียน

จงัหวัดล ำพูน จงัหวัดล ำปำง

ช้ัน
จ ำนวนนักเรียน

อัตรำส่วน
จ ำนวน 

นร. : ห้อง

ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวน
ห้องเรียน

(ห้อง)

จ ำนวนนักเรียน
ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวน
ห้องเรียน

(ห้อง)

ร้อยละ
จ ำนวน

ห้องเรียน

อัตรำส่วน
จ ำนวน 

นร. : ห้อง

ชำย หญิง รวม

มัธยมศึกษำตอนต้น 7,975 8,926 16,901 53.76 522 50.00 32
ม.1 2,633 2,883 5,516 17.55 173 16.57 32
ม.2 2,630 3,065 5,695 18.12 174 16.67 33
ม.3 2,712 2,978 5,690 18.10 175 16.76 33

มัธยมศึกษำตอนปลำย 5,568 8,942 14,510 46.15 519 49.71 28
ม.4 1,967 3,097 5,064 16.11 174 16.67 29
ม.5 1,888 2,992 4,880 15.52 174 16.67 28
ม.6 1,713 2,853 4,566 14.52 171 16.38 27

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 1 26 27 0.09 3 0.29 9
ปวช.1 0 6 6 0.02 1 0.10 6
ปวช.2 0 13 13 0.04 1 0.10 13
ปวช.3 1 7 8 0.03 1 0.10 8

รวมท้ังส้ิน 13,544 17,894 31,438 100.00 1,044 100.00 30

ร้อยละ
จ ำนวน

ห้องเรียน

อัตรำส่วน
จ ำนวน 

นร. : ห้อง

รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

ช้ัน

จ ำนวนนักเรียน ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวน
ห้องเรียน

(ห้อง)



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 15 
 

ตำรำงท่ี 7  แสดงจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน  จ านวนครู  จ านวนห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง  
               อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ตามขนาดของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
               ล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  
       (ขนาดโรงเรียนใช้เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 

 

ตำรำงท่ี 8   แสดงจ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จ าแนกรายชั้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
                มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 รายจังหวัด และภาพรวม ระดับเขตพ้ืนที่  

 

 

 

 

จ ำนวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 119 คน) เล็ก 0 0 0 0 0
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลำง 11 3,420 139 25 14
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่ 2 2,565 82 31 18

2 6,318 170 37 19
15 12,303 391 23 13

จ ำนวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 119 คน) เล็ก 2 143 16 9 5
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลำง 18 3,790 191 20 13
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่ 8 7,769 269 29 17

2 7,433 177 42 19
30 19,135 653 33 18

จ ำนวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 119 คน) เล็ก 2 143 16 9 5
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลำง 29 7,210 330 22 13
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่ 10 10,334 351 29 17

4 13,751 347 40 19
45 31,438 1,044 30 14

(นักเรียน ต้ังแต่ 1,680 คน ข้ึนไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

ขนำดโรงเรียน
จงัหวัดล ำพูน

(นักเรียน ต้ังแต่ 1,680 คน ข้ึนไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

จงัหวัดล ำปำง
ขนำดโรงเรียน

(นักเรียน ต้ังแต่ 1,680 คน ข้ึนไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

ขนำดโรงเรียน
รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

อำยุ
(ปี)

จ ำนวน
(คน)

อำยุ
(ปี)

จ ำนวน
(คน)

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 12 3,680 2,176 59.13 12 6,859 3,340 48.70
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 13 3,825 2,188 57.20 13 7,312 3,507 47.96
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 14 3,787 2,175 57.43 14 7,673 3,515 45.81
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 12-14 11,292 6,539 57.91 12-14 21,844 10,362 47.44
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 และ ปวช.1 15 4,443 2,095 47.15 15 8,809 2,975 33.77
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 และ ปวช.2 16 5,179 1,875 36.20 16 10,230 3,018 29.50
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 และ ปวช.3 17 5,385 1,794 33.31 17 10,749 2,780 25.86
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 15-17 15,007 5,764 38.41 15-17 29,788 8,773 29.45

ประชำกร
นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ระดับช้ัน

จังหวัดล ำพูน จังหวัดล ำปำง

ประชำกร ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชำกรวัยเรียน

นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชำกรวัยเรียน
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ตำรำงท่ี 8   แสดงจ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จ าแนกรายชั้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
                มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 รายจังหวัด และภาพรวม ระดับเขตพ้ืนที่ (ต่อ) 

 
อ้างอิง ข้อมูลสถิติประชากรแยกรายอายุ  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ตำรำงท่ี 9  แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาสของ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
      ล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 31,438 คน มีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งสิ้น 
16,754 คน คิดเป็นร้อยละ 53.29 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนยากจนมากที่สุด จ านวน 
16,647 คน คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด  

 

 

อำยุ
(ปี)

จ ำนวน
(คน)

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 12 10,539 5,516 52.34
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 13 11,137 5,695 51.14
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 14 11,460 5,690 49.65
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 และ ปวช.1 15 13,252 5,070 38.26
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 และ ปวช.2 16 15,409 4,893 31.75
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 และ ปวช.3 17 16,134 4,574 28.35

รวมท้ังส้ิน 77,931 31,438 40.34

ระดับช้ัน

รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

ประชำกร
นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชำกรวัยเรียน

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม
จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด 5,382 6,921 12,303 8,162 10,973 19,135 13,544 17,894 31,438
นักเรียนด้อยโอกำสท้ังหมด 2,340 2,677 5,017 5,350 6,387 11,737 7,690 9,064 16,754
เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน - - - - - - - - - 0.00
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศ - - - - - - - - - 0.00
เด็กถูกทอดท้ิง - - - 2 1 3 2 1 3 0.02
เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเยำวชน - - - - - - - - - 0.00
เด็กเร่ร่อน - - - - - - - - - 0.00
ผลกระทบจำกเอดส์ - - - 1 1 2 1 1 2 0.01
ชนกลุ่มน้อย 2 1 3 2 3 5 4 4 8 0.05
เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ - - - - 2 2 - 2 2 0.01
เด็กยำกจน 2,326     2,670     4,996     5,309     6,342     11,651   7,635     9,012     16,647   99.36
เด็กท่ีมีปัญหำเก่ียวกับยำเสพติด - - - - - - - - - 0.00
อ่ืนๆ - - - - - - - - - 0.00
ก ำพร้ำ 1 - 1 7 6 13 8 6 14 0.08
ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว - - - 4 8 12 4 8 12 0.07
มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท 11 6 17 25 24 49 36 30 66 0.40
อำยุนอกเกณฑ์ - - - - - - - - - 0.00

53.29

ประเภทด้อยโอกำส
จังหวัดล ำพูน จังหวัดล ำปำง รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

คิดเป็นร้อยละ
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ตำรำงท่ี 10  แสดงจ ำนวนนักเรียนพิกำรเรียนร่วม สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
        ล ำปำง ล ำพูน ปีกำรศึกษำ 2564 รำยจังหวัด และภำพรวมระดับเขตพื้นที่ 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 31,438 คน  มีนักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งสิ้น  
712 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด 
จ านวน 596 คน คิดเป็นร้อยละ 83.71 ของนักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม

จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด 5,382 6,921 12,303 8,162 10,973 19,135 13,544 17,894 31,438

นักเรียนพิกำรเรียนร่วมท้ังหมด 162 60 222 364 126 490 526 186 712 2.26

ควำมพิกำรทำงกำรมองเห็น 1 2 3 5 4 9 6 6 12 1.69

ควำมพิกำรทำงกำรได้ยิน 0 1 1 1 2 3 1 3 4 0.56

ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ 8 5 13 16 9 25 24 14 38 5.34

ควำมพิกำรร่ำงกำยและสุขภำพ 4 2 6 13 8 21 17 10 27 3.79

ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้ 144 49 193 304 99 403 448 148 596 83.71

ควำมพิกำรทำงกำรพูดและภำษำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ควำมพิกำรทำงกำรพฤติกรรมและอำรมณ์ 4 0 4 15 2 17 19 2 21 2.95

ควำมพิกำรทำงกำรออทิสติก 1 0 1 8 1 9 9 1 10 1.40

ควำมพิกำรทำงกำรซ้ ำซ้อน 0 1 1 2 1 3 2 2 4 0.56

อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ประเภทพิกำร
จังหวัดล ำพูน จังหวัดล ำปำง รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

 คิดเป็นร้อยละ
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ตำรำงที่ 11  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนก  
                 ตามเพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2563 
                 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 

 

  จากตารางที่ 11 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ จ านวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คิดเป็นร้อยละ 90.58 ของจ านวนนักเรียน ม.3 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ  คิดเป็นร้อยละ 99.71  
ของนักเรียนที่จบการศึกษา เรียนต่อม.4 โรงเรียนเดิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.45 รองลงมาเรียนต่อ
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 9.41 และ นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 0.29  
ของนักเรียนที่จบการศึกษาท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 ชำย    หญิง รวม     ชำย    หญิง รวม     ชำย    หญิง รวม   
นักเรียน ม.3 ต้นปีกำรศึกษำ 1,075 1,224 2,299 1,636 1,862 3,498 2,711 3,086 5,797
นักเรียน ม.3  จบกำรศึกษำ 893 1,157 2,050 1,429 1,772 3,201 2,322 2,929 5,251
1.ศึกษำต่อ
ศึกษำต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 616      951        1,567     76.44 1,094   1,511    2,605   81.38 1,710   2,462    4,172                79.45
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ในจังหวัดเดิม 151      137        288       14.05 28       78        106      3.31 179     215      394                   7.50
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ในต่ำงจังหวัด 20        20          40         1.95 12       12        24        0.75 32       32        64                     1.22
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ใน กทม. 1          -            1           0.05 1         -           1          0.03 2         -           2                       0.04
สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 96        40          136       6.63 252     106      358      11.18 348     146      494                   9.41
สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 1          3           4           0.20 1         9          10        0.31 2         12        14                     0.27
ศึกษำต่อสถำบันอ่ืน ๆ 7          2           9           0.44 33       54        87        2.72 40       56        96                     1.83

รวม ศึกษำต่อ 892 1,153 2,045 99.76 1,421 1,770 3,191 99.69 2,313 2,923 5,236 99.71
2.ไม่ศึกษำต่อ
2.1 ประกอบอำชีพ
(1) ภำคอุตสำหกรรม -           -            -            -           -          -           -          0.00 -          -           -                       0.00
(2) ภำคกำรเกษตร -           2           2           0.10      -          -           -          0.00 -          2          2                       0.04
(3) กำรประมง -           -            -            -           -          -           -          0.00 -          -           -                       0.00
(4) ค้ำขำย ธุรกิจ -           -            -            -           -          -           -          0.00 -          -           -                       0.00
(5) งำนบริกำร -           -            -            -           -          -           -          0.00 -          -           -                       0.00
(6) รับจ้ำงท่ัวไป -           -            -            -           -          -           -          0.00 -          -           -                       0.00
(7) ท ำงำนอ่ืน ๆ 1          2           3           0.15      5         1          6          0.19 6         3          9                       0.17

รวมประกอบอำชีพ 1          4           5           0.24 5         1          6          0.19 6         5          11                     0.21
2.2 บวชในศำสนำ -           -            -            0.00 1         -           1          0.03 1         -           1                       0.02
2.3 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ -           -            -            0.00 2         1          3          0.09 2         1          3                       0.06
2.4 อ่ืน ๆ -           -            -            0.00 -          -           -          0.00 -          -           -                       0.00

       รวมไม่ศึกษำต่อท้ังส้ิน        1 4 5 0.24 8 2 10 0.31 9 6 15 0.29

89.17 91.51 90.58

 รำยกำร

จ ำนวนนักเรียน (จ.ล ำพูน) ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จบ
กำรศึกษำ

ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จบ
กำรศึกษำ

ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จบ
กำรศึกษำ

จ ำนวนนักเรียน (จ.ล ำปำง) จ ำนวนนักเรียน (รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน)
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ตำรำงที่ 12  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนก  
                 ตามเพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2563  
                 รายจังหวัด  และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่   

 

จากตารางที่ 12 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ จ านวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็น
ร้อยละ 95.33 ของจ านวนนักเรียน ม.6 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ  คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของนักเรียน 
ที่จบการศึกษา ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.40 รองลงมาเรียนต่อสถาบัน
อาชีวศึกษาของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 5.41 และ นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 1.81 ของนักเรียนที่
จบการศึกษาท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 ชำย    หญิง รวม     ชำย    หญิง รวม     ชำย    หญิง รวม   
นักเรียน ม.6 ต้นปีกำรศึกษำ 684 1,150 1,834 1,023 1,773 2,796 1,707 2,923 4,630
นักเรียน ช้ันม.6  จบกำรศึกษำ 625 1,096 1,721 948 1,745 2,693 1,573 2,841 4,414
1.ศึกษำต่อ
1.1 มหำวิทยำลัยของรัฐ 375    778     1,153         67.00 701     1,430  2,131          79.13 1,076 2,208  3,284                   74.40
1.2 มหำวิทยำลัยเปิดของรัฐ 17     11       28             1.63 33       70       103            3.82 50      81       131                      2.97
1.3 มหำวิทยำลัยของเอกชน 17     9         26             1.51 41       42       83              3.08 58      51       109                      2.47
1.4 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 25     23       48             2.79 126     65       191            7.09 151    88       239                      5.41
1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 2       1         3               0.17 2         5        7                0.26 4        6        10                        0.23
1.6 สถำบันพยำบำล -        1         1               0.06 2         30       32              1.19 2        31       33                        0.75
1.7 สถำบันทหำร -        -          -                -                2         -         2                0.07 2        -         2                          0.05
1.8 สถำบันต ำรวจ 1       -          1               0               -          -         -                 0.00 1        -         1                          0.02
1.9 สถำบันอ่ืน ๆ 177    246     423           24.58 22       80       102            3.79 199    326     525                      11.89

รวม ศึกษำต่อ 614 1,069 1,683 97.79 929 1,722 2,651 98.44 1,543 2,791 4,334 98.19
2.ไม่ศึกษำต่อ
2.1 ประกอบอำชีพ
(1) รับรำชกำร -        -          -                -                -          -         -                 0.00 -        -         -                          0.00
(2) ท ำงำนรัฐวิสำหกิจ -        -          -                -                4         -         4                0.15 4        -         4                          0.09
(3) ภำคอุตสำหกรรม 1       2         3               0.17          2         6        8                0.30 3        8        11                        0.25
(4) ภำคกำรเกษตร 1       -          1               0.06          2         1        3                0.11 3        1        4                          0.09
(5) กำรประมง -        -          -                -                -          -         -                 0.00 -        -         -                          0.00
(6) ค้ำขำย ธุรกิจ -        2         2               0.12          -          1        1                0.04 -        3        3                          0.07
(7) งำนบริกำร -        3         3               0.17          1         1        2                0.07 1        4        5                          0.11
(8) รับจ้ำงท่ัวไป 9       19       28             1.63          8         13       21              0.78 17      32       49                        1.11

รวมประกอบอำชีพ 11     26       37             2.15 17       22       39              1.45 28      48       76                        1.72
2.2 บวชในศำสนำ -        -          -                -                -          -         -                 0.00 -        -         -                          0.00
2.3 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ -        1         1               0               2         1        3                0.11 2        2        4                          0.09
2.4 อ่ืน ๆ -        -          -                -                -          -         -                 -                   -        -         -                          -                  

       รวมไม่ศึกษำต่อท้ังส้ิน        11 27 38 2.21 19 23 42 1.56 30 50 80 1.81

93.84 96.32 95.33

รำยกำร

จ ำนวนนักเรียน (จ.ล ำพูน)
ร้อยละจ ำนวน
นักเรียนจบ
กำรศึกษำ

ร้อยละจ ำนวน
นักเรียนจบ
กำรศึกษำ

ร้อยละจ ำนวน
นักเรียนจบ
กำรศึกษำ

จ ำนวนนักเรียน (จ.ล ำปำง) จ ำนวนนักเรียน (รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน)
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ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพูน 

ตำรำงท่ี 13 แสดงจ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง จ าแนกตามวิทยฐานะ และ 
                วุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 

หมายเหตุ  ข้าราชการครู หมายถงึ ผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ปริญญำตรี ป.บัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม

ครู/ครูผู้ช่วย 124 30 154
ช ำนำญกำร 98 145 1 244
ช ำนำญกำรพิเศษ 155 131 1 287
เช่ียวชำญ 4 4

รวมจงัหวัดล ำพูน 0 377 0 310 2 689

ครู/ครูผู้ช่วย 186 53 1 240
ช ำนำญกำร 146 230 376
ช ำนำญกำรพิเศษ 210 295 9 514
เช่ียวชำญ 2 3 5

รวมจงัหวัดล ำปำง 0 544 0 581 10 1,135

ครู/ครูผู้ช่วย  310  83 1 394
ช ำนำญกำร  244  375 1 620
ช ำนำญกำรพิเศษ  365  426 10 801
เช่ียวชำญ  2  7  9
รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน 0 921 0 891 12 1,824

จังหวัดล ำปำง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

จังหวัด/วิทยฐำนะ
วุฒิกำรศึกษำ

จังหวัดล ำพูน
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ข้อมูลวิชำกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

ตำรำงท่ี 14  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
                 ปีการศึกษา 2563 รายจังหวัด และ ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  

กลุ่มสาระฯ 
ระดับชัน้ ระดับชัน้ 

ม.3 ปีการศึกษา 2563 ม.6 ปีการศึกษา 2563 

สพม. สพฐ. ประเทศ 
ผลตา่งเทียบ 
ระดับประเทศ 

สพม. สพฐ. ประเทศ 
ผลตา่งเทียบ 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 59.88 55.18 54.29 +5.59 47.97 45.22 44.36 +3.61 

ภาษาอังกฤษ 38.28 34.14 34.38 +3.90 30.57 29.73 29.94 +0.63 

คณิตศาสตร ์ 30.27 30.27 25.46 +4.81 29.28 26.33 26.04 +3.24 

วิทยาศาสตร ์ 32.64 30.17 29.89 +2.75 35.83 33.04 32.68 +3.15 

สังคมศึกษา ไม่มีการทดสอบ 37.61 36.32 35.93 +1.68 

ตำรำงท่ี 15  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2562 – 
2563 

กลุ่มสาระฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2562 2563 ค่าพัฒนา  2562 2563 ค่าพัฒนา  

ภาษาไทย 60.05 59.88 -0.17 44.58 47.97 +3.39 

ภาษาอังกฤษ 35.83 38.28 +2.45 30.18 30.57 +0.39 

คณิตศาสตร ์ 31.46 30.27 -1.19 27.95 29.28 +1.33 

วิทยาศาสตร ์ 32.18 32.64 +0.46 31.30 35.83 +4.53 

สังคมศึกษา ไม่มีการทดสอบ 37.45 37.61 +0.16 
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ตำรำงท่ี 16  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
                ปีการศึกษา 2560 – 2563 

กลุ่มสาระ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 52.46 59.85 60.05 59.88 52.74 50.70 44.58 47.97 

ภาษาอังกฤษ 32.07 30.82 35.83 38.28 29.62 32.68 30.18 30.57 

คณิตศาสตร ์ 31.19 35.02 31.46 30.27 27.17 33.78 27.95 29.28 

วิทยาศาสตร ์ 34.98 39.61 32.18 32.64 32.19 32.93 31.30 35.83 

สังคมศึกษา ไม่มีการทดสอบ 36.53 36.71 37.45 37.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 23 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
โดยมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้ 

ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและของประเทศชำติ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรปูแบบใหม่ใน
ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีการพัฒนาดา้นร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา  

ร้อยละ 80 - 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 

เพิ่มขึ้น บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึน้ไป 

ร้อยละ 70 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศกึษาที่สนอในระดับ ม.ตน้ ที่ได้รบัการเตรียม
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแตล่ะพื้นที่ 
ตลอดจนความท้าทายที่เปน็พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

  

               ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 80 - 

               ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 80 บรรล ุ

               ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 บรรล ุ
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กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มคีุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอายุ 

  

           ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับเข้าเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 - 

           ตัวชี้วัดที่ 15.2 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับเข้าเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 

ร้อยละ 100 - 

           ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลกัสูตรในปี
การศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อข้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

            ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ 

ร้อยละ 78 บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรล ุ

ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน ดังนี้ 

 

มำตรฐำน 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ค ำอธิบำยระดับ
คุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ  5 ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่ 
                 การศึกษา 

5 ดเียี่ยม 

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) 5 ดีเยี่ยม 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
– 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีรายละเอียด ดังนี้  

 
ผลคะแนน ITA สพม.ลปลพ (คะแนนเฉลี่ยภำพรวม) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

71.21 77.92 79.10 89.67 93.65 91.42 96.53 

ไม่จัดอันดับ ไม่จัดอันดับ อันดับที่ 187 อันดับที่ 40 ล าดับที่ 17 ล าดับที่ 56 ล าดับที่ 45 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 26 
 

ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที ่3 
หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ คือ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง*      
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์* 

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม* 

(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 

(1) ประเด็น ความมั่นคง*  
(2) ประเด็น การต่างประเทศ  
(3) ประเด็น การเกษตร  
(4) ประเด็น อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต  
(5) ประเด็น การท่องเที่ยว  
(6) ประเด็น พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
(7) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
(8) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
(9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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(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 
(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ*  
(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
(23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 
ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบ
เรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านการเมือง  
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3. ด้านกฎหมาย  
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม  
5. ด้านเศรษฐกิจ  
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ด้านสาธารณสุข 
8. ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
9. ด้านสังคม  
10. ด้านพลังงาน 
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12. ด้านการศึกษา* 

13. ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน

อย่างมีนัยส าคัญ 5 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ 

กิจกรรมที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

กิจกรรมที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะ  
การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนด
ประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับอีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐาน  
เชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
    ในสังคมไทย 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและ 
แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม 
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ  

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 16 นโยบาย 
นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
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นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
นโยบายที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
นโยบายที่ 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  
นโยบายที่ 7 จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน*  
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต*  
นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  
นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
นโยบายที่ 14 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  
นโยบายที่ 15 พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
นโยบายที่ 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 19 แผน  
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง  
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  
6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล  
14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน  
18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  
19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

นโยบายหลัก 12 ด้าน  
เป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปี 
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ  
3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ เพ่ือบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ 
1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็น 
แผนระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผน 
การศึกษาแห่งชาติ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายใน 

ประเทศลดลง 
และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของ

การจัดการศึกษา (Aspirations)  

 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน 
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม(Compassion) 

 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย  
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access)  
 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานได้รับ 
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและ  
การพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพ่ือ  
การท างานหรือการมีชีวิตหลังวัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข 
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 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity)  
 ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการ 
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)  
 ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของ
แต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
 หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
ที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและ 
ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และ
ผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 
 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 ที่จะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการศึกษาท่ีสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริมการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                              ในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ) 

 “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง” 
          1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน 
และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม 
          2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
          3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร    
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  

 5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ   

 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดยด าเนินการจัดท าแผนและ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
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1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์  ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้ง 
ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และ  
มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้  
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบ  
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น 
การผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนา  
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน 
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ที่เก่ียวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  
และผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เ พ่ือเ พ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพ 
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง เ พ่ือเ พ่ิมโอกาสและการเข้าถึ งการศึกษาที่มีคุณภาพ  
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน 
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ 
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม ความพร้อม 
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
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7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงาน
ในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน  โดยมุ่ง

ปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ  
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

  2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษา
ยกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณา  
หาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 1.1 ICT ( Information and Communication Technologies)  เทคโน โลยี ส ารสน เทศและ 
การสื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource 
Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School 
และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 
 1.2 การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM 
Coding เป็นต้น 

1.3 การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ  
การเสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบ
การศึกษา (3) วัยแรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.  
ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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1.4 การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

1.5 กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การมพีระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  
2. การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา  
3. การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับ 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4. การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 5. การจัดตั้ง
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบ
การศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและ 
จัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.6 ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่ มเป้าหมาย และ 
ใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) 
รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
 1.7 การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

1.8 การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ  
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

1.9 การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
  1.10 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้  
ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติ เ พ่ือแก้ ไขปัญหาเบื้องต้น ( Call Center  
ด้านกฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.11 การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
1.12 การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
1.13 การศึกษายกก าลังสอง โดย – พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่

วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ 
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ 
http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้
ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์ม
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ให้ผู้เรียน ครู 
ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence 
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Individual Development Plan : EIDP) – จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้อง
มีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 
 - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก าลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์  
การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 
 - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษา
ดิจิทัล (Digital College) 

- มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือ
การด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

- มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ
ดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และ  
จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
 3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 - ส่งเสริมให้ผู้ เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได ้
 5. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
 - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ พิเศษได้รับการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 
2 จ านวนผู้ เรียนที่ เป็นผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ 

ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น 

คน 3,315,554 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของผู้ เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับที่ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 
 

ร้อยละ 41.33 
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5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA  

ร้อยละ 70 

7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตาม 
พหุปัญญา 

ร้อยละ 10 

8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 

ร้อยละ 10 

9 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

โรงเรียน 220 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่

เป็นดิจิทัล 
ร้อยละ 80 

2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ 

สัดส่วน 3:2 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
พิ เศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที ่

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ร้อยละ 50 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น“การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 2. ด้านโอกาส 

2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ 
ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก 
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน   
ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นทีล่ักษณะพิเศษ  
 4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 15 (พ.ศ. 2563-2565) (เขตตรวจราชการที่ 15)  

ยุทธศาสตร์ 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย เพ่ือ 

เพ่ิมสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการแข่งขันและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สร้างสรรค์  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติอย่างหลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่  

และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าปาง (พ.ศ. 2563 – 2565)  

ยุทธศาสตร์  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) ของจังหวัดล าพูน  

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การสร้างโอกาส ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
3. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
5. การพัฒนาการเรียนรู้ 
6. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

วิสัยทัศน ์

“องค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะ

วิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพ  

อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์
1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตว รรษที่ 21  

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี  
2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่สูง  

ในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม  
3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัย 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ การจัด  
การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  

4. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีส านึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ  

6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 
กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ 

                    เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 
นโยบายที่ 4 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 

นโยบายที่ 1 สง่เสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ประเด็นการพิจารณา พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน” 

ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 

รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี  

รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล   และงานบริหารทั่วไป  
สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ประเด็นการพิจารณาที่  2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 สงเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ  

งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณงาน

บริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 

จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้ วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความตองการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
 ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย

เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย

เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป   
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้ วัดที่  10 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้ วัดที่  11 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพดีข้ึนไป     
จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่ทันสมัย 
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน 

และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
 ตัวช้ีวัดที่ 15  ร้อยละ 80 ของของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการสงเสริมพัฒนา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

จุดเน้นที่ 9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 กลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน 

คุณภาพการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหาร

จัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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 ตัวชี้วัดที่ 17  ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้” 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการสงเสริมและพัฒนาให้ครูน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

“1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
 ตัวช้ีวัดที่ 19  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู ด้วย

วิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการ 

 Co-creation Learning 
 ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิต  
วิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการสงเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป   

นโยบายที่ 3 สง่เสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 
จุดเน้นที่  13  ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้   “1 ผู้นิ เทศ  

1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” 
ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการนิเทศ 

การจัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละ 100 ของผู้นิเทศ มีส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัด 

การเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” 
 ตัวชี้วัดที่ 27  ร้อยละ 80 ของผู้นิเทศ มีการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศ 

การจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

นโยบายที่ 4 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 ตัวชี้วัดที่ 29  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ

นักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
  ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ตัวช้ีวัดที่ 31 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคต์ามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนดในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่านการคิดวิเคราะห์ และ

เขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

 ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป 
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดที่ 36  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
เขียน เป็น ไปตามมาตรฐานตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้ วัดที่ 37 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
 ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมขึ้น มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

ตัวชี้ วัดที่  39 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ตัวชี้ วัดที่  40 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียน 

 ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษา  
ที่ 3 ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดที่ 42 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน  Digital 
Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 



 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 51 
 

 

 ตัวชี้วัดที่ 44  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการ
ค านวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

ตัวชี้วัดที่ 45  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน  Digital 
Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมได้ 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ 

ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 46 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้วัดที่ 47 ร้อยละ 80 ร้อยละของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
จุดเน้นที่ 16 เพิ่มศกัยภาพนกัเรียนใหส้ามารถคน้พบตนเอง มีทกัษะพืน้ฐานอาชีพ และการมีงานท า  

มีความพรอ้มในการแขง่ขนั 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สมรรถนะที่จ าเป็นการรู้ 
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และ 
มีความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการแขง่ขัน 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพและ
การมีงานท า 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 48 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง  

มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
 ตัวชี้วัดที่ 49 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง 

มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแขงขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 จุดเน้นที่ 17 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิตเพ่ือสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 50 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  

ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 51 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด 

ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดที่ 52 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและ 

มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจากยาเสพติด  
ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ   

ตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหมีความรู้ความเข้าใจ
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ  
ระดบัคุณภาพดีขึ้นไป 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ประมาณการวงเงินงบประมาณ 
ในการบริหารส านักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6,426,900 

   - งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)                                             (4,000,000)  

   - งบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       (2,426,900)  

งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 500,000 

   - โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 
     การศึกษา 2565 (500,000) 

 

งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 1,000,000 

 - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (1,000,000)  

รวม 7,926,900 
 

หมายเหตุ :  
1. ประมาณการจากงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) และเงินเหลือจ่าย โดยใช้ฐานการประมาณการจากงบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ และ/หรือการด าเนินโครงการจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร

งบประมาณแล้วเท่านั้น 
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งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการ งบประมาณ

ก ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2,017,440      

1 ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง/ค่าเช่าทีพั่ก/ค่าพาหนะ        300,000        

2 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 30,000          

3 ค่าก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกูล 240              

4 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 50,000          

5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บ ารุงรักษา 50,000          

6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง/บ ารุงรักษา (ค่าเปล่ียนยาง/ค่าถ่ายน้ ามนัเคร่ือง หล่อล่ืน ฯลฯ) 100,000        

7 ค่าจ้างบุคลากรในส านักงาน/โรงเรียน จ านวน 8 อัตรา          907,200        

8 ค่าวัสดุ (ส านักงาน/คอมพิวเตอร์) 300,000        

9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ฯลฯ) 250,000        

10 ค่าจ ากัดปลวก 30,000          

ข ค่าสาธารณูปโภค 500,000        

ค ด าเนินการตามนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (CEO) 1,000,000      

ง ส ารอง (งบกลาง) 482,560 

4,000,000 รวมท้ังส้ิน
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งบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 

นโยบาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 1,555,400 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 1,095,800 

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 149,200 

นโยบายที่ 4 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับ 1,126,500 

รวม 3,926,900 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค.-ธ.ค.64)  (ม.ค.-มี.ค.65)  (เม.ย-มิ.ย.65)  (ก.ค.-ก.ย.65)

นโยบายท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

1    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

        99,900 20,400      33,500        -                 46,000         นิเทศฯ

2    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

      200,000 -               -                 100,000      100,000       กฏหมาย
และคดี

3    โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
จัดการเรียนการสอนเด็กพิการ
เรียนรวม

        37,600 3,600        -                 28,000        6,000           นิเทศฯ

4    โครงการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
 สพม.ลปลพ

        22,000 1,800        -                 20,200        -                  บริหารงาน
การเงินฯ

5    โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการ
พัฒนาแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน

        57,000 19,200      -                 17,000        20,800         นิเทศฯ

6    โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดต้ังงบประมาณ งบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

        15,900 15,900      -                 -                 -                  นโยบาย
และแผน

7    โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) 
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และคู่มือ
การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2565

        47,400 36,730      5,365          -                 5,305           นโยบาย
และแผน

ท่ี ช่ือโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

 แผนการเบิกจา่ยงบประมาณ
 กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ
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 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4
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8    โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการ
ด้านการบริหารงานบุคคล 
ปี พ.ศ.2565

        35,500 6,410        18,005        900            10,185         บริหาร
งานบุคคล

9    โครงการพัฒนาระบบควบคุม
ภายใน

        46,500 -               5,000          33,950        7,550           อ านวยการ

10  โครงการประชมุสัมมนา
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง

      168,800 -               56,267        56,267        56,266        อ านวยการ

11  โครงการ ตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        44,600 -               10,000        20,200        14,400         ตรวจสอบ
ภายใน

12  โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา

        62,700 -               33,600        27,100        2,000           นิเทศฯ

13  โครงการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพม.ลปลพ

        54,600 -               39,120        8,250          7,230           DLICT 

14  โครงการพัฒนาระบบ
การประชมุทางไกลผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Video 
Conference)

        34,500 -               -                 34,500        -                  DLICT 

15  โครงการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือ
สนับสนุนระบบนวัตกรรม
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน

        20,000 20,000      -                 -                 -                  DLICT 

16  โครงการยกย่องเชดิชเูกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

          5,000 5,000        -                 -                 -                  พัฒนาฯ

17  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามสมรรถนะ 
มาตรฐานวิชาชพี และ
จรรยาบรรณ

      426,000 -               135,250      117,900      172,850       พัฒนาฯ

ท่ี ช่ือโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

 แผนการเบิกจา่ยงบประมาณ
 กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ
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18  โครงการสัมมนาวิชาการผู้ท า
คุณประโยชน์แก่ราชการ ประจ าปี
 พ.ศ. 2565

      150,100 -               -                 -                 150,100       อ านวยการ

19  โครงการสร้างจิตส านึกและ
ความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

        27,300 -               -                 27,300        -                  อ านวยการ

 รวมนโยบายด้านท่ี 1     1,555,400      129,040       336,107       491,567       598,686

นโยบายท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

1    โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เร่ืองรูปแบบการสอน

        27,400 -               3,600          17,800        6,000           นิเทศฯ

2    โครงการอบรบการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศสู่การสร้างส่ือ
การสอนออนไลน์

        32,400 2,925        -                 24,120        5,355           นิเทศฯ

3    โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้ใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้

          6,000 -               725            3,550          1,725           นิเทศฯ

4    โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา (งบ สพม.ลปลพ 
30,000 บาท + งบ อบจ.ล าพูน 
1,000,000 บาท)

    1,030,000 -               1,030,000    -                 -                  ส่งเสริมฯ

 รวมนโยบายด้านท่ี 2     1,095,800         2,925     1,034,325         45,470         13,080

นโยบายท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 

1    โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การนิเทศ และการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ

      149,200 -               51,300        56,620        41,280         นิเทศฯ

 รวมนโยบายด้านท่ี 3       149,200                -         51,300         56,620         41,280

ท่ี ช่ือโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

 แผนการเบิกจา่ยงบประมาณ
 กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ



 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 60 
 

 

 

นโยบายท่ี 4 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับ 

1    โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการจัด
การเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน

        85,400 -               40,000        41,100        4,300           นิเทศฯ

2    โครงการการขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา

        15,600 -               2,550          9,000          4,050           นิเทศฯ

3    โครงการน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ในหลวงรัชกาลท่ี 10 และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 
สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา

        45,400 4,750        12,100        27,350        1,200           นิเทศฯ

4    โครงการค่ายสร้างสรรค์สภา
นักเรียน ประจ าปี 2565

        22,000 -               -                 22,000        -                  ส่งเสริมฯ

5    โครงการฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

      130,000 -               -                 130,000      -                  ส่งเสริมฯ

6    โครงการ พัฒนาการด าเนินงาน
ระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี 2565

      135,100 88,300      -                 43,800        3,000           ส่งเสริมฯ

7    โครงการการพัฒนาครูให้
เสริมสร้างคุณธรรม
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน โดยใชโ้ครงงาน
คุณธรรม ด้วยกระบวนการนิเทศ
แบบ PIDRE

          7,000 5,275        -                 -                 1,725           นิเทศฯ

8    โครงการยกระดับการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน

        48,000 -               -                 -                 48,000         นิเทศฯ
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9    โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ         38,000 -               -                 6,120          31,880         นิเทศฯ

10  โครงการครูดี มีศีลธรรม 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน (ครูดี 
มีศีลธรรม สพม.ล าปาง ล าพูน)

                 - -               -                 -                 -                  นิเทศฯ

11  โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
  ประจ าปีการศึกษา 2565 
(งบ สพม.ลปลพ 100,000 บาท
 + งบ อบจ.ล าปาง 500,000 
บาท)

      600,000 -               -                 -                 600,000       ส่งเสริมฯ

 รวมนโยบายด้านท่ี 4  1,126,500     98,325      54,650    279,370    694,155
3,926,900 230,290  1,476,382 873,027   1,347,201 รวมท้ังส้ิน

ท่ี ช่ือโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

 แผนการเบิกจา่ยงบประมาณ
 กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ
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ความเชื่อมโยงของนโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีจ านวน 9 จุดเน้น 
จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประเด็นการพิจารณา พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ  
น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โรงเรียนสุจริต) 

99,900 สพฐ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

200,000 สพฐ. กลุ่มกฎหมายและ
คดี 

จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน” 
ประเด็นการพิจารณา การสรา้งหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการสงเสริมการสร้างหรือ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ 
การจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู 
จัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวม 
 
 

 

37,600 
 
 
 
 
 
 

สพฐ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล   และงานบริหารทั่วไป สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 สงเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป  
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
5. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ 
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานท่ัวไป  
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขม้แข็งระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการนิเทศ ติดตามประเมินผล 
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
ในสังกัด สพม.ลปลพ 

22,000 สพม.ลปลพ กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

57,000 สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

3. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
 
 
 
 

15,900 สพม.ลปลพ กลุ่มนโยบายและ
แผน 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 64 
 

ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป  
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
5. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ 
งานงบประมาณงานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป  
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขม้แข็งระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
 
 
 

4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2565 

47,400 สพม.ลปลพ กลุ่มนโยบายและ
แผน 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ.2565 

35,500 สพม.ลปลพ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

6. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 46,500 สพม.ลปลพ กลุ่มอ านวยการ 
7. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

168,800 สพม.ลปลพ กลุ่มอ านวยการ 

8. โครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 

44,600 สพม.ลปลพ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองความตองการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
7. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป 

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

62,700 สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  วิถีใหม่โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

85,400 สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนานิเทศ และ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

149,200 สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหาร 
จัดการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

9. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหาร 
จัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป   
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป     

1. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
2. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
พระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
12. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

1. โครงการ พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สพม.ลปลพ 
 

54,600 สพม.ลปลพ DLICT 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

13. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 

2. โครงการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสนับสนุน
ระบบนวตักรรมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

20,000 สพม.ลปลพ DLICT 

3. โครงการพัฒนาระบบการประชุม
ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video 
Conference) 

34,500 สพม.ลปลพ DLICT 

จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ จิตวิญญาณความเป็นครู 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
14. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
15. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

5,000 สพม.ลปลพ กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามสมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพ  
และจรรยาบรรณ 

426,000 สพม.ลปลพ กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

3. โครงการสัมมนาวชิาการผู้ท าคุณประโยชน์
แก่ราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 
 
 

150,100 สพม.ลปลพ อ านวยการ 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 กลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพการศึกษา 
16. ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
17. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าล าปาง ล าพูน มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ.2565 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนโยบายและ
แผน 

4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2565 
 
 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนโยบายและ
แผน 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

16. ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
17. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

6. โครงการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสนับสนุน
ระบบนวัตกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ DLICT 

7. โครงการพัฒนาระบบการประชุม
ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video 
Conference) 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ DLICT 

8. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ อ านวยการ 

9. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ อ านวยการ 

10. โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ 
ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ อ านวยการ 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เนน้นกัเรียนเป็นส าคัญ จ านวน 3 จุดเน้น 

จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

18. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัด 
การเรียนรู้” 
19. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา 
การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เรื่องรูปแบบการสอน 
 

27,400 สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศกึษา 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

32,400 สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning 
20. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  
ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุม่นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

21. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของครู
และจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 

2. โครงการอบรบการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศสู่การสร้างสื่อ
การสอนออนไลน์ 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ 

จัดการศึกษา 

22. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการจัดการ Co-creation Learning 
23. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ 
จัดการศึกษา 

จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน สมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ 
24. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 
25. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครู
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป   

1. โครงการพัฒนาระบบการประชุม
ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video 
Conference) 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ DLICT 

2. โครงการ พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สพม.ลปลพ 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ DLICT 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6,000 สพม.ลปลพ กลุ่มนเิทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

1,030,000 สพม.ลปลพ/
อบจ. ล าพูน 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ จ านวน 1 จุดเน้น 
จุดเน้นที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” 
ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
26. ร้อยละ 100 ของผู้นิเทศ มีส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรม
การนิเทศการจัดการเรียนรู้” 
27. ร้อยละ 80 ของผู้นิเทศ มีการส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรม
การนิเทศการจัดการเรียนรู้” ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

149,200 สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

นโยบายที่ 4 เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับ จ านวน 4 จุดเน้น 

จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
28. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัด

85,400 สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

29. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
30. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 
31. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ก าหนด 
32. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนดในระดับดี
ขึ้นไป 
33. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ก าหนดระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 
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งบประมาณ 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

34. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับ 
การอ่านการคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
35. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ในระดับดีขึ้นไป 
36. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับ 
การอ่าน การคิดวิเคราะห ์และเขียนเป็นไปตามมาตรฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้น 

37. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
38. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบ 

ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี
การศึกษาที่ผ่านมา 
39. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมนิผลการ
จัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 

40. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับ
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3ของนักเรียน 
41. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษา ที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป 
42. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับ
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เรื่องรูปแบบการสอน 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2.  โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศสู่การสร้างสื่อ
การสอนออนไลน์ 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

43. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับ
ทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของนักเรียน 
44. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการค านวณของนกัเรียนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
45. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับ
ทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของนักเรียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
46. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
47. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 

1. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

15,600 สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 16 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท า มีความพร้อมในการแข่งขัน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สมรรถนะที่จ าเป็นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic 
Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และมีความพร้อมในการเข้าสู่เวที
การแข่งขัน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพและการมีงานท า 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
48. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียน
ให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท า
มีความพร้อมในการแข่งขัน 
49. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้
สามารถค้นพบตนเองมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามี
ความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
พระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

45,400 สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

จุดเน้นที่ 17 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิตเพ่ือสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
50. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติท่ี
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
51. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน 
ประจ าปี 2565 
 

22,000 สพม.ลปลพ กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2. โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) 

130,000 สพม.ลปลพ กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

50. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติท่ี
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
51. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

3. โครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 
2565 
 

135,100 สพม.ลปลพ กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
พระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศกึษา 

5. โครงการการพัฒนาครูให้เสริมสร้าง
คุณธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน โดยใช้โครงงานคุณธรรม ด้วย
กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

7,000 สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

50. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติท่ี
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
51. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

7. โครงการยกระดับการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

48,000 สพฐ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  38,000 สพฐ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
9. โครงการครูดี มีศีลธรรม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
(ครูดี มีศีลธรรม สพม.ล าปาง ล าพูน) 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

52. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงได้แก่ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ   

1. โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน 
ประจ าปี 2565 
 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2. โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

53. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจาก 
ยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3. โครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 
2565 

โครงการนี้
ตอบหลาย

ตัวชี้วัด 

สพม.ลปลพ กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4. โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2565 

600,000 สพม.ลปลพ/
อบจ. ล าปาง 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 



 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 81 

 

ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติของกลุ่มงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ 
ประกอบไปด้วย 

 1. ให้กลุ่มงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีเป้าหมายตาม 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และจัดท าแผนงาน/
โครงการ ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตามทีก าหนด 

 2. ให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ตามทิศทางของแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปี งบประมาณ 2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบ SPM.LPI 

 3. จัดให้มีการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
เพ่ือให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 4. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลาง จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนทรัพยากร
ต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565  
(ฉบับทบทวนปี งบประมาณ 2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การติดตามและประเมินผล 

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จ และผลกระทบของ  
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางในการติดตาม 
ความก้าวหน้า บริหารจัดการ การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษา โดยน าวิธีการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ และประสาน
การติดตามประเมินผลกับกลุ่มงาน/สถานศึกษาในสังกัด 

3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพ่ือให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทันเหตุการณ ์
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ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  
การท างานแบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. การบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 
4. กลุ่มงานทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกัน

เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 

การบริหารองค์กร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีกระบวนการและแนวทางในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
กระบวนการ ๕ ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย SPM.LPI Model 

ขั้นที่ ๑ เรียนรู้เข้าใจ 
ขั้นที่ ๒ ใช้พื้นที่เป็นฐาน 
ขั้นท่ี ๓ บูรณาการปฏิบัติ 
ขั้นที่ ๔ จัดการสะท้อนผล 
ขั้นที่ ๕ กลไกยั่งยืน 

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย SPM.LPI Model 
S = Standard 
P = Policy   
M = Management 
L = Leadership 
P = Participation 
I = Innovation 

ค่านิยม 
“LP ONE TEAM ล าปาง ล าพูน เป็นหนึ่งเดียว (เคารพพี่ รักเพื่อน ดูแลน้อง)” 
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SPM.LPI Model 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  

สอดคล้องกับอ่ืนๆ  
 - แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี สพฐ. เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา (โครงการส าคัญ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา) 

สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ            กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เบอร์โทร. 085-415-6193  E-mail cthiplird@esdc.go.th 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
         ตามยุทธศาสตร์ชาติด้าน  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดเป้าหมายให้ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรภาครัฐยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี 
แนวทางการพัฒนาโดยการ ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  
มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ ตลอดจน ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปใน 
ทางทุจริต และนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยเป้าหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้  

1. ปลูกฝังจิตส านึกการเป็นพลเมือง 
ที่ดี ไม่ทนต่อการทุจริต และ 
สร้างวัฒนธรรมการไม่ทุจริต ให้แก่
ผู้บริหาร  ครู บุคลากร และ นักเรยีน 
ในสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 
2. ส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
ในสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 
3. ส่งเสรมิสนับสนุนการใช้หลักสตูร
ต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู 
จ านวน 45 โรงเรียน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1.  นั ก เ รี ย น  ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร  
ในสถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน 
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 
2.  นั ก เ รี ย น  ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร 
ในสถานศึกษาสังกัด ส านักงาน 
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีวัฒนธรรมค่านิยม

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัด ส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีพฤติกรรมที ่

99,900**
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
สพฐ. 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ในปี 2564 -2564 ร้อยละ 50 ของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้ก าหนดให้
มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนจึงได้ท า
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนขึ้น โดยมุ่งเน้นส่งเสริม
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การท ากิจกรรมโครงงานโรงเรียนสุจริต เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างวัฒนธรรม
การไม่ทุจริต ตลอดจนการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการประเมิน การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment:  ITA)  ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน   
4. ส่งเสรมิให้สถานศึกษาด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานในสถานศึกษาสงักัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ใ น ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ 
3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูนมีการด าเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต 
4. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปางมีการน าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ 
5. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีการประเมิน ITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจรติ 
2. ร้อยละ 70 ของ 
นักเรียนครูและ
บุคคลากรในสถานศึกษา
สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาล าปาง ล าพูน  
มีวัฒนธรรมคา่นิยม
สุจรติ มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
3. ร้อยละ 70 ของ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูนม ี
การด าเนินงานตาม
โครงการโรงเรยีนสุจริต 
ส่งเสริมสนับสนุน 
4.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 

ล าปางมีการน าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
5.ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 30 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 2,100บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 30 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท =3,000 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 30 ชุด x ชุดละ 10 บาท = 300บาท 

5,400 - - - 5,400 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมคณะกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบโครงการ 5 คน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ 
-ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 
-ค่าที่พัก 

     15,000  - - - 15,000 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคัดเลือกผลงานของโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในระดบัภาคเหนือ  
- เงินรางวัล จ านวน 15 รางวัล  (5 รายการ X 3,000 บาท = 15,000 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 20 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,400บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท =2,000 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการตดัสินผลงาน  
  (จ านวน 10 ชุด x ชุดละ 10 บาท = 100 บาท) 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 10 คน 
(10,000 X 10 = 10,000) 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน  5,000x 

- 33,500 - - 33,500 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

4 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนสุจรติระดับภาคเหนือ (ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปร่วมกิจกรรมของตัวแทนโรงเรียนในสังกัด สพม.ลป. ลพ. และผูร้ับผดิชอบโครงการ 

- - - 30,000 30,000 

5 กิจกรรมที่ 5 นิเทศตดิตามการด าเนินงานการขับเคลื่อน หลักสตูรตา้นทุจริต โครงการโรงเรียน
สุจรติ และการประเมิน ITA สถานศึกษา จ านวน 45 โรงเรียน 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง                   = 5,000   
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง   = 10,000 

- - - 15,000 15.000 

6 กิจกรรมที่ 6 การรายงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  ค่าถ่ายเอกสารและจดัท ารูปเลม่รายงาน 

- - - 1,000 1,000 

รวมท้ังสิ้น 20,400 33,500 - 46,000 99,900 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 70 ของนักเรียนในสถานศกึษาสังกัด ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

2. ร้อยละ 70 ของ นักเรียน ครูและบุคคลากรในสถานศึกษา
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
มีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจรติ มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู มีการด าเนินงานตาม
โครงการโรงเรยีนสุจริต ส่งเสริมสนับสนุน 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู มีการน าหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 

 

 
- นิเทศติดตาม 
- สังเคราะหร์ายงานการขับเคลื่อนหลักสตูรตา้นทุจริต และ 
  กิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในสถานศึกษา 
- วิเคราะหผ์ลการประเมิน ITAคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในสถานศึกษา (ITA ออนไลน์) 

 
- แบบนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคณุธรรม 
  จริยธรรมในสถานศึกษาแบบรายงานการใช้หลักสตูร 
- แบบรายรายงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต และ 
  กิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในสถานศึกษา 
- ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA 
ออนไลน์) 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สอดคล้องกับอ่ืนๆ (ระบุ) 
- นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชวพล แก้วศิริพันธ์   กลุ่ม กฎหมายและคดี  เบอร์โทร 086-9143928 E-mail chawapon.k@sesalpglpn.go.th 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
    ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ด้ านที่  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ    ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส  
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนา
ระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ปรับและหล่อหลอม
พฤติกรรมคน ให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และ
พัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ที่เหมาะสมกับ
บริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน   
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และ
การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ ผู้บริหารและบุคลากร

1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล  ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้กับ 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล าปาง 
ล าพูน   อย่างต่อเนื่อง  
2. เพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลในการ บริหาร 
และยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา   
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1. ผู้บริหาร และบุคลากร  
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ทุกคน  
ได้รับการพัฒนาและส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาล  
ความซื่อสัตย์สุจริต และ สร้าง 
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ   
2. หน่วยงานมีการพัฒนามาตรการ
หรือนวัตกรรมเชิงรุกด้านป้องกัน
การทุจริต  

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ของ
ผู้บริหารและบุคลากร 
ในส านักงานฯ ไดร้ับ 
การพัฒนาไดร้ับ 
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม  
ธรรมาภิบาล   
ความซื่อสัตย์สุจริต และ 
สร้างความตระหนักรู ้
ในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ   
 

แผนงาน
บูรณาการ
ต่อต้าน 

การทุจริตและ
ประพฤติ      
มิชอบ 

โครงการ
เสรมิสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม 

และ 
ธรรมาภิบาล

ใน
สถานศึกษา
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พัฒนาและยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  รวมทั้งพัฒนามาตรการหรือนวัตกรรม 
การป้องกันการทุจริตเชิงรุกของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ   จึงก าหนดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ขึ้น  
อันเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ  พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับน าหลักธรรมาภิบาลไป 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  และสอดรับกับแผนปฏิบัติการระยะ 3 
ปี(พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เพื่อพัฒนามาตรการหรือนวัตกรรม 
การป้ องกั นการทุ จริ ตเ ชิ งรุ กของ
ส า นั ก ง านฯ   ให้ เ ข้ ม แข็ ง และมี
ประสิทธิภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. หน่วยงาน มีสื่อประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรคด์้านการป้องกันและ
การต่อต้านการทุจรติ  
  หน่วยงานมีเครือข่ายและ 
การรณรงค์การต่อต้านการทุจรติ       
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
สพม.ล าปาง ล าพูน มีผล 
การประเมินคณุธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 
ขึ้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สพม.ล าปาง ล าพูน  
มีมาตรการ หรือ
นวัตกรรมป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก  
อย่างน้อย 6 มาตรการ 
หรือนวัตกรรม 
เชิงคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของ           
สพม.ล าปาง ล าพูน 
(ITA) ร้อยละ 90  ขึ้นไป   
 
 
 
 

และส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ.2565 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรม  พัฒนาธรรมาภิบาลและเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านการป้องกันและการต่อต้าน 
            การทุจริตและประพฤตมิิชอบ   
 ประชุมเชิงปฏบิัติการ พัฒนาธรรมาภิบาลและเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรมีทัศนคติ  
                           ค่านิยม ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ และบริหารงานด้วยความโปร่งใส   
   - ให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ผู้บรหิารและบุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้อง
เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม รู้จักแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์    
   - สร้างธรรมาภบิาลในการบริหารงานของหน่วยงาน   
   - ปลุกจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและการต่อต้านการทุจรติ 

    100,000 

2 กิจกรรม  พัฒนายกระดับคุณธรรมและโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี 
            การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   
      - แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  
      - แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ พัฒนายกระดับการประเมนิคุณธรรมและโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
      - แต่งตั้งและประชุมคณะท างานตามตัวช้ีวัด   
      - จัดท าข้อมูลเอกสาร และสรุปรายงาน เกี่ยวกับการประเมินฯ    

    50,000 

3 กิจกรรม  เสรมิสร้างภาพลักษณ์ทีด่ี ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - สร้างสื่อประชาสมัพันธ์แนวสร้างสรรค์ด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต  
   - ท าป้ายหรือสื่อประชาสมัพันธ์กิจกรรมด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต  
   - ด าเนินกิจกรรมเกีย่วกับการสร้างเครือข่ายและการรณรงค์การตอ่ต้านการทุจรติ       

    50,000 

รวมท้ังสิ้น     200,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมาก
ขึ้นไป  
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้และความตระหนักรู้
การป้องกันการทุจริต และมีทัศนคติ และคา่นิยมความซื่อสตัย์
สุจรติ ที่สูงข้ึน   
- หน่วยงานมีมาตรการหรือนวัตกรรมเชิงรุกการป้องกันการทุจรติ 
อย่างน้อย 6 มาตรการหรือนวัตกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- คะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง ล าพูน  ร้อยละ 90 
 
 
 

 
- สอบถาม 
- ทดสอบความรู้และทัศนคต ิ
 
 
 
- มาตรการหรือนวัตกรรม 
 
 
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
 
 
 
- มาตรการหรือนวัตกรรม 
 
 
- แบบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับอ่ืนๆ (ระบุ) - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 2,3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทร 085-415-6193   E-mail cthiplird@esdc.go.th 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
         พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาตรา 12  
ให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กที่มี 
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือเด็กซึ่งไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้ง 
การได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด 
ตามความจ าเป็นเพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551  มาตรา 3 ได้ระบุความหมายของ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลว่ า  แผนซึ่ งก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ สอดคล้องกับ 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี   
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
 

1. เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและ
การพัฒนาศักยภาพให้แก่
นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้   

2. พัฒนาครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาของโรงเรียนใหม้ี
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการคัดกรองเด็กพิการเรียน
รวมได้   

3. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้เรื่อง 
การจัดท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ในโรงเรียน   

4. เพื่อให้นักเรียนพิการและนักเรียน
เรียนรวมได้รับการดูแลและ
พัฒนาอย่างถูกต้อง   

 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
   ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรงเรียน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะใน 
การคัดกรองเด็กพิการเรียนรวม 

2. ครูให้มีความรู้เรื่องการจัดท า
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ในโรงเรียน   

3. นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้รับโอกาส 
ทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน  
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของครู

และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน 
ในสังกัดสามารถ 
คัดกรองเด็กพิการ
เรียนรวมได ้

2. ร้อยละ 80 ของครูมี
แผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)  

37,600 
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
สพฐ.  
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในปัจจุบัน จึงต้องให้

ความส าคัญแก่ผู้เรียนทุกคนเป็นการให้โอกาสผู้เรียนทุกคนมีสิทธิได้รับ
การศึกษา สิทธินี้ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนและเด็กแต่ละคน 
มีลักษณะเฉพาะบุคคล มีความสนใจความสามารถความต้องการในการเรียนรู้
แตกต่างกัน การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษจะต้องจัดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการที่มีรูปแบบ ท่ีหลากหลายและเหมาะกับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษของแต่ละบุคคลในการได้รับการศึกษาในโรงเรียนปกติทั่วไป เพราะ 
การให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติเป็น  
การจัดการที่ไม่แบ่งแยกทางสังคมอย่างหนึ่งและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้
ด ารงชีวิตร่วมกัน การจัดการศึกษาในรูปแบบนี้จะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
คนทุกคนไม่ใช่การศึกษาที่จัดให้เด็กปกติ ในโรงเรียนหนึ่งและเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษอีกโรงเรียนหนึ่ง ซึ่งเป็นการจัดลักษณะการศึกษา 
แบบแบ่งแยกการจัดการเรียนรวม 

จากความส าคัญดังกล่าวและผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนนักเรียนพิเศษเรียนรวมในสังกัด ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจ  
ในการคัดกรองนักเรียน การวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 
ดังนั้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
จัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นักเรียนพิการและนักเรียน
เรียนรวมได้รับการดูแลและ
พัฒนาอย่างถูกต้อง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีม ี
ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา 

4. ร้อยละ 100ของ
นักเรียนพิการและ
นักเรียนเรียนรวม
ได้รับการดูแลและ
พัฒนาอย่างถูกต้อง  
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
  (จ านวน20 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,400บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท =2,000 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 20 ชุด x ชุดละ 10 บาท = 200บาท) 

3,600 - - - 3,600 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมรมพัฒนาครู จัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวม รูปแบบ online 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 20 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,400บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท =2,000 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  

(1,200 บาท X 18 ชม. = 21,600 บาท) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน  3,000 บาท 

-         - 28,000 - 28,000 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง                    2,000 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง     3,000 

- - - 5,000 5.000 

4 กิจกรรมที่ 4 การรายงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  ค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มรายงาน  

- - - 1,000 1,000 

รวมท้ังสิ้น 3,600 - 28,000 6,000 37,600 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

ในสังกัดสามารถคัดกรองเด็กพิการเรียนรวมได้ 
2. ร้อยละ 80ของครูมีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับ

โอกาสทางการศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนพิการและนักเรียนเรียนรวมได้รับ 

การดูแลและพัฒนาอยา่งถูกต้อง   
 
 

 
- นิเทศ ติดตาม 

 
- แบบนิเทศติดตามการด าเนินงานการจัดการเรยีนการสอน
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการศึกษา นักเรียนพิการ นักเรียน
เรียนรวม 
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โครงการ นิเทศ ติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

สอดคล้องกับอ่ืนๆ (ระบุ) - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 2,3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศศิธร  บุญชุม   กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เบอร์โทร 089-758-2606   E-mail tomnyna@gmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
ประการหนึ่งในการบริหารจัดการ เป็นระบบการด าเนินงาน 
ที่ต้องอาศัยระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เคร่งครัด ดังนั้น หากไม่มี
การวางระบบบริหารจัดการที่ดี อาจมีความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย  
ทุกระดับ จากการติดตามการบริหารงบประมาณ จัดการด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง พบว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดซือ้
จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดท าบัญชีที่ยังไม่เป็นไปตาม
แผนการบริหารจัดการ ทั้งนี้ สาเหตุ ส่วนหนึ่งสถานศึกษาในสังกัดยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุอีกทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 
ดังนั้น เพื่อให้ทุกสถานศึกษาปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันจึงต้องส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 

1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน ให้ค าแนะน า
ปรึกษา แก้ไขปัญหา 
ในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการ
เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและบญัชี
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ทันตามก าหนดเวลาเป็นไป
ตามการบริหารงบประมาณ 
3. เพื่อก ากับ ติดตามการใช้จ่ายและ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกงบ
รายจ่ายของโรงเรียนในสังกัด  
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
   ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี 
และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด 
ทุกโรง จ านวน 45 โรงเรียน   
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และ
พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด 
มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบตัิงานได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิ ได้อยา่ง 
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
ตามเป้าหมายของรัฐบาล และ
สถานศึกษาบริหารจดัการ
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง  
ตามแนวด าเนินการ ท่ีต้นสังกัด  
ก าหนด 

เชิงปริมาณ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด 
ทุกโรง จ านวน 45 
โรงเรียน   
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
ปฏิบัติงานด้วยถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และปฏิบตัิตาม 
แนวทางการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
 

22,000 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
รวมถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และ 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 100 

แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ติดตามประเมินผลผูป้ฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด  
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  
  (จ านวน .5.. คน x คนละ 14. วัน x วันละ 120 บาท =  8,400.- บาท) 
  (จ านวน .5.. คน x คนละ   8  วัน x วันละ 240 บาท =  9,600.- บาท) 
- ค่าวัสดุ = 4,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,800. 
 

.- 20,200. 
 

- 22,000. 
 

รวมท้ังสิ้น  1,800. .- 20,200. - 22,000. 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
 - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รบัการตดิตามประเมินผล
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด  
เชิงคุณภาพ  
 ผู้ปฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ ปฏิบัติงานด้วยถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และปฏิบตัิตาม 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 
 

 
- สอบถาม การสังเกต และการสมัภาษณ์ 

 
- แบบติดตามประเมินผล ด้านบรหิารงบประมาณ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็น 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
ประเด็น 20) การบริการประชาชน และประเมินประสิทธิภาพภาครัฐ 

สอดคล้องกับอ่ืนๆ  
-แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 , -นโยบายรัฐบาลหลัก 
-นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 4,5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสรวง  ศรีแก้วทุม   กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  เบอร์โทร 09-4053-8955   E-mail  suangsr@esdc.go.th 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       กระทรวง ศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลัก ตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนการยกระดีบคุณภาพการศึกษา  
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลัก
ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
ทุกช่วงวัย ตลอดจนนโยบายเร่งด่วนต่าง ๆ โดยให้สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึ งได้ 
ด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและนิเทศ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสรมิการกระบวนการท างาน
แบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบคุคล
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อพัฒนากระบวนการบรหิารและ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนเิทศการศึกษา 
ครบทั้ง 4 ด้าน 
2) มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
- สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนา
กระบวนการบริหารและคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานวิชาการ  
งานงบประมาณ  
งานบริหารงานบุคคล 
และงานบริหารงาน
ทั่วไป สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
 
 

57,000 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอย่ า งมีประสิทธิภาพ ส่ ง เสริม 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
การกระจายอ านาจ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท า
โครงการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของโรงเรียน 
มีการด าเนินการพัฒนา
งานวิชาการ  
งานงบประมาณ  
งานบริหารงานบุคคล 
และงานบริหารงาน
ทั่วไป สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง
ระดับคณุภาพดีขึ้นไป 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมฯ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการ จ านวน 3 ครั้ง 
- ค่าเดินทางเหมาจา่ยคณะกรรมการฯ   
  (จ านวน 9 คน ครั้งละ 800 บาท = 7,200 บาท x จ านวน 3 ครั้ง = 21,600 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 40 คน x คนละ 3 วัน x วันละ 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท  = 8,400 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (จ านวน 40 คน x คนละ 3 วัน x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 12,000บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน  40 ชุด x ชุดละ 75 บาท x 3 วัน = 9,000 บาท) 

17,000 - 17,000 17,000 51,000 

2 กิจกรรมที่ 2 ค่าจัดท าส าเนาแผน ก.ต.ป.น. จ านวน 17 เล่ม = 2,200 บาท 2,200 - - - 2,200 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน  1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (2 มื้อๆ ละ 30 บาท 20 คน เป็นเงิน 1,200 บาท) 
- ค่าอาหารประชุมคณะท างาน 
 (1 มื้อๆ ละ 80 บาท 20 คน เป็นเงิน 1,600 บาท) 
- ค่าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน ชุดละ 50 จ านวน 20 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท  

- - - 3,800 3,800 

รวมท้ังสิ้น 19,200 - 17,000 20,800 57,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
 - 45 โรงเรียนมีการด าเนินงานวิชาการ งานงบประมาณ  
งานบริหารงานบุคคล และงานบรหิารงานท่ัวไป สูร่ะบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
เชิงคุณภาพ  
 45 โรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ 
งานบริหารงานบุคคล และงานบรหิารงานท่ัวไป สูร่ะบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งระดับคณุภาพดีขึ้นไป 
 
 

 
- รายงานการด าเนินงาน ทั้ง 4 ด้าน 

 
- แบบรายงานผลการด าเนินงาน ทั้ง 4 ด้าน 
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 4,5,16,17 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว อังค์ริสา รัตนกุล   กลุ่ม นโยบายและแผน   เบอร์โทร 081-5959941    E-mail  angrisa.r@sesalpglpn.go.th 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการที่จะท าให้การบริหารงานของ
หน่วยงานส าเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดท างบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึง
เป็นสิ่งส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจาย
อ านาจให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อให้
ตรงกับความต้องการ จ าเป็น ขาดแคลนของโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการพัฒนาการศกึษา 
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้การขอจัดตั้งงบประมาณ  
งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ 
มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาการศึกษา 
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน 
แนวทางการจัดท าค าขอตั้งบประมาณ
และการบริหารงบประมาณให้กับ
บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
- เจ้าหน้าที่งบประมาณของโรงเรียน
ทุกโรง และ ผู้ เกี่ยวข้องจ านวน  
60 คน 
- มีคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อพิจารณาค าขอจดัตัง้
งบประมาณของโรงเรยีนในสังกัด 
และของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จ านวน 2 ชุด  
รวม 41 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
- โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดท าค าขอ
ตั้ งงบประมาณและการบริห าร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ 
ทันตามก าหนด 
-  ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน สามารถ

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนและร้อยละ
ของโรงเรียนในสังกัด
จัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
และทันตามก าหนด 
 2. ร้อยละของ
งบประมาณ (งบลงทุน) 
ที่เสนอขอจัดตั้ง   
ตามความต้องการ และ
ความจ าเป็นภายใต้
กรอบเงินที่ได้รบัจัดสรร    
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัด
จัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณและ 
การบริหารงบประมาณ

15,900 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เสนอขอจัดตั้ งงบประมาณไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ทันตามก าหนดเวลา
และตรงกับความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ถูกต้องและทัน 
ตามก าหนด   
2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน สามารถ
เสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณ และการบริหารงบประมาณเจา้หน้าท่ี
งบประมาณของโรงเรยีน และผู้เกีย่วข้อง 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 60 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 4,200  บาท)  
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 60 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 6,000  บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน  60 ชุด  = 1,265 บาท) 

11,465 - - - 11,465 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจดัตั้งงบประมาณของโรงเรยีนในสังกัด และ
ของส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา  ประกอบด้วย 
คณะกรรมการชุดที่ 1 ประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน  20  คน x คนละ 1 วัน x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท  = 700  บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน  20  คน x คนละ 1 วัน x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท =  2,000 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน  20  ชุด x ชุดละ  50  บาท = 1,000 บาท) 
คณะกรรมการชุดที่ 2 ประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน  21  คน x คนละ 1 วัน x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท  =  735 บาท) 

4,435 - - - 4,435 

รวมท้ังสิ้น 15,900 - - - 15,900 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม 
-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 ขึ้นไปอยู่ในระดับด ี
-ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่สามารถจัดท าค าขอตั้งงบประมาณได้
อย่างถูกต้องและทันตามก าหนด 
เชิงคุณภาพ  
 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดท าค าขอตั้งงบประมาณและการบริหาร
งบประมาณได้ถูกต้องและทันตามก าหนด   
 
 

 
 - การสังเกต  
 - แบบสอบถาม 
 - ตรวจสอบเอกสาร 

 
- บัญชีลงเวลา 
 - แบบสอบถาม 
 - แบบตรวจสอบเอกสาร 
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โครงการ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

และคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 4,5,16,17 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชาว์  เชื้อบุญยืน      กลุ่ม นโยบายและแผน   เบอร์โทร 063 857 3382  E-mail  ciaociao34456@gmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานราชการ ได้บัญญัติ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการไว้สรุป
ความได้ว่า การในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ คือ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจของ หน่วยงาน
เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้ง ยังเป็นเครื่องมือหรือ
กลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ  ด้านต่าง ๆ   
ของหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา
แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ห รื อ 
ปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมได้ทันท่วงที นอกจากนั้นการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะท าให้ระบบบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
มุ่งเน้นไปที่ผลงานและผลลัพธ์มากขึ้น รวมทั้ง มีความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้อีกด้วย  

1. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
2. เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. เพื่อจัดท าคู่มือการขับเคลื่อน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565)  
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และคู่มือการขับเคลื่อน

เชิงปริมาณ 
1. แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 
– 2565 
(ฉบับทบทวนปี  
พ.ศ. 2565) 
2. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
3. คู่มือการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2565 
4.รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

47,400 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ดังนั้น การทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพม.ลปลพ จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ  
ที่จะท าให้การบริหารจัดการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการบรรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแผนการด าเนินงานของส านักงาน และเป็น
เครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่ าง ๆ ให้สามารถด า เนินการได้ตามเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมพร้อมกับ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2565 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานท่ีท าให้
บรรลเุป้าหมายตามที่ตั้ง
ไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
85  
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 
– 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- - - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 
– 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏบิัติราชการปี พ.ศ. 2565 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 37 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,295 บาท) 
 - ค่าอาหาร  
  (จ านวน 37 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 3,700 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 37 ชุด x ชุดละ 10 บาท = 370 บาท) 
- ค่าจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) 
จ านวน 15 เล่ม x เล่มละ 400 บาท = 6,000 บาท  
- ค่าจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) 
จ านวน 20 เล่ม x เล่มละ 400 บาท = 8,000 บาท 

19,365 - - - 19,365 

3 กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2565 
 
 
 

- - - - - 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการจัดท าคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2565  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 37 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,295 บาท) 
 - ค่าอาหาร  
  (จ านวน 37 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 3,700 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 37 ชุด x ชุดละ 10 บาท = 370 บาท) 
- ค่าจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) 
จ านวน 30 เล่ม x เล่มละ 400 บาท = 12,000 บาท 

17,365 - - - 17,365 

5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรายงานผล 
การด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 37 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,295 บาท) 
 - ค่าอาหาร  
  (จ านวน 37 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 3,700 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 37 ชุด x ชุดละ 10 บาท = 370 บาท) 

- 5,365 - - 5,365 

6 กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรายงานผล 
การด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 37 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,295 บาท) 

- - - 5,305 5,305 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

 - ค่าอาหาร  
  (จ านวน 37 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 3,700 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 37 ชุด = 310 บาท) 

รวมท้ังสิ้น 36,730 5,365 - 5,305 47,400 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 
4.รายงานผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวัด 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานท่ีท าให้บรรลุเปา้หมายตาม
ที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
 
 

 
 - มี/ไม่มี เล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 
๒๕๖๕(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) 
 - มี/ไม่มี เล่มแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- มี/ไมม่ี เลม่คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2565 

 
- เล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
- เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เล่มคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2565 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ.2565 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 4,5,16,17 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว      กลุ่ม บริหารงานบุคคล  เบอร์โทร 085-615-2926  E-mail  spm35@secondary35.go.th 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
      นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ก าหนดการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนและยุทธศาสตร์ สพฐ. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการสอน
ตรงตามสายงาน  เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้มีการวางแผนการใช้
อัตราก าลังครู ให้มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล เป็นผู้ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมี ในหน่วยงาน 
การศึกษาใด จ านวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
อย่างใด ให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลหลักใน 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  ให้ อกศจ., กศจ. 
มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ

1. เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนให้
ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ด้ มี อั ต ร า ก า ลั ง ค รู   
ตามจ านวน และคุณสมบัติ เฉพาะ
ส า ห รั บ ต า แ ห น่ ง  ผู้ อ า น ว ย ก า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร
สถานศึกษา และต าแหน่งครูผู้สอน 
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
2. เพื่อจัดสรร/เกลี่ย, ก าหนดต าแหน่ง
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, พนักงานราชการ,  
ครูอัตราจ้างต าแหน่งครูผู้ สอน ให้
สถานศึกษาในสังกัด ได้มีอัตราก าลัง
ครูครบตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. และมีครู
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกรอบ
โครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
     โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ 
จ านวน 45 โรงเรียน มีอัตราก าลัง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา
รองผู้ อ านวยการสถานศึ กษา , 
ครูผู้สอนครบตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. และ
มีอั ตราก าลั งครู ตามกลุ่ มส าระ 
การเรียนรู้และมาตรฐานวิชาเอก
อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ   แ ล ะ ไ ด้ รั บ 
ก า ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ต า ม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก .ค.ศ. 
ก าหนด 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
     โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ 
จ านวน 45 โรงเรียน มีอัตราก าลัง
ตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง และตรงตามสาขาวิชาเอก/

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง    
ล าพูน จ านวน 45 
โรงเรียน มีอัตราก าลังครู
ครบตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ครบทุกโรงเรียน  
- ร้อยละ 100 
ข้าราชการครูในสังกัด
ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 
 
 

35,500 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แต่ละจังหวัด ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เพื่อด าเนินการสรรหาและบรรจุ
แต่ งตั้ ง  ย้ า ย  โอนข้ า ร าชการครู   
ตามอัตรา/ต าแหน่งว่างข้าราชการครู
และบุคลากรในสถานศึกษา  
4 .  เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจ า
กรณีปกติ  ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
และในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ., 
สพฐ. ก าหนด  
โดยการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ข้อ 1 – 3 เป็น 
การด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฯ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ก่อนน าเสนอองค์คณะ
บุคคลในการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามกรอบ
โครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และวิชาเอก
เพิ่มเตมิฯที่สถานศึกษาก าหนด และ
ข้าราชการครูทุกต าแหน่ง ไดร้ับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส่งผล
ให้สถานศึกษาจัดการเรยีนการสอน
ได้บรรลเุป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและผู้เรียนมผีลสมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอย่างมคีุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแตล่ะ
คณะ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 งานอัตราก าลัง 
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง จ านวน 3 ครั้ง  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 21 คน วันละ 1  มื้อ x มื้อละ 35 บาท  
  = 735 บาท x 3 ครั้ง = 2,205 บาท) 
- ค่าวัสดุ  = 300 บาท x 3 ครั้ง = 900 บาท 
 

1,035 1,035 - 1,035 3,105 

2 กิจกรรมที่ 2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานตรวจสอบคณุสมบัติและจดัท าคะแนนตามตัวช้ีวัด 
ตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ สพฐ. ก าหนด 
จ านวน 1 ครั้ง  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 20 คน x คนละ 2 วัน x วันละ 2  มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 2,800 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 20  คน x คนละ 2 วัน x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 4,000 บาท) 
- ค่าวัสดุ  = 500  บาท 
 
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานตรวจสอบคะแนนประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 1 ครัง้  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 20 คน x คนละ 2 วัน x วันละ 2  มื้อ x มื้อละ 35 บาท  = 2,800 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 20  คน x คนละ 2 วัน x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท  = 4,000 บาท) 

5,375 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

14,415 
7,300 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,800 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

5,690 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

25,480 
7,300 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,800 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานจัดเตรยีมข้อมลูการยา้ยข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 2 ครั้ง (รอบการย้ายครั้งที่ 1 และรอบการย้ายครั้งท่ี 2)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 9 คน x วันละ 1  มื้อ x มื้อละ 35 บาท X 2 ครั้ง = 630 บาท) 
 
2.4 ประชุมคณะกรรมการตรวจคณุสมบัติของผู้บรหิารสถานศึกษา ที่ยื่นค าร้องขอย้าย  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 5 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท x 2 ครั้ง = 350 บาท)  
 
2.5 ประชุมคณะกรรมการคดิค่าคะแนน และตรวจสอบการคิดค่าคะแนน ของผู้บริหารสถานศึกษา  
ที่ยื่นค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท x 2 ครั้ง = 1,400 บาท)  
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (จ านวน 20 คน x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท x 2 ครั้ง = 4,000 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 20 ชุด x ชุดละ 20 บาท x 2 ครั้ง = 800 บาท) 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

175 
 
 
 
 

3,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

315 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

315 
 
 
 
 

175 
 
 
 
 

3,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

630 
 
 
 
 

350 
 
 
 
 

6,200 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

2.6 ประชุมคณะกรรมการคดิค่าคะแนนความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา คดิค่าคะแนน
วิสัยทัศน์ ในการบริหารจดัการศึกษาและ คิดคา่คะแนนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นค ารอ้งขอย้าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 10 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท x 2 ครั้ง = 700 บาท)  
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (จ านวน 10 คน x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท x 2 ครั้ง = 2,000 บาท) 
 
2.7 ประชุมคณะกรรมการจดัท าขอ้มูลการยา้ยผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2565 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 10 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท x 2 ครั้ง = 700 บาท) 
 
2.8 เอกสารประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของ อกศจ.ล าปาง/กศจ.ล าปาง และ 
อกศจ.ล าพูน/กศจ.ล าพูน เพื่อขอความเห็นชอบผลการพิจารณาย้าย 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 20 ชุด x ชุดละ 20 บาท x 2 ครั้ง = 800 บาท) 

1,350 
 
 
 
 
 
 
 

350 
 
 
 

400 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

1,350 
 
 
 
 
 
 
 

350 
 
 
 

400 

2,700 
 
 
 
 
 
 
 

700 
 
 
 

800 
 
 
 
 

3 กิจกรรมที่ 3 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ครั้งท่ี 1 ณ 1 เมษายน 
2565/ครั้งท่ี 2 ณ 1 ตุลาคม 2565) 
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ระดับ สพท. 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 19 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท x 2 ครั้ง = 1,330 บาท)  
 

- 
 
- 
 
 
 
 

2,555 
 

665 
 
 
 
 

900 
 
- 
 
 
 
 

3,460 
 

665 
 
 
 
 

6,915 
 

1,330 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

3.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท x 2 ครั้ง = 1,050 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 15 ชุด x ชุดละ 4 บาท x 2 ครั้ง = 120 บาท) 
 
3.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ระดบั สพท. 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท x 2 ครั้ง = 1,050 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 15 ชุด x 2 ครั้ง = 1,565 บาท) 
 
3.4 เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ อกศจ.ล าปาง/กศจ.ล าปาง และ อกศจ.
ล าพูน/กศจ.ล าพูน เพื่อขอความเห็นชอบผลการเลื่อนเงินเดือน 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 20 ชุด x ชุดละ 45 บาท x 2 ครั้ง = 1,800 บาท) 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

585 
 
 
 
 
 
 

1,305 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

900 
 
 
 
 
 
 

 
 

585 
 
 
 
 
 
 

1,310 
 
 
 
 
 

900 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,170 
 
 
 
 
 
 

2,615 
 
 
 
 
 

1,800 
 
 
 
 

 

รวมท้ังสิ้น 6,410 18,005 900 10,185 35,500 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรงเรียน มีอัตราก าลังครู
ครบตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ครบทุกโรงเรียน  
- ร้อยละ 100 ข้าราชการครูในสังกัดไดร้ับการเลื่อนเงินเดือน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
เชิงคุณภาพ 
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการแตล่ะคณะ 
 
 

 
- ข้อมูลสภาพอัตราก าลังครูของสถานศึกษา  
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการแตล่ะคณะ 

 
- รายงานการประชุม 
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โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 4,5,16,17 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนลินา  เลาสูง      กลุ่ม อ านวยการ    เบอร์โทร 095-6364910   E-mail  nomgmai@gmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 

        ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดแนวทางการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 
และส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน 30 ธันวาคม 
ของทุกปี  
       การควบคุมภายในเป็นกระบวนการท างานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ของหน่วยราชการที่ เป็นหน่วยรับตรวจทุกแห่ง ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อให้ 
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบจะบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีความน่าเช่ือถือของรายงานทาง การเงิน มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
  
 
 
 
 
 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น 
การควบคุมภายใน 
2. เพื่อให้การด าเนินงานการควบคุม
ภ า ย ใน ขอ งส า นั ก ง า น เ ขต พื้ นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.   เ พื่ อป้ อ งกั นค ว าม เ สี่ ย งและ 
ลดการผิ ดพลาด  ความ เสี ยหาย  
ในการปฏิบัติงานให้เกิดความเช่ือถือ
ในการรายงานทางการ เ งินและ
รายงานอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
- โรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรง 
- บุคลากรที่รับผิดชอบของโรงเรยีน  
จ านวน  60 คน 
- บุคลากรของ สพม.ลปลพ  
  จ านวน 20 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
- บุคลากรของสถานศึกษามคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุ
ภายในและแนวทางการจัดท า
รายงานได้ถูกต้องตามระเบยีบฯ 
- บุคลากรของ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู   
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับระบบ
ควบคุมภายในได้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 
ผู้รับผิดชอบควบคุม
ภายในมีความรู้ความ
เข้าใจระบบการควบคุม
ภายในและสามารถ
จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในได้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  
พ.ศ.2561 ที่ปรับปรุงใหม่ 
จากการสอบถาม 
ติดตามผลการปฏิบัตงิาน 
ตรวจสอบรายงาน และ

46,500 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ติดตามการประเมินผล
เป็นรายโรงและ 
กลุ่มงาน 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคมุภายใน
และแนวทางการจดัท า
รายงานได้ถูกต้อง 
ตามระเบียบฯ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและ
แผนบริหารความเสี่ยง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(จ านวน 80 คน x คนละ 35 บาท x วันละ 2 มื้อ)  
= 5,600 บาท 
- ค่าอาหาร (จ านวน 80 คน x คนละ 100 บาท x 1 มื้อ) 
  = 8,000 บาท 
- ค่าเอกสารการประชุม  2,950 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  (6 ชม.x 800 บาท)  4,800 
- ค่าที่พักวิทยากร  2 คืน (2 x 800 บาท)   1,600 บาท 
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และคา่พาหนะ  6,000 บาท 
  = 28,950 บาท 

- - 28,950 - 28,950 

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม ก ากับ ระบบควบคุมภายในของโรงเรียน 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  
  (จ านวน 2 คน  x  45 วัน x วันละ 120 บาท) 
  = 90 บาท x 120 บาท) = 10,800 บาท 
- ค่าส าเนาเอกสารการนิเทศ ติดตาม ก ากับติดตาม   4,200  บาท 

- 
 
 
 

 

5,000 
 
 

 
 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 

 
 

15,000 
 

 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการหลอมรวม คัดเลือกความเสี่ยงในแบบ ปค.5 ส่ง สพฐ. 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 15 คน x คนละ 35 บาท 2 มื้อ)  = 1050 บาท 
- ค่าอาหาร (จ านวน 15 คน x คนละ 100 บาท 1 มื้อ) = 1,500 บาท 
  = 2,550 บาท 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

2,550 
 

 

2,550 
 

 

รวมท้ังสิ้น - 5,000 33,950 7,550 46,500 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบควบคุมภายในมีความรู้ความเข้าใจ
ระบบการควบคุมภายในและสามารถจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2561  
ที่ปรับปรุงใหม่ จากการสอบถาม ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบรายงาน และติดตามการประเมินผลเป็นรายโรงและ 
กลุ่มงาน 
 

 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
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โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 4,5,16,17 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนลินา  เลาสูง      กลุ่ม อ านวยการ    เบอร์โทร 095-6364910   E-mail  nomgmai@gmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เป็นหน่วยงาน
ทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่
รับผิดชอบสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง และจังหวัด
ล าพูน จ านวน 45 โรงเรียน  เพื่อให้บริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปในแนวทาง และทิศทางเดียวกัน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงได้จัดให้มีโครงการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง   
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อประชุม ช้ีแจง ปรึกษา หารือและ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นในเรื่องของ
ข้อราชการ และเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการการศึกษาแก่
ผู้บริหารการศึกษาผู้บรหิาร
สถานศึกษา และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
- ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลการที่เกี่ยวขอ้ง 
ได้เข้าร่วมประชุม จ านวน 80 คน 
- ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทีม
บริหาร สพม.ลปลพ ได้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 25 คน 
- บุคลากร สพม.ลปลพ ไดเ้ข้าร่วม
ประชุม จ านวน 65 คน 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
พึงพอใจในระดับมากข้ึน
ไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168,800 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหารการศึกษาผู้บรหิาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขตล าปาง 
ล าพนู ไดร้ับทราบนโยบาย แนวทาง 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการการศึกษา และไดร้่วม
ปรึกษาหารือในข้อราชการร่วมกัน 
และปฏิบตัิราชการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลด าปาง 
ล าพนู ทราบนโยบาย  
มีแนวทางการบริหาร
จัดการ และปฏิบตัิ
ราชการไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมผูบ้ริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบคุลากรที่เกีย่วข้อง 
จ านวน 80 คน 6 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (จ านวน 80 คน x คนละ 35 บาท x วันละ 2 มื้อ x 6 ครั้ง)  
= 33,600บาท) 
- ค่าอาหาร (จ านวน 80 คน x คนละ 100 บาท x 1 มื้อ x 6 ครั้ง) 
  = 48,000 บาท 
- ค่าเอกสารการประชุม = 18,800 บาท 

- 33,467 33,467 33,466 100,400 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมทีมบริหาร สพม.ลปลพ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (จ านวน 25 คน x คนละ 35 บาท x วันละ 1 มื้อ x 18 ครั้ง)  
= 40,250 บาท) 

- 
 
 
 

 

5,250 
 
 

 
 

5,250 
 
 
 

5,250 
 
 

 
 

15,750 
 

 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ลูกจา้ง พนักงานราชการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (จ านวน 65 คน x คนละ 35 บาท x วันละ 1 มื้อ x 6 ครั้ง 
= 13,650 บาท  
- ค่าอาหาร (จ านวน 65 คน x คนละ 100 บาท x 1 มื้อ x 6 ครั้ง) 
  = 39,000 บาท 
 

- 
 

 

17,550 
 

 

17,550 
 

 

17,550 
 

 

52,650 
 

 

รวมท้ังสิ้น - 56,267 56,267 56,266 168,800 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับ 
มากขึ้นไป  
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม 
ศึกษาล าปาง ล าพูน ทราบนโยบาย มีแนวทางการบริหารจัดการ 
และปฏิบตัิราชการไปในทิศทางเดยีวกัน 

 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
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โครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น กระบวนการยุติธรรม เคารพ สิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

สอดคล้องกับอ่ืนๆ - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 4,5,16,17 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนกวรรณ บุญสูง        หนว่ย ตรวจสอบภายใน   เบอร์โทร 094-3616528    E-mail  joom1@windowslive.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
          หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีบทบาทอ านาจและหน้าที่ตามประกาศได้แก่ การด าเนินงาน
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และระบบดูแลทรัพย์สิน การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน หรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิต หรือเป้าหมายที่
ก าหนดการประเมินการบริหารความเสี่ยง การด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน ตามที่กฎหมายก าหนด และการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ ดังนั้นหน่วย
ตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าโครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตลอดจนให้ค าแนะน า
ในการด าเนินการด้านการเงิน การบัญชี และอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ 
ทางด้านการเงิน การบญัชี และ 
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
หน่วยรับตรวจว่ามีการปฏิบตัิเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
3.  เพื่อสอบทานระบบการควบคมุ
ภายในและการบรหิารจดัการ 
ความเสีย่งของหน่วยรับตรวจว่า
เพียงพอและเหมาะสม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1. กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู 
ได้รับการตรวจสอบบญัชีการเงิน 
พัสดุ เป็นปัจจุบัน  
2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 20 
โรงเรียน ไดร้ับการตรวจสอบบัญชี
การเงิน พัสดุ ครบถ้วน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
มีการด าเนินการด้านบัญชีการเงนิ 
พัสดุ ถูกต้องตามระเบยีบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง สามารถบรหิารจดัการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
มีการจัดท าทะเบียน 
คุมต่าง ๆ เอกสาร 
การบันทึกบัญชี รวมไป
ถึงการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน ได ้
อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนตามทีร่ะเบยีบ
กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีของ
สถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ 

44,600 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  เพื่อติดตามผลการบริหารงานและ
การด าเนินงาน  รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานให้ 
มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 
5.  เพื่อให้ผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ทีมบริหาร และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ไดร้ับทราบปญัหา 
อุปสรรคในการปฏิบตัิงาน ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันแก้ปญัหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สถานศึกษาในสังกัดม ี
การด าเนินการด้านบญัชีการเงิน 
พัสดุ ถูกต้องตามระเบยีบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง สามารถบรหิารจดัการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
มีการปรับปรุง/แกไ้ข 
ตามที่ได้รับค าแนะน า
หรือข้อเสนอแนะ ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีของ
สถานศึกษาปฏิบตัิงาน
ได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นไป
ตามที่ระเบียบ 
กฎหมาย/ข้อบังคับ 
ก าหนด 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  
  (จ านวน 6 คน x คนละ 40 วัน x วันละ 120 บาท = 28,800 บาท) 
 

- - 14,400 14,400 28,800 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านการตรวจสอบภายใน 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  
  (จ านวน 2 คน x คนละ 5 วัน x วันละ 240 บาท = 2,400 บาท) 
- ค่าที่พัก  
  (จ านวน 2 คน x คนละ 2  คืน x คืนละ 850 บาท = 3,400 บาท) 
- ค่าพาหนะ  
  (จ านวน 2 คน = 10,000 บาท) 
 

- 10,000 5,800 - 15,800 

รวมท้ังสิ้น - 10,000 20,200 14,400 44,600 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสงักัดมีการจัดท าทะเบียนคมุต่าง ๆ 
เอกสารการบันทึกบัญชี รวมไปถึงการจัดท ารายงานทางการเงิน  
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามทีร่ะเบียบกระทรวงการคลัง
ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึ้น ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั และเป็นไปตามที่ระเบียบ 
กฎหมาย/ข้อบังคับ ก าหนด และสามารถให้ค าแนะน าแก่บุคลากร
เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสถานศึกษาได ้
 

 
1. ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน 
2. สอบถามการปฏบิัติงานจากเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

 
- กระดาษท าการ 
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 6,7,8,9 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัทรมาศ ปินใจ        กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      เบอร์โทร 093-459-2999 E-mail  Pattaramas.pj@gmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ .  2561  
ในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 3 เล่ม 135 ตอนที่ 11 ก ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 ที่ระบุข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายความว่ า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา 
ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และเพื่อให้การด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานต้นสังกัดจึงมีหน้าที่
ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพื่อให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งรายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษาให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง 
ในการประเมินคุณภาพภายนอกและเมื่อได้รับรายงานผลการประเมินและ  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

1. เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 2. เพื่อช้ีแจงและให้ค าแนะน าใน 
การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 3 เพื่อนิเทศ ก ากับ ดูแล และตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 4. เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาใหม้ี
ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
การประกันคณุภาพการศึกษา 
 5. เพื่อสังเคราะหร์ายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
2564 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1. โรงเรียน 45 โรงได้รับการส่งเสริม
การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
2. บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ได้รับการช้ีแจงและค าแนะน าใน 
การเตรียมความพร้อมรับ 
การประเมินคณุภาพภายนอก 
3.โรงเรียน 45 โรง ได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
4. โรงเรียน 45 โรงมรีะบบและ
กลไกการบริหารจัดการคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียน 45 โรง 
มีรายงานการประกัน
คุณภาพภายใน 
2. บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาม ี
ความเข้าใจ และ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในเพื่อ 
การประเมินคณุภาพ
ภายนอก 
3. โรงเรียน 45 โรง 
รับการนิเทศ ก ากับ ดูแล 
และตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

62,700 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด าเนินไป 
ในทิศทางและสอดคล้องกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีใช้ 
ในการพัฒนา ส่งเสริม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถน ามาพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด เพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่าง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีกิจกรรมที่สร้างตระหนักและเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้ 
การด าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โรงเรียน 45 โรง น าส่งรายงาน
การประเมิน ตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ตามก าหนดเวลา และ
สังเคราะห์เป็นภาพรวมของเขตพืน้ท่ี
จากผู้เช่ียวชาญในสังกัด      
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1. มีการประกันคณุภาพภายในที่
เป็นระบบ สามารถด าเนินการ
ชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรสถานศึกษาในสังกัดมี
ความเข้าใจ และด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
3 มีการนิเทศ ก ากับ ดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพการจัด
การศึกษาของถานศึกษา 
4 สถานศึกษาในสังกัดมีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนั
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับ
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ครบทุกโรงตาม
ก าหนดเวลา และรายงาน 

4. โรงเรียน 45 โรง  
มีระบบและกลไก 
การบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
5. รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 จ านวน 45 เล่ม 
และรายงานการสังเคราะห ์
การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
 1. การประกันคณุภาพ
ภายในที่เป็นระบบและ
มาตรฐานตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 
2. บุคลากรของ
สถานศึกษาในสังกัด
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
การสังเคราะหร์ายงานการประเมนิ
ตนเองของสถานศึกษา (Synthesis 
Self-Assessment Results 
Report) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าใจการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพภายใน
เพื่อการประเมินคณุภาพ
ภายนอก 
3. มีการนิเทศก ากับดูแล 
และตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
4. ได้ระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อ 
การประกันคณุภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
5 รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
และรายงานการสังเคราะห์
รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบติัการการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ือผลลัพธ์ที่มีคณุภาพ 

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 15 คน  
โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 

 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีคณุภาพ 

สถานที่ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ล าปาง ล าพูน ผูเ้ข้าร่วมประชุม โรงเรียนละ 2 คน  
          จ านวน 45 โรงเรียน รวมจ านวน 90 คน คณะกรรมการด าเนินงาน 15 คน วิทยากร 1 คน 
          รวมจ านวนคนท้ังสิ้น 106 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ  
  (จ านวน 1 คน x 7 ชม. x ชม. ละ 600 บาท = 4,200 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 106 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 7,420 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 106 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 10,600 บาท) 
- ค่าที่พัก  
  (จ านวน 1 คน x คนละ 1 คืน x คืนละ 1,200 บาท = 1,200 บาท) 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

33,600 
 

2,550 
 
 
 
 
 
 

31,050 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

33,600 
 

2,550 
 
 
 
 
 
 

31,050 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

- ค่าพาหนะ  
  (จ านวน 1 คน x คนละ 1,100 บาท = 1,100 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 90 ชุด = 4,530 บาท) 
- ค่าวัสดุ 2,000 บาท 

2 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกแบบใหม่ 
ปี 2565 กับรูปแบบการสะท้อนมาตรฐานและคณุภาพสถานศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
(พร้อมกับงานนิเทศฯ) 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 
3 กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกโรงเรียนให้ได้รับรางวัล IQA AWARD เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 15 คน  
โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 

 กิจกรรมย่อยที่ 2 การคัดเลือกโรงเรียนให้ได้รับรางวัล IQA AWARD เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 15 คน  
โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 15 คน x คนละ 1 วัน x วันละ 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 15 คน x คนละ 1 วัน x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 
 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

27,100 
2,550 

 
 
 
 
 
 

24,550 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

27,100 
2,550 

 
 
 
 
 
 

24,550 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

- ค่าโล่ พร้อมกล่อง 
   (จ านวน 12 โล่ x โล่ละ 1,500 บาท = 18,000 บาท) 
- ค่ากรอบรูปใส่ใบประกาศ ขนาด A4  
  (จ านวน 33 อัน x อันละ 75 บาท = 2,475 บาท) 
- ค่าวัสดุ 1,525 บาท 

4 การสังเคราะหร์ายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (Synthesis Self-Assessment Results 
Report) ประจ าปีการศึกษา 2564 
- ค่าส าเนาเอกสาร และเข้าเล่ม 
  (จ านวน 5 ชุด x ชุดละ 400 บาท = 2,000 บาท) 

- - - 2,000 2,000 

รวมท้ังสิ้น - 33,600 27,100 2,000 62,700 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ  
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีรายงานการประกัน
คุณภาพภายใน 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดมีความเข้าใจ 
และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพ่ือการประเมินคณุภาพ
ภายนอก 
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดรับการนิเทศ ก ากับ ดูแล 
และตดิตามตรวจสอบคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบและกลไกการ
บริหารจดัการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าส่งรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- รวบรวมข้อมูล 
- สอบถาม 
 
- การสัมภาษณ ์
 
- วิธีปฏิบัติที่มีมีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ 
 
- รวบรวมข้อมูล 
 
 
- รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- แบบรายงาน 
- แบบสอบถาม / แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
- แบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 
- แบบประเมินวิธีปฏิบัติที่มีประสทิธิภาพและเป็นเลิศ 
 
- แบบตรวจสอบรายการ (checklists) 
 
 
- แบบรายงาน 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
1. ได้การประกันคณุภาพภายในที่เป็นระบบและมาตรฐานตาม
กฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
2. บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดเข้าใจการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในเพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ดูแล และตดิตามตรวจสอบคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
4. ได้ระบบและกลไกการบรหิารจดัการคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และรายงาน 
การสังเคราะหร์ายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  
(Synthesis Self-Assessment Results Report) ประจ าปี
การศึกษา 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 

- สอบถาม 
 
- การสัมภาษณ ์
 
- วิธีปฏิบัติที่มีมีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ 
 
- รวบรวมข้อมูล 

- แบบสอบถาม / แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
- แบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 
- แบบประเมินวิธีปฏิบัติที่มีประสทิธิภาพและเป็นเลิศ 
 
- แบบตรวจสอบรายการ (checklists) 
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โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม.ลปลพ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 12,13,24,25 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอริญา วงศ์ชัย   กลุ่ม ส่งเสริมการการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      เบอร์โทร 083-605-9648 
 E-mail  apple_riya@sesalpglpn.go.th 

 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       วิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่จัดได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์
แขนงหนึ่งที่เป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาความคิดและจินตนาการต่าง ๆ 
อันจะน าไปสู่การแปลงรูปจากจินตนาการมาเป็นระบบงานสร้างสรรค์ที่มี
ประโยชน์ ปัจจุบันนี้สิ่งประดิษฐ์มากมายล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ท าให้การพัฒนาระบบการท างาน 
ต่าง ๆ เข้าสู่ความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ส าคัญ คือ 
ศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาสตร์
ด้านนี้จึงต้องปรับปรุงความรู้และพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้า 
อย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ได้ 
เข้ารับการอบรมในวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 
        เพื่อแก้ปัญหาหรือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นเรื่อง 
ที่ จ า เป็นอย่ า งมากที่ ต้ องมี โครงการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

1.  เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มส่งเสริม 
การการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ได้เข้ารับ
การอบรมความรู้ในด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรม อุปกรณ์ด้าน ICT สมัยใหม่ 
เข้าใจและสามารถน ามาปฏิบัติงานใน
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เข้าใจและตระหนัก 
ภัยทางไซเบอร ์
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
ผลงานจากผู้เข้าอบรม 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถสร้าง
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในกลุม่
ส่งเสริมการการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร จ านวน 2 คน 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ที่รับผิดชอบงานด้าน 
ICT ในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 80 คน 
 
 
 

54,600 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เชิงคุณภาพ 
 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจและ 
สามารถน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาปฏบิัต ิ
ในหน้าท่ีได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร  
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 สมัครหลักสูตรการอบรมที่ต้องการเข้ารับการอบรม - - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 เข้ารับการอบรม 

-ค่าลงทะเบยีนอบรม 
 (จ านวน 2 คน x 1 หลักสูตร x หลักสูตรละ 10,000 บาท =  20,000บาท) 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  
  (จ านวน 2 คน x คนละ 4 วัน x วันละ 240 บาท = 1,920 บาท) 
- ค่าที่พัก  
  (จ านวน 2 คน x คนละ 3 คืน x คืนละ 1,000 บาท = 6,000 บาท) 
- ค่าพาหนะ (จ านวน 2 คน x คนละ 5,600 บาท = 11,200 บาท) 

- 
 

 

39,120 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

39,120 
 

 

3   กิจกรรมที่ 3 จัดการอบรมให้บคุลากรในส านักงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 25 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 3๕ บาท = 1,750 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 25 คน x 1 มื้อ x มื้อละ ๑๐0 บาท = 2,500 บาท)  
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษ Laser photo ,กระดาษ Art มัน) 

- 
 

- 8,250 - 8,250 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมอบรมเชิงปฏบิัติการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์
- ค่าตอบแทนวิทยากร ที่ไม่เป็นบคุลากรของรัฐ 
  (จ านวน 1 คน x 3 ชม. x ช่ัวโมงละ 1,200 บาท) = 3,600 บาท 
- ค่าวัสดุ  = 3,000 บาท 

- - - 6,600 6,600 

5 กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการจดัท าโครงการ - - - 630 630 

รวมท้ังสิ้น - 39,120 8,250 7,230 54,600 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ  
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของบุคลากรในกลุม่ส่งเสริมการการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู 
- ร้อยละ 90 ของตัวแทนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่เข้าอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่เข้ารบัการอบรม มคีวามรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะและสามารถน าเทคโนโลยมีาปรับใช้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ 
เกิดผลดตี่องานราชการ 
- ครู และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่เข้ารบัการอบรม มคีวามรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะและสามารถน าเทคโนโลยมีาปรับใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเกดิผลดตี่อ 
งานราชการ 
 
 
 

 
- ผลงานของผู้เข้าอบรม 
- รายงานผลการจัดท าโครงการ 
 

 
- ใบงาน  
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
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โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ  - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 12,13,16,17,24,25 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์  กลุ่ม ส่งเสริมการการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      เบอร์โทร 08-6951-4654 
 E-mail  punyakorn.l@sesalpglpn.go.th 

 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เป็นหน่วยงาน
ทางการศึกษามีภารกิจหลักในการก ากับดูแล ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา มีพื้นที่ในเขตบริการทางการศึกษา  
จ านวน 2 จังหวัด โดยปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีความจ าเป็น 
ต้องมีการประชุมประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดอย่างเป็นประจ า รวมถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ที่ ยั งมี การแพร่ ระบาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งอยู่ ในปั จจุบัน  ส านั กงานเขต 
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงเห็นว่าควรมีการจัดท าระบบ 
Video Conference เพื่อรองรับการใช้งานแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
ในองค์กรอย่างทั่วถึง เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารสนับสนุนและขับเคลื่อน  
การบริหารงานการศึกษา โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานด้านการประชุม
ทางไกลผ่าน Video Conference โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ด้วยการลดเวลา ลดขั้นตอน และ
ลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม 

1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีและ
การสื่อสารระบบประชุมทางไกล 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video 
Conference) 
2. เพื่อให้มีเครื่องมือในการปฏิบตังิาน
เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารและ
ประชุมทางไกล ช่วยลดเวลา  
เกิดความรวดเร็วในการตดิต่อสื่อสาร
กับโรงเรยีน และลดภาระค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีอุปกรณเ์ทคโนโลยีและการสื่อสาร
ระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference) ที่มีประสิทธิภาพ 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference) ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีอุปกรณ์
เทคโนโลยีและ 
การสื่อสารระบบประชุม
ทางไกล (Video 
Conference) ที่มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
 
 

34,500 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีอุปกรณ์
เทคโนโลยีและการสื่อสารระบบ 
การประชุมทางไกล (Video 
Conference) ที่ทันสมยั   
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบ
การประชุมทางไกล (Video 
Conference) ที่มีประสิทธิภาพ 
ติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานภายใน 
หน่วยงานภายนอก และโรงเรียนได้
อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ  
เกิดประโยชน์ต่อต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีอุปกรณ์
เทคโนโลยีและ 
การสื่อสารระบบ 
การประชุมทางไกล 
(Video Conference) 
ที่ทันสมัย ร้อยละ 100 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีและการสื่อสารระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
ระยะที่ 1 (วัสดุ) 
- การ์ดแปลงสญัญาณภาพ HDMI 4 input แบบ PCI EXPRESS จ านวน 1 ชุด ชุดละ 15,000 บาท 
- อุปกรณ์และกระดาษ ส าหรับฉากหลัง จ านวน 3 ชุด ชุดละ 6,500 บาท 
 

- - 34,500 - 34,500 

รวมท้ังสิ้น - - 34,500 - 34,500 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ  
 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีและการสื่อสารระบบ
ประชุมทางไกล (Video Conference) 
เชิงคุณภาพ 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีอุปกรณ์
เทคโนโลยีและการสื่อสารระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) ทีม่ีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
- แบบสอบถาม 
 

 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
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โครงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนระบบนวัตกรรมส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ  - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 12,13,16,17 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมนตรี นันไชย  กลุ่ม ส่งเสริมการการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      เบอร์โทร 095-4488360   
 E-mail  montri.n@sesalpglpn.go.th 

 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ก าหนดให้สถานศึกษา ด าเนินการ
จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเฉพาะกิจจัดส่งข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดเก็บข้อมูลด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ได้อย่างแม่นย า 
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภาระงานของโรงเรียนที่ต้องด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีแนวคิดที่จะ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ จึงก าหนดแนวทาง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบโครงสร้าง 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน อาทิ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
ข้อมูลพื้นฐานงานบุคคล ข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพการศึกษา สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ซึ่งเป็นเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่  
ระบบการท างานที่เป็นดิจิตอล เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงาน

1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญท่ี่มี
การเช่ือมโยงถึงกันช่วยให้ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถบริหาร
จัดการงานในส านักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี
การเช่ือมโยงถึงกันช่วยให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
โปรแกรมสนับสนุนระบบนวัตกรรม
ส า นั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
โปรแกรมสนับสนนุระบบนวตักรรม
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
มีประสิทธิภาพและคุ้มคา่  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
โปรแกรมสนับสนนุระบบ
นวัตกรรมส านกังาน 
เขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
จ านวน 1 ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและ 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้
สะดวก รวดเร็ว 
       ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา และน า
ข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูล Big Data ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ที่ถูกต้อง แม่นย า ครอบคลุมการใช้งาน  ตลอดจนเพื่อเป็น 
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีประสิทธิผล สะดวกในการสืบค้น เป็นประโยชน์ต่อองค์กรส่วนรวม  
จึงเป็นเหตุสมควรที่จะจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  
(Big Data) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน นี้ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
 ผู้บรหิาร ข้าราชการครู 
บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน สามารถบริหาร
จัดการงานในส านักงาน 
และจัดการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาผู้เรียนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมประชุมคณะท างาน - - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดจ้างพฒันาโปรแกรม 

- ค่าจัดจ้าง  
  (ค่าจัดจ้างพัฒนาโปรแกรม 1 ระบบ = 20,000 บาท) 

20,000 - - - 20,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตั้ง ทดลองใช้ระบบงาน - - - - - 
4 กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการพัฒนา - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - - - 20,000 20,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ของ สพม.ลปลพ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม
สนับสนุนระบบนวัตกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ในระดับมากข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ของ สพม.ลปลพ 
ที่ได้ใช้งานโปรแกรมสนับสนุนระบบนวัตกรรมส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ 
ในการใช้งานและสามารถน ามาปรับใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
คุ้ ม ค่ า  เ กิ ด ป ร ะ โ ยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ อ ง ค์ ก ร แล ะ เ กิ ด ผลดี ต่ อ 
งานราชการ 
 
 
 
 

 
- ร้อยละ 90 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรม 
 

 
- เช่น แบบสอบถาม 
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โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 75 

สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 14,15 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัชรี  สิทธิวงศ์    กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      เบอร์โทร 081-672-7377 E-mail  tae.2514@hotmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
        ต า ม พร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ ข้ า ร าชก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล ากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 75 ก าหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  
ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษา ด าเนินการ  
ยกย่องเชิดชูเกียรติตามควร แก่กรณี 
        บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา             
ครู คือ บุคลากรที่มีความส าคัญที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน
บรรลุตามเป้าหมาย คือ การพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ให้มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ครูจึงเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ และมีความเสียสละ 
ทุ่มเท ตลอดจนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพี่อให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การสอนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
ได้ผู้ที่มีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสถาบันหลักในการอบรมสั่งสอน
นักเรียนให้มีความประพฤติดี เป็นผู้มีวิชาความรู้ มีสุขภาพอนามัยดี รวมทั้ง
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริม
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา  

1. เพื่อสรรหาและคดัเลือกผู้ที่สมควร 
ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี ้
  1.1 บุคคลดีเด่น (บุคลากรใน
ส านักงาน) “คนดี ศรี สพม.ล าปาง 
ล าพูน” 
  1.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมี
ผลงานดเีด่น 
  1.3 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มี
ผลงานดเีด่น 
   1.4 ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้
ข้าราชการครูและบุคลากร 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. มีบุคลากรในส านักงานท่ีไดร้ับ
รางวัล บุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.
ล าปาง ล าพูน” จ านวน 3 รายการ
ได้แก ่
    1.1 บุคคลดีเด่นด้าน 
การปฏิบัติงาน 
    1.2 บุคคลดีเด่นด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 
    1.3 บุคคลดีเด่น “Star Service 
Awards” 
2. มีข้าราชการครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา ไดร้ับรางวลั จ านวน  
3 รายการ ดังนี ้
   2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมี
ผลงานดเีด่น 

เชิงปริมาณ 
1.ข้าราชการและลูกจ้าง 
(บุคลากรส านักงาน)  
จ านวน 13 คน ได้รับ
รางวัล “คนดี ศรี สพม.
ล าปาง ล าพูน” 
2. ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับรางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี ้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน  13 คน 
2. รองผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 11 
คน 
3. ครูผู้สอนที่มผีลงาน
ดีเด่น จ านวน 551 คน 

5,000 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตระหนัก 
เห็นว่าการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ที่ประพฤติตนดี ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 
ความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีการพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ และ 
เป็นที่รักใครช่ืนชมจากบุคลากรด้วยกัน ควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือ 
การประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์กับสาธารณชนทั่วไป จะเป็นการสร้าง 
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดความภาคภูมิใจกับบุคลากรผู้นั้น  
ทั้งยังเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับบุคลากรท่านอ่ืนให้ประพฤติปฏิบัติตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานมผีลงาน
ดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อการจดั
การศึกษา 
4. เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดี และ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่
มีผลงานดีเด่น 
  2.3 ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น 
     2.3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
     2.3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
     2.3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
     2.3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     2.3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
     2.3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
    2.3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้              
สุขศึกษา และพลศึกษา 
    2.3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้              
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
    2.3.9 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเป็นคนเก่ง คนดี 
มีคุณภาพ มีขวัญและ
ก าลังใจ และได้บุคลากร
ที่เป็นแบบอย่างท่ีดี  
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี และได้บุคคลที่เป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับบุคลากรท่านอ่ืน
ให้ประพฤติปฏิบตัิตาม 
2. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันท่ีเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว ท าให้เกดิคุณภาพกับ
ผู้เรยีน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ยกย่องเชิดชูเกียรตบิุคคลดเีด่น “คนดี ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน” 
1. วางแผนเตรียมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประกาศ/ประชาสมัพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้าง (บุคลากรส านักงาน) ทราบ
และร่วมกันเสนอช่ือตามเกณฑ์ เพือ่รับรางวัล “คนดี ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน” จ านวน 13 คน ดังนี้ 
2.1 บุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 7 คน 
      2.1.1 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน 6 คน 
      2.1.2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า/ช่ัวคราว จ านวน 1 คน 
2.2 บุคคลดีเด่นด้านคณุธรรม จรยิธรรม จ านวน 3 คน 
      2.2.1 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน 
      2.2.2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า/ช่ัวคราว จ านวน 1 คน 
2.3 บุคคลดีเด่น “Star Service Awards” จ านวน 3 คน 
      2.3.1 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน 
      2.3.2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า/ช่ัวคราว จ านวน 1 คน    
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือก 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 3๕ บาท = 525 บาท) 
4. ประกาศ แจ้งผลการสรรหาและคัดเลือก 
   4.1 ค่าจ้างจัดท าโล่รางวัล จ านวน 3 อัน เป็นเงิน 4,475 บาท 
   4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล 

5,000 - - - 5,000 

2 กิจกรรมที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรตคิรูและผู้บรหิารสถานศึกษา 
1. วางแผนเตรียมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. มอบประธานกลุม่ส่งเสรมิประสทิธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประจ าจังหวัดล าปาง                                
และจังหวัดล าพูน พิจารณาคัดเลือก ครูผูส้อนและผู้บริหารสถานศกึษาที่มีผลงานดเีด่นประจ าปี
การศึกษา 2564 จ านวน 7 สหวิทยาเขต ตามรางวัลดังนี้ 

- - - - - 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1. รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดเีด่น 
2. รางวัลรองผู้อ านวยการสถานศกึษาที่มีผลงานดเีด่น 
3. รางวัลครผูู้สอนที่มผีลงานดเีด่น 
   3.1 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
   3.2 กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์
   3.3 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
   3.4 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.5 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   3.6 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
   3.7 กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพละศึกษา 
   3.8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
   3.9 กลุ่มสาระการเรยีนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประจ าจังหวัดล าปาง                                
และจังหวัดล าพูน ด าเนินการจัดสง่ผลการพิจารณาให้ สพม.ล าปาง ล าพูน  
4. สพม.ล าปาง ล าพูน จัดท าเกียรติบัตรในระบบ E – Certificate  และประกาศผลครูผูส้อนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2564 
5. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษามัธยมศึกษาประจ าจังหวัดล าปาง                                
และจังหวัดล าพูน/สหวิทยาเขต ด าเนินการมอบเกียรติบัตรและยกยอ่งเชิดชูเกียรติในวันท่ี 16 
มกราคม 2565/จัดนิทรรศการประวัติและผลงานผูไ้ด้รับรางวัล                              
6. สรุปรายงานผล 

รวมท้ังสิ้น 5,000 - - - 5,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1.ข้าราชการและลูกจ้าง (บุคลากรส านักงาน)  จ านวน 13 คน 
ได้รับรางวัล “คนดี ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน” 
2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รบัรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี ้
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  13 คน 
   2.2 รองผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 11 คน 
   2.3 ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น จ านวน 551 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็นคนเก่ง  
คนดี มีคุณภาพ มีขวัญและก าลังใจ และได้บุคคลากรที่เป็น
แบบอย่างท่ีดี  
 
 
 
 

 
- แบบเสนอช่ือ 
- สังเกต/สอบถาม 

 
- แบบประเมินการคัดเลือก 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 14,15 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัชรี  สิทธิวงศ์    กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      เบอร์โทร 081-672-7377 E-mail  tae.2514@hotmail.com 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 มาตรา  37  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553  
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในฐานะ 
เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการบริหารและจัดการศึกษาตลอดจน 
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา  เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบ
จะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานและยึดหลักว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้ าน เมื อ งและสั งคมที่ ดี  ( Good  governance)  ม าบู รณาการ  และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจากการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนด
เป้าหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  
มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  และสถานศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  โดยมีจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ  
ที่หลากหลาย โดยมุ่งผู้เรียนเป็นส าคัญ          

ส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทักษะ 
การปฏิบัติงานอยา่งครูมืออาชีพ  
และทราบแนวทางการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง PA ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน                
วิทยฐานะ และภาระงานท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด  
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
-  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน  

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
-  ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ตามบทบาทหน้าท่ี  
ตามมาตรฐานต าแหน่งท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด และมีความก้าวหนา้ใน
วิชาชีพ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด จ านวน 45 
โรงเรียน เข้ารับ 
การพัฒนา  
เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดที่เข้ารับ 
การพัฒนา  
มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะในการปฏิบัติ
ตนและการปฏิบตัิงานท่ี
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

426,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA 
1. วางแผนเตรียมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ด้วยระบบ Online 
5. ประเมินโครงการ สรุปและรายงานผล 
6. จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผูผ้่านการอบรม  

- - - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตรข์้อมูล หรือ Data scientists 
1. วางแผนเตรียมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการ 
3. มอบศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก ่
    3.1 ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
    3.2 ศูนย์โรงเรียนแจ้ห่ม 
    3.3 ศูนย์โรงเรียนเถินวิทยา 
    3.4 ศูนย์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
    3.5 ศูนย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientists         
ร่วมกับครูแกนน า (ท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรในการพัฒนา) โดยใหศู้นย์ HCEC ประชาสัมพันธ์ เชิญ
ชวน ครู บุคลากร นักเรียน ประชาชนท่ัวไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาไม่ 
ต่ ากว่า ศูนย์ละ 100 คน 
4. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
จ านวน 5 ศูนย์ รายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอรม์ส่ง สพม.ลปลพ 

- - - - งบประมาณ 
สพฐ. 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

5. จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผูผ้่านการอบรม 
6. สพม.ลป.ลพ สรุปรายงานผล  

3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดบั 
Language Cert ส าหรับครูและบคุลากรทางการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน ์
1. วางแผนเตรียมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการ 
3. ประสานสถาบันภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการฝึกอบรม
ผ่านช่องทางออนไลน์ 
4. ประชาสัมพันธ์ฯ แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดให้ครูผูส้อนภาษาอังกฤษทุกคนเข้ารับการพัฒนาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ จ านวน 2 วัน  
4. ด าเนินการพัฒนาผา่นช่องทางออนไลน์ ตามรายละเอยีดดังนี ้
    4.1 การเสริมสร้างทักษะการฟงัและการพูด Brush up for Listening & Speaking                        
จ านวน 2 ช่ัวโมง 
   4.2 การเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียน Brush up for Reading & Writing                                       
จ านวน 2 ช่ัวโมง 
   4.3 กลยุทธ์ในการท าสอบ Language Cert จ านวน 3 ช่ัวโมง 
- ค่าลงทะเบียน จ านวน 213 คนๆ ละ 250 บาท 
  (จ านวน  213  คน x 250 บาท = 53,250 บาท) 
5. จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผูผ้่านการอบรม 
6. สรุป/รายงานผล  
หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลครูภาษาอังกฤษจากข้อมลูอัตราก าลังครู ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน  213   คน  
 

- 53,250 - - 53,250 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

4 กิจกรรมที่ 4  ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ต าแหน่งรองผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี 
1. วางแผนเตรียมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 3 คน ออกนิเทศส่งเสริมสนับสนุนและให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติงานให้ รอง ผอ.โรงเรียน อย่างเป็นระบบ ครัง้ที่ 1 จ านวน 19 โรงเรียน  
แยกเป็นจังหวัดล าปาง 12 โรงเรียน จังหวัดล าพูน 7 โรงเรยีน  
4. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารประเมินสัมฤทธิผ์ลการปฏิบตัิงานในหน้าทีต่ามข้อตกลง ครั้งที่ 1 จ านวน 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน  35  คน x 4  มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 4,900 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 35 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 7,000 บาท) 
5. สรุป/รายงานผล การประเมิน ครั้งท่ี 1 
6. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 3 คน ออกนิเทศส่งเสริมสนับสนุนและให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติงานให้ รอง ผอ.โรงเรียน อย่างเป็นระบบ ครัง้ที่ 2 จ านวน 19 โรงเรียน  
แยกเป็นจังหวัดล าปาง 12 โรงเรียน จังหวัดล าพูน 7 โรงเรยีน  
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสมัฤทธ์ิผลการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีตามข้อตกลง  
ครั้งท่ี 2 จ านวน 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน  35  คน x 4  มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 4,900 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 35 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 7,000 บาท) 
8. สรุป/รายงานผล การประเมิน ครั้งท่ี 2 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

- - 11,900 11,900 23,800 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นท่ี 12 
1. วางแผนเตรียมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ 
3. จัดท ารายงานและข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาในองค์กร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน 
4. เสนอเข้ารับสมัครการพัฒนานกับริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 12 
5. สพฐ. ประกาศผลการพัฒนานกับริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 12 
ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา จ านวน 6 เดือน (พัฒนาสัปดาห์ละ 3 วัน) 
6. ด าเนินการพัฒนา 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) จ านวน 48 เที่ยว ๆ ละ 4,000 บาท = 192,000 บาท 
- ค่ารถ taxi (ไป-กลับ) จ านวน 48 เที่ยว ๆ ละ 1,000 บาท = 48,000 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารตลอดหลักสูตร จ านวน 20,000 บาท 

- 82,000 106,000 72,000 260,000 

 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครผูู้ช่วย  
1. วางแผนจัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ/ประสานวิทยากรและสถานท่ีพัฒนา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   (จ านวน 20 คน x  1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 700 บาท) 
3. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วยเข้ารับการพัฒนาตามโครงการ  
จ านวน 2 วัน                 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน  70  คน x 4  มื้อ x มื้อละ 50 บาท = 14,000 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 70 คน x 3 มื้อ x มื้อละ 250 บาท = 52,500 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ  
  (จ านวน ..3. คน x .1.. ชม. x ชม. ละ 600 บาท = 1,800… บาท) 
- ค่าพาหนะวิทยากร  (เหมาจา่ย ไป - กลับ)  

- - - 88,950 88,950 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

  (จ านวน ..2. คน  = 600 บาท)    
-  ค่าพาหนะวิทยากร  (ไป - กลับ) กิโลเมตรละ 4 บาท 
  (จ านวน ..1. คน  = 500 บาท)           
- ค่าที่พักคณะท างาน/กรรมการ/วิทยากร  
  (จ านวน 20 คน x คนละ 1  คืน x คืนละ 600 บาท = 12,000 บาท) 
- ค่าจ้างท าเกียรติบตัร   (จ านวน 60 ฉบับ x คนละ 15 บาท = 900 บาท) 
- ค่าวัสดุ 1,450 บาท 
- ค่าส าเนาเอกสาร จ านวน 60*50 = 3,000 บาท 
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ (ไป - กลับ) กิโลเมตรละ 4 บาท (กรณรีถราชการติดราชการ) จ านวน 3 คัน 
=1,500 บาท 
4. สรุปและรายงานผล 
หมายเหตุ : ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการอบรมเบิกจาก
โรงเรียนต้นสังกัด 

รวมท้ังสิ้น - 135,250 117,900 172,850 426,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 45 
โรงเรียน เข้ารับการพัฒนา  
- ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน 
การอบรมตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้ารับ 
การพัฒนา มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏบิัติตนและ 
การปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพ สง่ผลต่อคณุภาพของผูเ้รียน 
 
 
 
 

 
- สังเกต/สอบถาม 
- ประเมิน 

 
- แบบประเมิน แบบสอบถาม 
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โครงการสัมมนาวิชาการผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 14,15,16,17 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนลินา  เลาสูง   กลุ่ม อ านวยการ        เบอร์โทร 095-6364910          E-mail  nomgmai@gmail.com 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จัดสวัสดิการและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้
ทักษะในการประกอบอาชีพ และมาตรา 75 ก าหนดว่า ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็น 
ที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษา
ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ 
ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเท และ
เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ สั ง คม  จึ ง ไ ด้ จั ด โ ค ร งก า ร  สั ม มนาวิ ช าก า ร 
ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ ประจ าปี 2565 ขึ้น เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ 
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ 
ผู้ เข้ าร่ วมประชุมได้ รับความรู้  ประสบการณ์  และเห็นตัวอย่ างที่ดี 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ไดม้ีความรูแ้ละ
สามารถพัฒนาทักษะการท างานให้มี
คุณภาพ 
2. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจใน 
การท างานให้แก่บุคลากร 
ทางการศึกษาในสังกัด 
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี 
ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน  
ในสังกัด จ านวน 296 คน 
2.  ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ 
จ านวน 104  คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ที่เข้าร่วม
ประชุมสมัมนาฯ มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
 

เชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด จ านวน  
320 บาท 
2. ผู้ท าคุณประโยชน์แก่
ราชการ จ านวน 81 คน 
เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เข้าร่วม
ประชุมสมัมนา มีความรู้ 
ทักษะ และมีขวัญ
ก าลังใจใน 
การปฏิบัติงาน 
2. ผู้ท าคุณประโยชน์
ให้แก่ราชการ ไดร้ับ 
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

150,100 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน - - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนด าเนินงาน 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ส าหรบัคณะท างาน จ านวน 40 คน จ านวน 1 มื้อ  (40 คน*35  = 1,400) 
- - - 1,400 1,400 

3 กิจกรรมที่ 3 เตรียมงาน/สถานท่ี 
3.1  ค่าจัดท าใบประกาศเกียรตคิุณ และกรอบประกาศเกียรติคณุ จ านวน 104  อัน ๆ  ละ 200  บาท  = 
20,800  บาท 
3.2  คา่ของทีร่ะลึกผู้ท าคณุประโยชน์แก่ราชการ จ านวน 104  อนั ๆ  ละ 500   บาท  =  52,000  บาท 
3.3  เอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 200 เล่ม ๆ ละ 20 บาท  = 4000    บาท 
3.4  ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีจดังาน  20,000  บาท 
3.5  ค่าวัสดุ 1,950  บาท 

- - - 98,750 
 

98,750 
 

4 กิจกรรมที่ 4  ด าเนินการตามโครงการ 
4.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จ านวน 350  คน คนละ 1 มื้อ ๆ 
ละ 35  บาท = 12,250  บาท 
4.2  ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จ านวน 350  คนๆ ละ  1 มื้อ ๆ ละ    
100 บาท  = 35,000    บาท 

- - - 47,250 47,250 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล 
5.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับคณะท างาน สรุปรายงานผล จ านวน 10 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บาท =  700 บาท 
5.2  ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะท างาน สรุปรายงานผล จ านวน 10 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  
100  บาท  = 1,000 บาท 
5.3  เอกสารรายงานผลการด าเนนิงาน จ านวน 10 เล่ม ๆ ละ 100  บาท = 1,000    บาท 

- - - 2,700 2,700 

รวมท้ังสิ้น - - - 150,100 150,100 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100  ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
    ในการประชุมสัมมนาฯ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้ท าคุณประโยชน์ ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ มีขวญั ก าลังใจในการปฏิบัติงาน   
เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และมีขวัญก าลังใจ 
     ในการปฏิบัติงาน 
2.  ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ราชการ ไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
 

 
-  แบบสอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 
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โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 16,17 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนลินา  เลาสูง   กลุ่ม อ านวยการ        เบอร์โทร 095-6364910          E-mail  nomgmai@gmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 

       ในสภาพปจัจุบัน ปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร
กับสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่ งยืน 
ในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้องและยังขยายองค์ความรู้ 
ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและ 
มีอุปสรรคปัญหา ดังนั้น การให้การศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความตระหนัก
ต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตและบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็น
แนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสาธารณชนทั่วไป และเปิดกว้างการรับรู้ในการพัฒนา 
สู่การเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ และ 
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีพันธกิจหลัก 
ในการสร้างประชากรหรือคนที่มีคุณภาพจากการศึกษาให้กับสังคมจากรุ่น  
สู่รุ่น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ 12 เพื่อเน้นและให้ความส าคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง  

- เพื่อให้บุคลากรมีจิตส านึกในการลด
การใช้ถุงพลาสติก และงดใช้กล่องโฟม
บรรจุอาหาร 
- เพื่อคัดแยก ประเภทขยะให้ถูกต้อง
และน าขยะมาใช้ประโยชน์ 
-  เพื่ อส ร้ า งความพึ งพอใจให้ แก่
ผู้รับบริการ 
- เพื่อเกิดความสวยงาม สะอาด รม่รื่น 
ปลอดภัย ท้ังผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 
- เพื่อเป็นแบบอย่างใหโ้รงเรียนมี
สมรรถนะและผลิตสื่อการเรียนรู ้
ตามบริบทท่ีสนับสนุนการจัดการขยะ 
ขยะพลาสติก 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการ
บริหารจดัการขยะในรูปแบบ 
“ธนาคารขยะ”และมีแหล่งเรยีนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
มีการผลิตปุย๋ชีวภาพเพื่อน ามาใช้ 
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
และจ าหนา่ยให้กับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 ของบุคลากรครู
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน  
มีจิตส านึกในการคัดแยก
ขยะและอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,300 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านการผลิตและบริโภคให้ค านึงทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่ 
มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะสู่ที่บ้ านและชุมชน จึงมีความส าคัญยิ่ ง 
ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขับเคลื่อนแผนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางให้ประสบความส าเร็จ  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน จึงได้จัดโครงการสร้างจิตส านึกและ
ความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
การจัดท าแผนการเรียนรู้ การมีสมรรถนะและผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบท 
ที่สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติก สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้โรงเรียน 
และชุมชน 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
- บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึกใน 
การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
มีบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม สะอาด 
ร่มรื่น ปลอดภัย  
 

เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มสี่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน
สวยงาม ร่มรื่น สะอาด 
ปลอดภัย และเป็น
ระเบียบ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับสถานศึกษา 
และผูม้ารับบริการ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 เสนอขออนุมัติโครงการ - - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการคดัแยกขยะมลูฝอย  

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (จ านวน 65 คน x คนละ 35 บาท x วันละ 2 มื้อ)  
= 4,550 บาท 
- ค่าอาหาร (จ านวน 65 คน x คน ละ 100 บาท x 1 มื้อ) 
  = 6,500 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 3,000 บาท 
- ค่าอุปกรณ์ในการประชุม 7,450 บาท 
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชม. X 800)   4,800 บาท 
  = 27,300 บาท 
- จัดเตรยีมอุปกรณ์ในการคดัแยกขยะ  
- น าขยะมูลฝอยผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และจ าหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป 
- น าขยะจาก “ธนาคารขยะรีไซเคลิ” ไปจ าหน่าย 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

- - 27,300 - 27,300 

รวมท้ังสิ้น - - 27,300 - 27,300 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของบุคลากครสู านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีจติส านึกในการคัดแยกขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาดล าปาง ล าพูน มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสวยงาม ร่มรื่น สะอาด 
ปลอดภัย และเป็นระเบียบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษา 
และผู้มารับบริการ 
 
 
 

 
-  สอบถาม  

 
-  แบบสอบถาม 

 
  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 174 

โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องรูปแบบการสอน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 18,19,40,41,42 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       เบอร์โทร 085-415-6193      E-mail  cthiplird@esdc.go.th 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 

         กระทรวงศึกษาศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูประบบการเรียนการศึกษา  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้เพื่อการพัฒนาตน ซึ่งน าไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นและ 
ใช้กิจกรรมต่าง ๆ  หลากหลายชนิดเข้ามาช่วยในการด าเนินการสอน โดยครูผู้สอน
ต้องค านึงถึงความสามารถ ความถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูแ้ละ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยน และประยุกต์วิธีการสอนของตน
เพื่อสามารถเลือกวิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและจุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาในแต่ละระดับช้ัน ซึ่งท า
ให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 
         ในการนิเทศ ติดตาม พบว่าครูส่วนหนึ่งยังจัดการเรียนการสอนตามหนังสือ 
และไม่มีรูปแบบการสอน อีกทั้งยังไม่สามารถวัดผลประเมินผลได้ตรงตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด ซึ่งส่งผลต่อให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษา ด้าน การฟัง พูด 
อ่านและเขียนอย่างแท้จริง 

1. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน
ภาษา ให้สามารถน าไปปรับใช้จริง 
ในห้องเรียน 
2. เพื่อช่วยให้ครูสามารถวางแผน 
การสอนในห้องเรียน  ออกแบบ
กิจกรรมที่จะส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียน
ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้
รูปแบบที่ถูกต้อง 
3. เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนภาษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
ครูมีการด าเนินการพัฒนารูปแบบ
และกระบวนการการจัดการสอน 
และประยุกต์ใช้ช้ันเรียนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 30 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,400 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
        จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องรูปแบบการสอนภาษา  ขึ้น     
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1. ผลการพัฒนาทักษะภาษา 
ด้าน การฟัง พูด  อ่าน เขียน  
ของผู้เรียนสูงขึ้น 
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ภาษามีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 
 

เชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 80 ของครู
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ 
2. ร้อยละ 80 ของครู

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
จัดท าแผนการสอนและ 
จัดกิจกรรรม 
การเรยีน การสอนโดย
ใช้รูปแบบ 
การจัดการเรยีนการ
สอนทางภาษา 
 3. ผู้เรียนได้รับ 
การพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาอย่างแท้จริง 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 20 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 20 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,400บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 2,000 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 20 ชุด x ชุดละ 10 บาท = 200บาท) 

- 3,600 - - 3,600 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ืองรูปแบบการสอนภาษา 
(รูปแบบออนไลน)์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 20 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,400 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100บาท = 2,000 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
  (จ านวน 12 ช่ัวโมง  x ช่ัวโมงละ 1,200บาท = 14,400 บาท 

- - 17,800 - 17,800 

3 กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง                   = 2,000   
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง   = 3,000 
**** หากสามารถบูรณาการกับกจิกรรมนเิทศอื่น ๆ ไม่ขอใช้งบประมาณในกิจกรรมนี ้

- - - 5,000 5,000 

4 สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 5 เล่ม 

- - - 1,000 1,000 

รวมท้ังสิ้น - 3,600 17,800 6,000 27,400 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 30 คน  
เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของครูกลุ่มเปา้หมายสามารถจัดการเรียน 
การสอนภาษาในรูปแบบต่าง ๆ 

2. ร้อยละ 80 ของครูกลุ่มเปา้หมายสามารถจัดท าแผนการสอน
และจัดกจิกรรรมการเรยีนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีน
การสอนทางภาษา 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างแท้จริง 
 
 

- นิเทศ ติดตาม  
- สอบถาม/สัมภาษณผ์ู้เรียน 

 

- แบบนิเทศ ติดตาม การจดัการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ผู้เรยีน 
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โครงการอบรบการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาต่างประเทศสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 20,21,40,41,42 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัทรมาศ ปินใจ   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     เบอร์โทร 093-459-2999   E-mail  Pattaramas.pj@gmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
         ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบาย 
ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์และจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบผสมผสาน ทั้งนี้จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาจากเดิมมีการเปิดสถานศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนเข้าเรียนในห้องเรียน โดยผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนภายในห้องเรียน 
มีการสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือผู้เรียน
กับผู้เรียนเองก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้ ดังนั้นบทบาทของผู้สอน 
จึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อให้การเรียนรู้ยังเกิดขึ้นกับผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องจึงจ าเป็นต้องหาช่องทางในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์จึงเข้ามา 
มีบทบาทส าคัญและน ามาปรับใช้ทันทีในสถานการณ์ปัจจุบัน 
          ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน
ต้นสั งกัด  ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง ภ า ร ะ หน้ า ที่ ห นั ก ข อ งค รู ผู้ ส อน ที่ ต้ อ ง ป รั บ เ ป ลี่ ย น 
กระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดให้กับผู้เรียนอย่างฉับพลันเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้สอนจึงต้องคิดวิธีการสอน กระบวนการสอน วิธีการ
ประเมินผล รวมทั้งรูปแบบการสอนผ่านทางออนไลน์โดยใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ได้รับความรู้จากการเข้าร่วม
โครงการและน าไปประยุกต์ปรับใช้อีก
ทั้ งขยายผลให้กับเพื่อนครูที่สนใจ
น าไปใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนใน
ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ล า ป า ง  ล า พู น ไ ด้
แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการใน 
การสอนออนไลน์โดยใช้สื่อออนไลน์
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
3. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบนเิทศ 
ก ากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบ

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
- ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู 
จ านวน 45 แห่ง ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาคณุภาพ 
การจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเทคนิค
และวิธีการในการสอนออนไลน ์
โดยใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนไดร้ับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและดูแล 
การตรวจสอบคณุภาพการจัด
การศึกษาในการน าความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการไป 
บูรณาการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาให้มีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100  
ของจ านวนครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูนท่ีเข้าร่วม
โครงการ และได้รับ 
การส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาคณุภาพการ
จัดการศึกษาแลกเปลี่ยน
เทคนิคและวิธีการใน
การสอนออนไลน์โดย 
ใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนไดร้ับการนเิทศ 

32,400 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ซึ่งทั้งนี้ความช านาญในการใช้สร้างสื่อออนไลน์มีความแตกต่างกัน ผู้สอนจึง
ต้องเตรียมสื่อการสอนที่เหมาะสมกับการสื่อสารออนไลน์กับผู้เรียน ต้องมั่นใจ
ว่าจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ของการเรียนรู้เพื่อการน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ภายใต้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
         
 

คุณภาพการจัดการศึกษาในการน า
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการไปบูรณาการจัดการเรยีน 
การสอนในสถานศึกษาใหม้ ี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศ โรงเรยีน
ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู 
จ านวน 45 แห่ง มีความเข้มแข็งใน
การด าเนินงานในด้านการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดย 
การน าความรู้ที่ไดร้ับจากการ 
เข้าร่วมโครงการไปบูรณาการจัด 
การเรยีนการสอนในสถานศึกษาให้มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน ท าให้
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัด
ส านักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ 
ยุคดิจิทัลที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์
เพิ่มมากข้ึน เป็นสังคมแห่ง 
การเรยีนรู้ที่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ 
ที่ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และ
สถานท่ี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการเตรียมคนให้
พร้อมกับศตวรรษที่ 21 

ก ากับ ติดตามและดูแล
การตรวจสอบคณุภาพ
การจัดการศึกษาใน 
การน าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการเข้าร่วมโครงการ
ไปบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา โดยการน า
ความรู้ที่ได้รับจาก 
การเข้าร่วมโครงการไป
บูรณาการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา
ให้มีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงาน 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน  
คณะกรรมการผู้ด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยมีรายละเอยีดคา่ใช้จ่ายดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
2) ค่าอาหาร 
    (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 
3) ค่าส าเนาเอกสารประชุม  
    (จ านวน 15 ชุด x ชุดละ 25 บาท = 375 บาท) 

2,925 - - - 2,925 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรบการพัฒนาศักยภาพครผููส้อนภาษาต่างประเทศสู่การสร้างสื่อการสอน    
               ออนไลน์ 
สถานที่ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ล าปาง ล าพูน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 45 โรงเรียน  
                        รวมจ านวน 90 คน  
คณะกรรมการด าเนินงาน  15 คน       วิทยากร จ านวน 1 คน      รวมท้ังสิ้น  106 คน 
โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี ้
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (จ านวน 106 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 7,420 บาท) 
2) ค่าอาหาร 
    (จ านวน 106 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 10,600 บาท) 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ 
    (วิทยากร จ านวน 1 คน x 6 ช่ัวโมง x ช่ัวโมงละ 600 บาท = 3,600 บาท) 

- - 24,120 - 24,120 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

4) ค่าส าเนาเอกสารประชุม  
    (จ านวน 100 ชุด x ชุดละ 25 บาท = 2,500 บาท) 

3 กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
                (พร้อมกับงานนิเทศฯ) 

- - - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 การสรุปผลการด าเนินงานฯ 
- การสรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรบการพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนภาษาต่างประเทศสู่ 
การสร้างสื่อการสอนออนไลน ์
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน  
คณะกรรมการผู้ด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยมีรายละเอยีดคา่ใช้จ่ายดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
2) ค่าอาหาร 
    (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 
3) ค่าส าเนาเอกสารประชุม  
    (จ านวน 15 ชุด x ชุดละ 25 บาท = 375 บาท) 
4) ค่าจัดท าเอกสารสรุปรายงาน 
    (จ านวน 3 เล่ม = 2,430 บาท) 

- - - 5,355 5,355 

รวมท้ังสิ้น 2,925 - 24,120 5,355 32,400 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของจ านวนครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอน
ออนไลน์โดยใช้สื่อออนไลนต์่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตลอดจนได้รับ
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบคณุภาพการจัด
การศึกษาในการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
ไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา โดยการน าความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการไปบูรณาการจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษาใหม้ี 
ความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 
- การส ารวจและเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การนิเทศ ติดตามฯ 
- การสังเกตและการสัมภาษณ ์

 
- แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบนิเทศ ติดตามฯ 
- แบบประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ 
- แบบสอบถาม/สัมภาษณ/์สังเกตเพื่อรวบรวมข้อมลู 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 24,25 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเดชก าพล  เจดีย์ยอด     กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     เบอร์โทร 093-459-2999   E-mail  dck52120@gmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ จุดเน้นที่  12  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพ 
ในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะมีความรู้ความสามารถ 
ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคม
ยุค ชีวิตวิถี ใหม่  (New Normal)  มีแรงจู ง ใจในความเป็นครูมืออาชีพ  
เป็นนโยบายที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับการปฏิบัติราชการภายใต้ วิสัยทัศน์ “องค์กรคุณภาพ 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
มีเป้าประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะ 
ในการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้  ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่ ตามตัวช้ีวัดที่ 9.2 ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ต้องขับเคลื่อนระบบคลัง 
สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
2. เพื่อนิเทศ ตดิตาม การจดัการศึกษา
โดยใช้โครงงานคณุธรรมในการขับเคลื่อน 
การจัดการเรยีนรู้ให้มีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
3. เพื่อเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ 
ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 - สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 แห่ง 
ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาให้คร ู
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 - สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 แห่ง 
ได้รับการนิเทศ ตดิตาม การส่งเสริม 
และพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู ้
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้
- มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ 
 - ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง
ล าพูน ไดร้ับการพัฒนา 
ใช้สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อ 
การเรยีนรู ้
-ร้อยละ 100 ของครู 
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
การนิเทศตดิตาม 
 
 
 

6,000 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       จากนโยบายดังกล่าว กลุ่มงานส่งเสริมและการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น         
 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome)   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งนักเรียนในสังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 แห่ง 
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลและมีการใช้ประโยชน์จาก
ช่องทางดังกล่าว 

เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ ระบบ
คลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทลั  
ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
มีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ระดับมาก 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ    ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
คณะด าเนินงาน จ านวน 15 คน  โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
1) ค่าอาหารว่าง -  เครื่องดื่ม (จ านวน 15 คน x อาหารว่างมื้อละ 35 บาท  = 525 บาท) 
2) ค่าถ่ายเอกสารการประชุม  = 200 บาท 

- 725 - - 725 

2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในปีท่ีผ่านมา  
จ านวน 45 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  คณะกรรมการ 15 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ผ่านระบบออนไลน ์
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ    ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
คณะด าเนินงาน จ านวน 15 คน  โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
 1) ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมการ 
  (จ านวน 15 คน x อาหารกลางวันมื้อละ 100 บาท รวมเป็นเงิน  1,500 บาท 
2) ค่าอาหารว่าง -  เครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการ 
  (จ านวน 15 คน x อาหารว่างมื้อละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 1,050บาท) 

- - 2,550 - 2,550 

3 กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามและประเมินผล  จ านวน 45 โรงเรียน บูรณาการกับกิจกรรมการ
นิเทศของกลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผล โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
 1) ค่าจัดท าคู่มือการนิเทศ ส าหรบัศึกษานิเทศก์ จ านวน 10 เล่ม รวมเป็นเงิน  1,000 บาท 

- - 1,000 - 1,000 

4 กิจกรรมที่ 4 การสรุปผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564  
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ    ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
คณะด าเนินงาน จ านวน 15 คน  โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
1) ค่าอาหารว่าง -  เครื่องดื่ม (จ านวน 15 คน x อาหารว่างมื้อละ 35 บาท  = 525 บาท) 
2) ค่าจ้างจัดท าสรุปโครงการ จ านวน 2 เล่ม ๆ ละ 600 บาท รวมเปน็เงิน 1,200 บาท 

- - - 1,725 1,725 

รวมท้ังสิ้น - 725 3,550 1,725 6,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับการพัฒนา  
ใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - ร้อยละ 100 ของครูผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการนิเทศติดตาม 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลัง
สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
-ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในระดับมาก 
 

 
- นิเทศ ติดตามฯ 
 
 
 
 
- ส ารวจ 

 
- สรุปรายงานโครงการฯ 
 
 
 
 
- แบบส ารวจฯ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 6,7,18,19,26-45 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง     กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     เบอร์โทร 099-617-7068   E-mail  - 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ 
แผนย่อยที่  3  ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  รวมทั้ ง 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ทั้งในส่วนนโยบาย
หลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ก าหนด
นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายเพื่อส่งเสริม 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมและ
พัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล  

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ “1 ครู  
1 นวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้” 
2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active 
Learning 
3. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาทักษะการ
จัดการ Co-creating Learning 
4. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
“1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศ 
การจัดการเรยีนรู้” 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ 
2. ครูมีทักษะการจดัการเรียนรู ้
ด้วยวิธีการ Active Learning 
3. ครูมีทักษะการจดัการ  
Co-creating Learning 
4. ศึกษานิเทศก์มีนวัตกรรม 
การนิเทศการจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 1. ครู ในสังกัด  
สพม.ลปลพ ทุกโรงเรียน 
จ านวน 45 โรงเรียน 
2. ศึกษานิเทศก์  
สพม.ลปลพ จ านวน  
9 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149,200 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ตามสมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1. ครูมีการจดัการเรียนรู้ที่มีคณุภาพ 
2. ศึกษานิเทศก์มีนวัตกรรม 
การนิเทศที่มีคณุภาพ 

เชิงคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ  
  (จ านวน 1 คน x 12 ชม. x ชม.ละ 600 บาท = 7,200 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 100 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 14,000 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 100 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 20,000 บาท) 
- ค่าที่พัก  
  (จ านวน 1 คน x คนละ 2 คืน x คืนละ 1,200 บาท = 2,400 บาท) 
- ค่าพาหนะวิทยากร (จ านวน 1 คน x คนละ 6,000 บาท = 6,000 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 40 ชุด x ชุดละ 100 บาท = 4,000 บาท) 
- ค่าวัสดุ 3,020 บาท 

- - 56,620 - 56,620 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่งแสรมิและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคณุภาพ 
2.1 พัฒนาระบบการนิเทศออนไลน์ 
- ค่าจัดจ้างพัฒนาระบบ = 10,000 บาท 
2.2 อบรมครูผู้นเิทศในรูปแบบออนไลน ์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 12 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 840 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 12 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,200 บาท) 
2.3 ปรับปรุงเครื่องมือนิเทศ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

- 51,300 - 41,280 92,580 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

  (จ านวน 12 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 840 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 12 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,200 บาท) 
2.4 กิจกรรม PLC ศึกษานิเทศก ์(จ านวน 4 ครั้งๆ ละ 1 วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 12 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,680 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 12 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 2,400 บาท) 
2.5 กิจกรรมประกวดนวัตกรรมครู (Show & Share) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 12 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,680 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 12 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 2,400 บาท) 
2.6 กิจกรรมนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
 2.6.1 นิเทศรูปแบบ Onsite 
  - ค่าเบี้ยเลีย้งนิเทศภาคเรียนที่ 1/2564 
    (จ านวน 12 คน x คนละ 23 วัน x วันละ 120 บาท = 33,120 บาท) 
 2.6.2 นิเทศรูปแบบ Online (ไม่ใช้งบประมาณ) 

รวมท้ังสิ้น - 51,300 56,620 41,280 149,200 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ครู ในสังกัด สพม.ลปลพ ทุกโรงเรียน จ านวน 45 โรงเรียน 
2. ศึกษานิเทศก์ สพม.ลปลพ จ านวน 9 คน 
เชิงคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรยีนในสงักัดมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

 
- สอบถาม/สังเกต  

 
- แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 6,7,28-45,50,51 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพิชญา  ค าปัน      กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     เบอร์โทร 083-031-7882   E-mail  - 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 
ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับการปเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นโยบายที่ 2 
ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มีเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิด ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม  
มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคล

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
คุณภาพการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 
45 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีคณุภาพ
การจัดการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

85,400 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 193 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะ
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงได้ 
ก าหนดให้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรงเรียน
ให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มี
โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  และการวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ ข้ึน        
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ความเขา้ใจพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนรู้  
และการวดัและประเมินผลวิถีใหมท่ี่สอดคล้องกับผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 (จ านวน 2 วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 100 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 14,000 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 100 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 20,000 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 50 ชุด x ชุดละ 100 บาท = 5,000 บาท) 
- ค่าวัสดุ 1,000 บาท 

- 40,000 - - 40,000 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคู่มือการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรยีนรู้ และการวดั
และประเมินผลวิถีใหม่ที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (จ านวน 2 วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 15 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 2,100 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 3,000 บาท) 

- - 5,100 - 5,100 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การน าหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการ
วัดและประเมินผลวิถีใหม่ไปใช้พฒันาคุณภาพนักเรียน  
- ค่าพาหนะเดินทาง (ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง และชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง) 
- ค่าเบี้ยเลีย้งเดินทาง (จ านวน 45 โรงเรียน) 

- - 36,000 - 36,000 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุป สะท้อนผลการนิเทศ และถอดบทเรียนค้นหาวิธีปฏิบัติที่ด ี
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 22 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,540 บาท) 
 

- - - 4,300 4,300 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 22 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 2,200 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 22 ชุด = 560 บาท) 

รวมท้ังสิ้น - 40,000 41,100 4,300 85,400 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความพึงพอใจ 
ในระดับมากข้ึนไป  
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มี 
การด าเนินการตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

 
- สอบถามความพึงพอใจ 
 
 
-รายงานการด าเนินงาน 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- แบบการรายงานผลการด าเนินงาน 
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โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 10,11,46,47 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภัทรมาศ ปินใจ    กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     เบอร์โทร 093-459-2999  E-mail  Pattaramas.pj@gmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

(KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์
พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” 
โดยก าหนดให้มีการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับผ่านการประเมินและ 
เกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสถานศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อให้ 
การด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าวของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่าง 
มีคุณภาพ มีระบบที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นหลักประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาพอเพียง 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีโรงเรียน 
ในสังกัดที่เป็นสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 41 โรงเรียน และเป็นศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จ านวน  
4 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 45 โรงเรียน  
 

1. เพื่อยกระดับสถานศึกษาพอเพยีง
ของโรงเรียนในสังกัดใหเ้ป็นศูนย ์
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดให้
สามารถเป็นแบบอย่างได้อย่างยั่งยืน 
3. เพื่อส่งเสรมิการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. โรงเรียนในสังกัดจ านวน   
45 โรงเรียน ได้รับการชี้แจง
แนวทางยกระดับสถานศึกษา
พอเพียงของโรงเรียนในสังกัดให้
เป็นศูนย ์
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน  
45 โรงเรียน ได้รับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถานศึกษา
พอเพียงให้สามารถเป็นแบบอย่าง
ได้อย่างยั่งยืน 
3. โรงเรียนในสังกัด จ านวน  
45 โรงเรียน มีการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกดั 
ร้อยละ 3 สามารถยกระดบั
จากสถานศึกษาพอเพียงเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
2. โรงเรียนในสังกดั 
ร้อยละ 100 ม ี
ความเข้มแข็งของ
สถานศกึษาพอเพยีง 
สามารถเป็นแบบอย่างได้
อย่างยั่งยืน 
3. โรงเรียนในสังกดั 
ร้อยละ 100 จดักิจกรรม 
การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงเป็น

15,600 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

(KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการ
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษาในสังกัด เป็นแหล่ งเรียนรู้  และมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ 
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดการเรยีนรู้และบรหิาร
จัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษา
พอเพียง)  
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ม ี
ศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
2. โรงเรียนในสังกัดมีความเข้มแขง็
และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้  
3. โรงเรียนในสังกัดตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

สถานศกึษาแบบอย่างการ
จัดการเรียนรู้และบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง
(สถานศกึษาพอเพยีง)  
ในพื้นที่รับผดิชอบ 
เชิงคุณภาพ 
1. มีศูนย์การเรียนรู ้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
ด้านการศึกษาที่สามารถเปน็
ต้นแบบให้กับหน่วยงาน 
ทั้งในและนอกสังกัดได ้
2. สถานศึกษาพอเพียง 
ในสังกัดมคีวามเข้มแข็ง 
ในการด าเนินงานและ
สามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับหน่วยงานทั้งในและ
นอกสังกัดได ้
3. โรงเรียนในสังกดัม ี
การบรูณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงกับ
รายวิชาในการจัดการเรยีน
สอน 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการผูด้ าเนินงานฯ  
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน  
คณะกรรมการผู้ด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยมีรายละเอยีดคา่ใช้จ่ายดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
2) ค่าอาหาร 
    (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 

- 2,550 - - 2,550 

2 กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา 
(ด าเนินการนิเทศ ติดตาม พร้อมกบังานนิเทศฯ) 

- - - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 การประกวดวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลศิ (Best Practice) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน  
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
2) ค่าอาหาร 
    (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 
3) ค่าวัสดุ  
- โล่รางวัล จ านวน 4 ชุด x 1,500 บาท = 6,000 บาท 
- กระดาษเกียรติบตัร = 450 บาท 
 
 
 
 

- - 9,000 - 9,000 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท x 1 วัน = 1,050 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท x 1 วัน = 1,500 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสาร และจดัท ารูปเล่ม 
  จ านวน 5 เล่ม x เล่มละ 300 บาท = 1,500 บาท) 

- - - 4,050 4,050 

รวมท้ังสิ้น - 2,550 9,000 4,050 15,600 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 3 สามารถยกระดับจากสถานศึกษา
พอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 
2. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 มีความเข้มแข็งของสถานศึกษา
พอเพียง สามารถเป็นแบบอย่างได้อย่างยั่งยืน 
3. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสถานศึกษาแบบอยา่ง
การจัดการเรยีนรู้และบรหิารจดัการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ในพื้นที่รับผิดชอบ 
เชิงคุณภาพ 
1. มีศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษาทีส่ามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานทั้งในและ 
นอกสังกัดได ้
2. สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดมคีวามเข้มแข็งในการด าเนินงาน
และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานท้ังในและนอกสังกัดได ้
3. โรงเรียนในสังกัดมีการบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับรายวิชาในการจัดการเรียนสอน 

 
- การรายงานผลการด าเนินงาน 
- การประเมินตนเอง และรับการก ากับติดตามจากส านักงานเขต
พื้นที่ฯ 
 

 
- แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
- แบบนิเทศ 
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โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านความมั่นคง 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 10,11,50,51 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร      กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     เบอร์โทร 089-962-1940   E-mail  peerawut@esdc.go.th 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่  10 อันประกอบด้วย 4 ประการ คือ  
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง –  มีคุณธรรม 
3. มีงานท า – มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี และน้อมน าพระบรมราโชบาย ,     
พระราโชบายของพระบรมวงศานุวงศ์อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา  
เช่น การส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวทางการด าเนนิ
ชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนด 1 ใน 5 เป้าหมายของหลักสูตร คือ    
“การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย 
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นการปลูกฝังผู้เรียนให้ยึด 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคิด การปฏิบัติตน และคุณลักษณะ
ในการด าเนินชีวิต ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้น้อมน าแนวพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนใหโ้รงเรยีน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ทุกแห่ง  
ได้รับส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดย 
การ  น้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
และพระบรมวงศานุวงศส์ู่การบรูณาการ
เพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
2. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและดูแล 
การตรวจสอบคณุภาพการจัด
การศึกษา ในการน้อมน า 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรม
วงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจดัการ

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
- โรงเรียนในสังกัด ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 แห่ง  
ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตลอดจนไดร้ับการนเิทศ ก ากับ 
ติดตามและดูแลการตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษา  
ในการน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
และพระบรมวงศานุวงศ์                     
สู่การบรูณาการเพื่อจัดการเรียนรู้  
ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 100 ของ
จ านวนโรงเรยีนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ที่เข้าร่วม
โครงการ และได้รับ 
การส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาคณุภาพ 
การจัดการศึกษาโดย
การน้อมน า 
พระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษา ในหลวง
รัชกาลที่ 10 และ 
พระบรมวงศานุวงศ์      
สู่การบรูณาการเพื่อ

45,400 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการจัดการศึกษา 
วิชาประวัติศาสตร์   ซึ่งต้องสร้างความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องที่มีต่อชาติ  
บ้านเมือง ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยให้มี
ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 
มีความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทย  
      ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายและจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงมุ่ง    
บูรณาการทุกโครงการให้มีความเช่ือมโยงกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการใน 
การขับเคลื่อนและส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบ ช่วยลดภาระงานของ
ครูผู้สอน ทั้งยังสอดคล้องกับบริบทและภาระงานของโรงเรียนในปัจจุบันที่ 
มีความรับผิดชอบจ านวนมาก อันจักเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการด าเนินงานตามนโยบายในการปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน และในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรู้ ในสถานศึกษาให้ม ี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู 
จ านวน 45 แห่ง มีความเข้มแข็ง 
ในการด าเนินงานในด้านพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดย 
การน้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 
10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู ่
การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้  
ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ท าให้นักเรียนทุกคน 
ในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู 
เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีงานท า มีอาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินยั รักษาศีลธรรม  
เป็นพลเมืองที่ดี มีจติอาสา ส่งผลให้
ประเทศชาตมิีความมั่นคง 
 

จัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาโดย 
การน้อมน า 
พระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ในหลวง
รัชกาลที่ 10 และ       
พระบรมวงศานุวงศ์      
สู่การบรูณาการเพื่อ
จัดการเรียนรู ้
ในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ที่ม ี
ความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการผูด้ าเนินงาน 
สถานที่ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ล าปาง ล าพูน    ผู้เข้าร่วมประชมุฯ ตัวแทนของศูนย์ฯสังคมศึกษา / 
ศูนย์ฯคณุธรรมฯ / ศูนย์อาเซยีนฯ ทัง้ 2 จังหวดั ( รวม 6 ศนูยฯ์ ศูนยล์ะ  3 คน ) รวมจ านวน 18 คน 
คณะด าเนินงาน จ านวน 7 คน       รวมท้ังสิ้น 25 คน     โดยมีรายละเอยีดค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (จ านวน 25 คน x 2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท  = 1,750 บาท) 
2) ค่าอาหาร  
    (จ านวน 25 คน x  1 มื้อ x  มื้อละ 100 บาท = 2,500บาท) 
3) ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  (จ านวน 25  ชุด x ชุดละ 20 บาท = 500 บาท) 

4,750 - - - 4,750 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา               
ในหลวงรัชกาลที่10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการในสถานศึกษาฯ  
สถานที่ ห้องประชุมปันเจิง , ห้องประชุมกู่ค า , ห้องประชุมทันใจ  สพม.ล าปาง ล าพูน  
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 45 โรงเรียน รวมจ านวน 45 คน 
คณะท างาน จ านวน 4 คน วิทยากร  จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   (จ านวน 50 คน x  2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท  = 3,500 บาท) 
2) ค่าอาหาร  
   (จ านวน 50 คน x 1 มื้อ x  มื้อละ 100 บาท = 5,000บาท) 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ  
   (วิทยากร จ านวน 1 คน x  6 ชม. x ชม.ละ 600 บาท  = 3,600 บาท 

- 12,100 - - 12,100 

3 กิจกรรมที่ 3 การประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โรงเรียนด าเนินการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ท่ีเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ 

- - - - - 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

สถานที่ โรงเรียนในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน      คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 45 คน 
คณะท างาน จ านวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น 50 คน 

4 กิจกรรมที่ 4 ค่ายเยาวชนคนคณุธรรม 
- โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดค่ายคุณธรรมฯตามบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน
การสอนของโรงเรียน 
สถานที่ โรงเรียนในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน      คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 45 คน 
คณะท างาน จ านวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น 50 คน 

- - - - - 

5 กิจกรรมที่ 5 การคืนคณุธรรมสู่หอ้งเรียน 
- โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมฯ  ตามบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน 
สถานที่ โรงเรียนในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน      คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 45 คน 
คณะท างาน จ านวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น 50 คน 

- - - - - 

6 กิจกรรมที่ 6 การคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ    
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ด าเนินการประชาสมัพันธ์ ให้โรงเรียน 

ที่สนใจสมัครเข้ารับการคดัเลือกทราบ และส่งต่อให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน      คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 45 คน 
คณะท างาน จ านวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น 50 คน 

- - - - - 

7 กิจกรรมที่ 7  การประเมินคุรุชนคนคุณธรรม /นวตักรรมสร้างสรรค์คนดี / การคดัเลือกโรงเรียนดี
ต้องมีที่ยืน ตามบรบิทของโรงเรียน สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ   สพม.ล าปาง ล าพูน      คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 5 คน 
คณะท างาน จ านวน 2 คน      รวมท้ังสิ้น 7 คน     

- - - - - 

8 กิจกรรมที่ 8 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการน้อมน าพระบรมราโชบายฯ เพื่อการจดัการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา  (ด าเนินการแบบบูรณาการพร้อมกับการออกนิเทศช้ันเรียนของกลุ่มนเิทศ ฯ) 

- - - - - 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

9 กิจกรรมที่ 9  การประกวดวิธีปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมน าพระบรมราโชบาย         
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่สถานศึกษาฯ 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน    คณะกรรมการตัดสิน จ านวน 3 คน 
คณะด าเนินงาน จ านวน 2 คน   รวมท้ังสิ้น 5 คน      โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (จ านวน 5 คน x  2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท   = 350 บาท) 
2. ค่าอาหาร  (จ านวน 5 คน x มื้อละ 100 บาท = 500 บาท)  
3. ค่าวัสดุ  (จ านวน 26,500 บาท) ซี่งมีรายการดังนี้  
 - โล่รางวัล จ านวน 26 ชุด x 1,000 บาท = 26,000 บาท 
 - กระดาษเกียรติบัตร จ านวน 100 แผ่น x แผ่นละ 5 บาท = 500 บาท 

- - 27,350 
 
 

- 27,350 

10 กิจกรรมที่ 10 การสรปุผลการด าเนินงานฯ 
-การสรุปผลการด าเนินงานการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
พระบรมวงศานุวงศส์ู่การบรูณาการเพื่อการพัฒนาในสถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน  คณะด าเนินงาน จ านวน 5 คน  รวมท้ังสิ้น 5 คน 
โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (จ านวน 5 คน x 2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท  = 350 บาท) 
2) ค่าอาหาร  
    (จ านวน 5 คน x  1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 500 บาท) 
3) ค่าส าเนาเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน (จ านวน 2  ชุด = 350 บาท) 

- - - 1,200 1,200 

รวมท้ังสิ้น 4,750 12,100 27,350 1,200 45,400 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย 
การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10  
และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
    - ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ         
การจัดการศึกษาโดยการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบรูณาการ    
เพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
- การส ารวจและเก็บข้อมูล 
- การนิเทศ ติดตามฯ 
 
 
 
 
 
- การวิเคราะห์เอกสาร 
- การสังเกตและการสัมภาษณ ์
- การนิเทศ ติดตามฯ 
 
 

 
- แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
- แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ 
- แบบสอบถาม/สัมภาษณ/์สังเกตเพื่อรวบรวมข้อมลู 
- แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
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โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจ าปี 2565 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้   

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 50,51,52,53 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายลัญจกร  ผลวัฒนะ      กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา     เบอร์โทร 089-853-4302   E-mail  lunjung_na@hotmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ด้วยคุณภาพผู้เรียนถือเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษาท่ีเน้นการสร้าง
คนให้เป็นคนที่มีความสามารถ มีคุณธรรม มีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทย การศึกษาในปัจจุบันจ าเป็นต้องสร้างทักษะความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังคือการศึกษาต้องไม่แตกแยกจากสังคมหรือ
ชีวิตจริง และสร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ขณะเดียวกันจะต้องให้ความส าคัญในเรื่อง
การเรียนรู้จากกิจกรรมหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างจริงจัง เพราะถือ
เป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนผู้ เรียน การพัฒนาคนไทย 
ยุคใหม่ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ 
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สมารถท างานกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  
มีศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อต้าน 
การทุจริต และการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก มีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นพลังที่มีคุณภาพ สามารถท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้โอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค 

1. เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานสภานักเรียนเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
สภานักเรียนในโรงเรียน 
2. เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรยีน
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้
ด้านอื่นท่ีมีความจ าเป็นใน
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อน าไปส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนเปน็
เยาวชนท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย
ในชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
มีความสุข 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. คณะกรรมการสภานักเรยีนที่ 
เข้าร่วมโครงการไดร้ับองค์ความรู ้
ที่เกี่ยวข้องกับงานสภานักเรยีน 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน 
การบริหารงานสภานักเรยีนใน
โรงเรียน 
2. คณะกรรมการสภานักเรยีนที่เขา้
ร่วมโครงการได้รับองค์ความรู ้
ด้านอื่นท่ีมีความจ าเป็นใน
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อน าไป
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรยีน 
ในโรงเรียนเป็นเยาวชนท่ีมีคณุภาพ 
มีความปลอดภัยในชีวิต และ 
อยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข 
 
 

เชิงปริมาณ 
 คณะกรรมการ 
สภานักเรียนจาก
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
รวมไม่น้อยกว่า 90 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการ 
สภานักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถ 
น าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนางานสภา
นักเรียนไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานสภา
นักเรียนในโรงเรียน 
หลักการปฏิบัติงานและ
วิธีการท างานของ 

22,000 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
            อีกทั้งคณะกรรมการสภานักเรียน มีบทบาทในการเป็นแกนน า 
ในการด าเนินกิจกรรมที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน 
ให้นักเรียนในโรงเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิต และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในศตวรรษท่ี 21 
            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงจัด
โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจ าปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1. คณะกรรมการสภานักเรยีนที่ 
เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
งานสภานักเรียนไปประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารงานสภานักเรียน 
ในโรงเรียนได ้
2. คณะกรรมการสภานักเรยีนที่ 
เข้าร่วมโครงการไดร้ับองค์ความรู้
ด้านอื่นท่ีมีความจ าเป็น 
ในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อน าไป
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรยีน 
ในโรงเรียนเป็นเยาวชนท่ีมีคณุภาพ 
มีความปลอดภัยในชีวิต และ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข 
 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ 
ความประพฤติ    
นักเรียน และนักศึกษา 
(พสน.) 
2. คณะกรรมการสภา
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รบั 
องค์ความรู้ด้านอื่นท่ี 
มีความจ าเป็น 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อน าไปส่งเสรมิ 
สนับสนุนให้นักเรียน 
ในโรงเรียนเป็นเยาวชน
ที่มีคุณภาพ  
มีความปลอดภัยในชีวิต 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจดัค่าย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 20 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,400 บาท) 
- ค่าอาหาร (จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 2,000 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม (จ านวน 20 ชุด x ชุดละ 30 บาท = 600 บาท) 

- - 4,000 - 4,000 

2 กิจกรรมที่ 2 การจัดค่ายสรา้งสรรค์สภานักเรียนประจ าปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 2 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ  
  (จ านวน 6 คน บรรยายคนละ 1 ชม. = 6 ชม. x ชม.ละ 600 บาท = 3,600 บาท) 
- - ค่าตอบแทนวิทยากร ที่มิได้เปน็บุคลากรของรัฐ  
  (จ านวน 5 คน บรรยายคนละ 1 ชม. = 5 ชม. x ชม.ละ 1,200 บาท = 6,000 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของคณะท างาน วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง 
  (จ านวน 20 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 2,800 บาท) 
- ค่าอาหารของคณะท างาน วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง  
  (จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 2,000 บาท)  
- ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุ = 3,600 บาท) 

- - 18,000 - 18,000 

รวมท้ังสิ้น - - 22,000 - 22,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- คณะกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรง  
รวมไม่น้อยกว่า 90 คน  
เชิงคุณภาพ 
     1. คณะกรรมการสภานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ 
น าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสภานักเรียนไปประยุกต์ 
ใช้ในการบริหารงานสภานักเรียนในโรงเรียนได้ 
     2. คณะกรรมการสภานักเรยีนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับ 
องค์ความรู้ด้านอื่นท่ีมีความจ าเปน็ในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อน าไป
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรยีนในโรงเรียนเป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ  
มีความปลอดภัยในชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
- การส ารวจความคิดเห็น 

 
- แบบส ารวจความคิดเห็น 
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โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม    

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 50,51,52,53 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายลัญจกร  ผลวัฒนะ      กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา     เบอร์โทร 089-853-4302   E-mail  lunjung_na@hotmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ด้วยปัจจุบันปัญหาของประชากรวัยรุ่นในสังคมไทยรุนแรงและซับซ้อน
มากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมเมือง ประกอบกับอยู่ ในวัยที่อยู่ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ 
การเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์   
ท าให้วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย  เช่น  ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ปัญหาการท าแท้ง ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาความรุนแรง เป็นต้น ทั้งนี้ปัญหา 
ที่ส าคัญของวัยรุ่นในปัจจุบันอาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านการเรี ยน 
ปัญหาที่เกิดจากการขาดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย และ
ปัญหาความรุนแรง เป็นต้น ซึ่ งมีสาเหตุส าคัญจากปัญหาครอบครัว  
สภาพแวดล้อมใกล้ตัวท่ีชักจูงไปในทางไม่ดี   และการใช้ความรุนแรงในสังคม 
            ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธ ี
การแต่งตั้ง บุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ลงวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยให้มีอ านาจหน้าท่ี
ด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามมาตรา 66 
มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ได้รับแต่งตั้ งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่ง เสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีทักษะ และความเข้าใจ 
ในหลักการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) 
3.เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ่งกัน 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู 
ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหนา้ที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน           มีทักษะ และความ
เข้าใจในหลักการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
โอกาสแลกเปลีย่น ประสบการณ์ 

เชิงปริมาณ 
 ผู้เข้าร่วมการอบรม 
ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตร ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ 
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา (พสน.) 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีทักษะและความเขา้ใจ
ในหลักการปฏบิัติงาน
และวิธีการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ 

130,000 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
และตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ลงวันที่ 
24 มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อดูแล เฝ้าระวัง การกระท าที่เป็นความเสี่ยง 
ด้านต่าง ๆ ของเยาวชน  
             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนได้เห็น
ความส าคัญของการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา (พสน.) เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจึงได้ 
จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และกัน เพื่อน าไปใช้ในการส่งเสรมิ
งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน และนักศึกษา (พสน.) 

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือ
น าไปใช้ในการส่งเสริมงานเจ้าหนา้ที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ
นักศึกษา (พสน.)   
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
น าองค์ความรู้และประสบการณ ์
ที่ได้รับไปพัฒนางานงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ
นักศึกษา (พสน.) ในบทบาทหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความประพฤตินักเรียน  
และนักศึกษา (พสน.) 
   2. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการได้
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ซึ่งกัน 
และกัน เพื่อน าไปใช้ 
ในการส่งเสริมงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ 
ความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษา (พสน.) 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจดัการอบรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 20 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,400 บาท) 
- ค่าอาหาร (จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 2,000 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม (จ านวน 20 ชุด x ชุดละ 50 บาท = 1,000 บาท) 
- ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุ = 600 บาท) 

- - 130,000 - 5,000 

2 กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมพนักงานเจา้หน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
จ านวน 3 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ  
  (จ านวน 3 คน x 19 ชม. x ชม.ละ 600 บาท = 34,200 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 120 คน x 6 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 25,200 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 120 คน x 3 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 36,000 บาท)  
- ค่าพาหนะวิทยากร  
  (จ านวน 3 คน x คนละ 1,000 บาท = 3,000 บาท) 
- ค่าพาหนะส าหรับการฝึกภาคปฏบิัติ (จ านวน 10 คัน x คันละ 1,000 บาท = 10,000 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม (จ านวน 120 ชุด x ชุดละ 100 บาท = 12,000 บาท) 
- ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุ = 4,600 บาท) 

- - 125,000 - 125,000 

รวมท้ังสิ้น - - 130,000 - 130,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับ
แต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนมีทักษะ และ 
ความเข้าใจในหลักการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อน าไปใช้ 
ในการส่งเสริมงานเจา้หน้าท่ีส่งเสรมิความประพฤตินักเรียน และ
นักศึกษา (พสน.) 

 
1. ร้อยละของผูไ้ด้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
2. การส ารวจความคิดเห็น 

 
1. ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) 
2. แบบส ารวจความคิดเห็น 
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โครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2565 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต    

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 50,51,52,53 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุธินี  หล้าทา      กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา     เบอร์โทร 097-315-5266    E-mail  sutinee.l@sesalpglpn.co.th 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายส าคัญคือ  
การให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีแนวทางการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม พัฒนานักเรียนการป้องกัน 
แก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งต่อ แม้ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าช้ันจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แต่นักเรียนบางคนมีปัญหาที่รุนแรงเกินกว่า 
ที่ครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษาจะช่วยเหลือได้ รวมทั้งยังขาดทักษะพื้นฐาน 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขาดกลุ่มเครือข่ายเพื่อการส่งต่อนักเรียน  
จึงท าให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ครอบคลุมทุกสภาพปัญหา ดังนั้น  
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ นอกจากจะต้องให้ความรู้
และทักษะตามหลักสูตรแล้ว สถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมอย่าง 
มีความสุข 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา และจะต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ 
มีประสิทธิภาพ รวมถึ งศักยภาพการท า งานของระบบดั งกล่ า ว ให้ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไดม้ีทักษะพื้นฐาน 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการส่งเสรมิ 
ป้องกัน มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต สามารถพัฒนา
ตนเองและเรียนรู้ไดเ้ตม็ศักยภาพ 
4. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงตรงตาม 
สภาพปัญหาและความต้องการ 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู 
จ านวน 45 โรงเรียน 
 2. นักเรียนในโรงเรยีนสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
มีทักษะพื้นฐานในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนา
ต น เ อ ง ไ ด้ ต า ม ศั ก ย ภ า พ ทั้ ง 

เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาม ี
การพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
ที่เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับ 
การดูแลช่วยเหลือ 
อย่างเหมาะสม และ
สามารถพัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ ท้ัง 
ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ร้อยละ 100  

135,100 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงด าเนินโครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2565 ขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานในการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและสามารถ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกปัญหาอย่างรอบด้าน รวมทั้งครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีทักษะพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือนัก เรี ยนอย่ า ง 
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
 

2. ครูแนะแนวไดร้ับ 
การอบรมทักษะพื้นฐาน
ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ 100 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการท างานของคณะท างาน เพื่อเตรียมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพคครูแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเป็นนักจติวิทยาประจ าสถานศึกษา  
- ประชุมวางแผนการท างานของคณะท างาน     จ านวน  15 คน 
-ค่าอาหาร 
(จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
(จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม 
(จ านวน 15 ชุด x ชุดละ 30 บาท = 450 บาท) 

3,000 - - - 3,000 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนตามโรง
การระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและคณะท างาน จ านวน  
160 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 
(จ านวน 2 คน x 1 วัน x 5 ชม. X ชม.ละ 600 บาท = 6,000 บาท)  
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
(จ านวน 2 คน x 1 วัน x 7 ชม. X ชม.ละ 600 บาท = 8,400 บาท)  
- ค่าตอบแทนบรรยายพิเศษ  
(จ านวน 2 คน x 1 วัน x 1 ชม. X ชม.ละ 600 บาท = 1,200 บาท)  
- ค่าที่พัก 
(จ านวน 2 คน x คนละ 1 คืน x คืนละ 1,200 บาท = 2,400 บาท) 
-ค่าพาหนะ (ไปกลับ)  
(จ านวน 2 คน x คนละ 1,200 บาท x ไป-กลับ = 2,400 ) 

79,900 - - - 79,900 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

- ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน 160 คน (วันท่ี 1) 
(จ านวน 160 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 16,000 บาท) 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  จ านวน 160 คน (วันท่ี 1) 
(จ านวน 160 คน x  2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 11,200 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน 115 คน (วันท่ี 2 ) 
(จ านวน 115 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 11,500 บาท) 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  จ านวน 65 คน (วันท่ี 2 ) 
(จ านวน 115 คน x  2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 8,050 บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม 
(จ านวน 160 ชุด x ชุดละ 50 บาท = 8,000 บาท) 
- ค่าวัสดุ 4,750 บาท 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูนักจติวิทยาประจ า
โรงเรียนตามโรงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
- ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน     จ านวน  20 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 2,000 บาท) 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
(จ านวน 20 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,400 บาท) 
- ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 5 เล่ม ๆ  
(จ านวน 5 เล่ม x เล่มละ 400 บาท = 2,000 บาท) 

5,400 - - - 5,400 

4 กิจกรรมที่ 4 ติดตามการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ภาคเรียนท่ี 2/2563) 
   - เบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่โรงเรียน สอบถามข้อมูลและติดตามการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน 

- - 7,000 - 7,000 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

5 กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่โรงเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ 
(ภาคเรียนที่ 1/2564) 
   - เบี้ยเลี้ยงลงพ้ืนท่ีโรงเรียน ดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรยีนกลุม่เสี่ยง/กลุ่มทีต่้องการความ
ช่วยเหลือ จ านวน 45 โรงเรียน 
 

- - 3,000 3,000 6,000 

6 กิจกรรมที่ 6 คัดเลือกผลการด าเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ประชุมครูในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน และคณะท างาน  จ านวน  30 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(จ านวน 30 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 3,000 บาท) 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
(จ านวน 30 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 2,100 บาท) 
- ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 5 เล่ม ๆ  
(จ านวน 30 เล่ม x เล่มละ 50 บาท = 1,500 บาท) 
จัดประกวดแข่งขันการจัดนิทรรศการและน าเสนอผลงาน 
- ค่าจ้างท าโล่รางวัล (จ านวน 9 ชุด x ชุดละ 1,500 บาท = 13,500 บาท)  
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้ารว่มกิจกรรม 30 คน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 
 100 บาท รวม 3,000 บาท  
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน จ านวน 2 มื้อ ๆ  
ละ 35 บาท รวม 2,100 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงประจักษ์ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้ารว่มกิจกรรม 30 คน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ  
100 บาท รวม 3,000 บาท 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน จ านวน 2 มื้อ ๆ  

- - 33,800 - 33,800 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

ละ 35 บาท รวม 2,100 บาท  
- ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 30 เลม่ ๆ ละ 50 บาท รวม 1,500 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 400 บาท รวม  2,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 88,300 - 43,800 3,000 135,100 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รบัการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
และสามารถพัฒนาตนเองไดต้ามศักยภาพ ท้ังด้านร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
- ร้อยละ 100 ของครูแนะแนวไดร้ับการอบรมทักษะพื้นฐานใน 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
- การสัมภาษณ์/ให้ค าปรึกษา 
- ลงพื้นที่ติดตาม 
-ครูแนะแนวได้ผ่านการอบรมทักษะพื้นฐานในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 
 
- แบบประเมิน/คัดกรอง 
- แบบรายงานผล 
- แบบทดสอบก่อน/หลัง 
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โครงการการพัฒนาครูให้เสรมิสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
โดยใช้โครงงานคุณธรรม ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้    

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 50,51 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเดชก าพล  เจดีย์ยอด      กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    เบอร์โทร 089-954-5584   
 E-mail  dck52120@gmail.com 

 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบาย 
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่
บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิต  
ที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานท า – มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี 
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ 
สิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรม 
ราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียน
เป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท  
อย่างเป็นรูปธรรม และนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง  ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2565 นโยบายที่ 4 เพิ่มและยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนทุกระดับ จุดเน้นที่ 17 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะ 
ในการด ารงชีวิตเพื่อสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ประเด็น 
การพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  

1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง 
ล าพูน ทุกแห่งน าโครงงานคุณธรรม 
ไปขับเคลื่อนในการจัดการเรียนรู ้
 2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัด 
การศึกษาโดยใช้โครงงานคุณธรรม  
ในการขับเคลื่อนการจัดการเรยีนรูใ้ห้ 
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 แห่ง 
ได้รับการส่งเสรมิสนับสนุนในการ 
น าโครงงานคุณธรรมไปขับเคลื่อน 
ในการจัดการเรียนรู ้
2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 แห่ง 
ได้รับการนิเทศ ตดิตาม การจดัการ
ศึกษาโดยใช้โครงงานคณุธรรม
เคลื่อนการจัดการเรียนรู ้
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 3 ของจ านวน
สถานศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น
จากการน าโครงงาน
คุณธรรมไปขับเคลื่อน 
ในการจัดการเรียนรู ้
2. ร้อยละ 80 ของครู 
ผู้ไดร้ับการนเิทศ
สามารถด าเนินการ
ขับเคลื่อนโครงงาน
คุณธรรมในการจดั 
การเรยีนรู ้
 
 

7,000 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตัวช้ีวัดที่ 50 
และ 51  
          จากนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ได้ขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” ปีท่ี 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบสานพระราชปณิธานในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จ านวน 8 โรงเรียน จากโรงเรียน 
ในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.78 อยู่ในระดับน้อย  ดังนั้น 
เพื่อให้การขับเคลื่อนให้นักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2565  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน จ านวน 45 แห่ง พัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้โครงงาน
คุณธรรมส่งผลใหผู้้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาต ิ

3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีุณธรรม
จริยธรรม 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 มีการน า
โครงงานคุณธรรม 
ไปขับเคลื่อน 
ในการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ระดับมาก  
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 และประชุมวางแผนการพัฒนาคร ู
ให้เสรมิสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาด้วยโครงงานคณุธรรม ปีการศกึษา 2564 
สถานท่ี ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการที่เกีย่วข้อง  
คณะด าเนินงาน จ านวน 15 คน  โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
1) ค่าอาหารว่าง -  เครื่องดื่ม  
  (จ านวน 15 คน x อาหารว่างมื้อละ 35 บาท  = 525 บาท) 
2) ค่าถ่ายเอกสารการประชุม  = 200 บาท 

725 - - - 725 

2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในปีท่ีผ่านมา  
จ านวน 45 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  คณะกรรมการ 15 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ผ่านระบบออนไลน ์
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ    ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง คณะ
ด าเนินงาน จ านวน 15 คน  โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
 1) ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมการ 
  (จ านวน 15 คน x อาหารกลางวันมื้อละ 100 บาท รวมเป็นเงิน  1,500 บาท 
2) ค่าอาหารว่าง -  เครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการ 
  (จ านวน 15 คน x อาหารว่างมื้อละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 1,050 บาท) 

2,550 - - - 2,550 

3 กิจกรรมที่ 3 การนิเทศตดิตามและประเมินผล  จ านวน 45 โรงเรียน บูรณาการกับกิจกรรม 
การนิเทศของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีรายละเอียดคา่ใช้จ่าย  ดังนี้ 
 1) ค่าจัดท าคู่มือการนิเทศ ส าหรบัศึกษานิเทศก์ จ านวน 10 เล่มๆ ละ 200 บาท 
  รวมเป็นเงิน  2,000 บาท 

2,000 - - - 2,000 

4 กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
                 - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน 
ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกทราบ และส่งต่อให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นผู้พิจารณาตัดสินต่อไป 

- - - - - 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

5 กิจกรรมที่ 5 การสรุปผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ    ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง คณะ
ด าเนินงาน จ านวน 15 คน  โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่าง -  เครื่องดื่ม  
  (จ านวน 15 คน x อาหารว่างมื้อละ 35 บาท  = 525 บาท) 
2) ค่าจ้างจัดท าสรุปโครงการ จ านวน 2 เล่ม ๆ ละ 600 บาท รวมเปน็เงิน 1,200 บาท  

- - - 1,725 1,725 

รวมท้ังสิ้น 5,275 - - 1,725 7,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 3 ของจ านวนสถานศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นจากการน าโครงงาน
คุณธรรมไปขับเคลื่อนในการจัดการเรียนรู้ 
2. ร้อยละ 80 ของครูผู้ไดร้ับการนเิทศสามารถด าเนินการ
ขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมในการจัดการเรยีนรู้ 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้ารว่มโครงการมีคณุธรรมจริยธรรม 
เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละ 80 มีการน าโครงงานคณุธรรมไปขับเคลื่อนในการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมปีระสิทธิภาพมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
- นิเทศ ติดตามฯ 
 
 
 
 
 
- ส ารวจ 
 

 
- สรุปรายงานโครงการฯ 
 
 
 
 
 
- แบบส ารวจฯ 
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โครงการยกระดับการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านความมั่นคง 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม    

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 50,51 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร           กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    เบอร์โทร 089-962-1940 
 E-mail  peerawut@esdc.go.th 

 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 
ของชาติ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็น 
การด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชป)ณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  
ที่ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ซึ่งได้รับ
มอบหมายภาระหน้าที่และงบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่
ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข จึงได้ขับเคลื่อนการพัฒนา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน 
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคนดีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาแห่งในหลวง
รัชกาลที่ 10 
 
 

1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การพัฒนาโรงเรียนคณุธรรมสพฐ. ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
      2. เพื่อส่งเสริมขวัญและก าลงัใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติของ 
ผู้ด าเนินงานตามโครงการโรงเรยีน
คุณธรรม สพฐ. ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
และเผยแพรเ่ป็นแบบอย่างได ้
      3. เพื่อยกระดับการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และ 
การพัฒนานวัตกรรมการนเิทศ 
ติดตามโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
- โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรงเรยีน 
มีการส่งเสรมิกิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
- ผู้บริหารสถานศึกษา , ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน         
ในโรงเรียนคณุธรรม สพฐ.  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ทุกคน
และมุ่งน าคณุธรรมมาเป็นแนวทาง
ในการบริหารและพัฒนานักเรียน 
ทุกคนในโรงเรียนอย่างเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 9 ของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ได้รับ 
การยกระดับเป็นโรงเรียน
คุณธรรมในระดับที่สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารฯ ,ครู ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูนมีนวัตกรรม
กระบวนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
เพื่อพัฒนานักเรียน  

48,000 บาท 
(รอการจัดสรร
งบประมาณ
ตามโครงการ
โรงเรียน
คุณธรรม 
สพฐ. จาก 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน.) 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ ก ากับ ติดตามฯ การจัดการเรยีนรู้และการพัฒนาผู้เรยีนจากการด าเนินงาน
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.ฯเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์  
หรือการนิเทศตามสภาพจริง (ด าเนินการบูรณาการกับการนิเทศช้ันเรียน ของกลุ่มนิเทศฯ)  
สถานที่ สพม.ลปลพ   และโรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ 
ผู้เข้าร่วมฯ คณะกรรมการด าเนินงานฯผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ สพม.ลปลพ จ านวน 
18 คนและคณะกรรมการนเิทศคณุธรรมฯจากเขตตรวจราชการที่ 15 จ านวน 3 คน รวม 21 คน 
(เบิกจ่ายเฉพาะคณะท างาน สพม.ลปลพ จ านวน 18 คน) โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(จ านวน 18 คน x คนละ 5 วัน x วันละ 2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท    = 6,300 บาท) 
2) ค่าอาหาร (จ านวน 18 คน x คนละ 5 วัน x วันละ 1 มื้อ x  มื้อละ 100 บาท = 9,000บาท)  
3) ค่าจัดท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ (จ านวน 60 x อันละ 115 บาท = 6,900 บาท)  
4) ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานฯ (จ านวน 5 เล่ม x เลม่ละ 800 บาท = 4,000 บาท ) 

- - - 26,200 26,200 

2 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและการคัดเลือกครุุชนคนคุณธรรมและนวตักรรมสร้างสรรค์คนดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          สถานที่ สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการด าเนินงานฯผูร้ับผดิชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพม.ลปลพ 
จ านวน 18 คน  โดยมีรายละเอยีดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(จ านวน 18 คน x คนละ 2 วัน x วันละ 2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท    = 2,520 บาท) 
2) ค่าอาหาร (จ านวน 18 คน x คนละ 2 วัน x วันละ 1 มื้อ x  มื้อละ 100 บาท = 3,600บาท) 
3) ค่าจัดท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ (จ านวน 100 x อันละ 115 บาท = 11,500 บาท)  
4) ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานฯ (จ านวน 5 เล่ม x เลม่ละ 836 บาท = 4,180 บาท ) 

- - - 21,800 21,800 

รวมท้ังสิ้น - - - 48,000 48,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 9 ของโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยม ศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับการยกระดับเป็น
โรงเรียนคุณธรรมในระดับทีสู่งขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
 - ผู้บริหารฯ ,ครูและบุคลากรในสงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีนวัตกรรม/กระบวนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. เพื่อพัฒนานักเรียน 

 
- การเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน 
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ฯ 
 
 
- การเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน 
- การนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ฯ 
 
 

 
- แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
- แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลฯ 
 
 
- แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
- แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลฯ 
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โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ภาคสงฆ์ท่ี 6 และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านความมั่นคง 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม    

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 50,51 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร           กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    เบอร์โทร 089-962-1940 
 E-mail  peerawut@esdc.go.th 

 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning  เริ่มจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดให้มีการ 
น าหลักธรรมส าคัญ ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและ
พัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาการกิน อยู่ ดู  
ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและ 
วิถีวัฒนธรรมเมตตา โดยเริ่มก่อก าเนิดขึ้นเมื่อเดอืนธันวาคม 2545 โรงเรียนวิถีพุทธ
มีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ท่ีเป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้าน
อย่างบูรณาการ คือ ด้านศีลธรรม จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้อมด้านสมาธิ จะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และ 
มีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและ 
เท่าทันโลก และชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนา 
สู่การมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขและด าเนินชีวิตได้ 
       ในปีการศึกษา 2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการกันอย่างเป็นเครือข่าย เกิด 
การเรียนรู้จากกันและกันส่งผลต่อการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพระสอนศีลธรรม

1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  
ของผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ในพื้นที ่
ภาคสงฆ์ที่ 6 ตามบริบทท่ี
แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และคณุภาพในการด าเนินการ  
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรยีน
วิถีพุทธ ในพื้นที่ภาคสงฆ์ที่ 6 
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
พระสอนศลีธรรม 
ในโรงเรียน ท าให้มีองค์ความรู ้
ในการด าเนินงาน  
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. ผู้รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ 
ภาคสงฆ์ที่  6 ซึ่งประกอบด้วย สพป.ลป 
1,2,3 , สพป.ชร 1,2,3,4 , สพป.น่าน 1,2 , 
สพป.แพร่ 1,2 ,สพป.พะเยา 1,2 และ สพ
ม.ล าปาง ล าพูน ,สพม.เชียงราย , สพม.
น่าน , สพม.แพร่ และ สพม.พะเยา รวม
ทั้งสิ้น 18 เขตพื้นที่การศึกษา อัประกอบ
ด้วย ศึกษานิเทศกผ์ู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธจ านวนเขต
พื้นทีก่ารศึกษาละ 1 คน รวม 18 คน และ
คณะกรรมการด าเนินงานฯ 18 คน  
รวมทั้งสิน้ 36 คน 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้รับผดิชอบงาน
โครงการโรงเรยีนวิถี
พุทธ ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาและส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา ในเขตพื้นท่ี 
ภาคสงฆ์ที่ 6 และ 
คณะ กรรมการ
ด าเนินงานฯ จ านวน  
36 คน เข้าร่วมประชุม 
2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
ในสังกัด สพม.ล าปาง 
ล าพูน จ านวน 45 
โรงเรียน เข้าร่วมประชุม 

38,000บาท 
 (รอการ
จัดสรร
งบประมาณ
ตามโครงการ
โรงเรียน
คุณธรรม 
สพฐ. จาก 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน.) 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประสานความร่วมมือกับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และได้มอบหมายให้ 
เป็นประธานเขตภาคสงฆ์ที่ 6 จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา 
โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งประกอบด้วย สพป.ล าปาง 1,2,3 , สพป.เชียงราย 1,2,3,4 
, สพป.น่าน 1,2 , สพป.แพร่ 1,2 ,สพป.พะเยา 1,2 และ สพม.ล าปาง ล าพูน ,
สพม.เชียงราย , สพม.น่าน , สพม.แพร่ และ สพม.พะเยา รวมทั้งสิ้น 18 เขต
พื้นที่การศึกษา ที่มีพื้นที่รับผิดชอบจ านวน 5 จังหวัด คือ ล าปาง ,เชียงราย , 
น่าน , แพร่ และพะเยา  
       พร้อมกันนี้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ 
น าข้อสรุปจากการประชุมภาคสงฆ์  6 เพื่อน าไปพัฒนาและยกระดับ 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียน  
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นต่อไป 
 

3. เพื่อยกระดับการด าเนินงาน 
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
ของโรงเรียนในพื้นที่ ภาคสงฆ์ที่ 6  
ให้บรรลเุป้าหมายของโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธและประสบ
ผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน  
4. เพื่อยกระดับการด าเนินงาน 
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
ของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สพ
ม.ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 
โรงเรียน ใหม้ีการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนา
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนวิถีพุทธ 
ในสังกัด สพม.ลปลพ จ านวน 45 โรงเรียน 
มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามโครงการโรงเรียนวิถีุพุทธอย่าง 
มีประสิทธภิาพ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคสงฆท์ี่ 6 
มีการส่งเสรมิการจัดการศึกษาแนวพทุธ 
ด้วยการจดัการเรยีนรู้แบบ Active -
Learning มีแนวคดิให้มกีารน าหลกัธรรม
ส าคญั  ใพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการบริหารและพฒันานักเรียน 
อย่างบูรณาการในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
พัฒนาการกนิ อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่าน
กระบวนการทางวัฒนธรรม  แสวงหา
ปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา 
2.โรงเรยีนวิถีพุทธในสังกดั สพม.ลปลพ 
จ านวน 45 โรงเรียน มีการขบัเคลือ่น 
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรยีนวิถี
พุทธ เพื่อพัฒนานักเรยีนอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
มีความเข้าใจ 
ในกระบวนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ และ
สามารถขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน 
ตามความรับผดิชอบ 
ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด 
สพม.ล าปาง ล าพูน 
จ านวน 45 โรงเรียน  
มีการขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน 
ตามโครงการโรงเรียนวิถีุ
พุทธอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการผูด้ าเนินงาน   สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะท างาน สพม.ลปลพ. จ านวน 18 คน  โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(จ านวน 18 คน x 2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท    = 1,260บาท) 

- - 3,060 - 3,060 

2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมออนไลนผ์ู้รับผิดชอบโครงการส่งเสรมิการจดัการศึกษาแนวพุทธด้วย    
การจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 6      สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพทุธจ านวน 18 เขตพื้นที่
การศึกษาในเขตภาคสงฆ์ที่ 6  และคณะท างาน สพม.ลปลพ จ านวน 18 คน  รวม 36 คน 
(เบิกจ่ายเฉพาะคณะท างาน สพม.ลปลพ จ านวน 18 คน) โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(จ านวน 18 คน x 2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท    = 1,260 บาท) 
2) ค่าอาหาร (จ านวน 18 คน x 1 มื้อ x  มื้อละ 100 บาท = 1,800บาท) 

- - 3,060 - 3,060 

3 กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัด     
การเรยีนรู้แบบ Active Learning ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธจ านวน 45 คน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(จ านวน 18 คน x 2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท    = 1,260บาท) 
2) ค่าอาหาร (จ านวน 18 คน x 1 มื้อ x  มื้อละ 100 บาท = 1,800บาท) 
3) ค่าจัดท าเกียรติบัตร พร้อมกรอบ (จ านวน 63 ชุด x ชุดละ 115 บาท)  = 7,245 บาท)  
4) ค่าจัดท าเกียรติบัตร (จ านวน 113 ใบ x ใบละ 15 บาท)  = 1,695 บาท 
 
 

- - - 12,000 12,000 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

4 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามฯ การด าเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
(ด าเนินการแบบบรูณาการพร้อมกบัการออกนิเทศช้ันเรียนของกลุ่มนิเทศฯ) 

- - - - - 

5 กิจกรรมที่ 5 การสรุปผลการด าเนินงานฯ       สถานที่ ห้องประชุมกู่ค า สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะท างาน สพม.ลปลพ. จ านวน 7 คน  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(จ านวน 7 คน x คนละ 2 วัน x วันละ 2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท    = 980 บาท) 
2) ค่าอาหาร (จ านวน 7 คน x คนละ 2 วัน x วันละ 1 มื้อ x  มื้อละ 100 บาท  = 1,400 บาท) 
3) ค่าจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการประชุมผูร้ับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา      
แนวพุทธฯ  และผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ที่ 6 และ สพม.ลปลพ 
    (จ านวน 25 เล่ม x เล่มละ 700 บาท = 17,500 บาท ) 

- - - 19,880 19,880 

รวมท้ังสิ้น - - 6,120 31,880 38,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
-  ผู้รับผิดชอบงานโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีภาคสงฆท์ี่  6 และคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ จ านวน 36 คน เข้ารว่มประชุม 
-  โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน จ านวน  
45 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม 
เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในกระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ และสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามความรับผดิชอบในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ร้อยละ 80 ของโรงเรียนวถิีพุทธในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน 
จ านวน 45 โรงเรียน มีการขับเคลือ่นการด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
- การเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
 
- การเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
- การตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
- การเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน 
- การนิเทศ ติดตามฯ 
 

 
- แบบลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 
 
 
- แบบลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 
 
- แบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
- แบบรายงานผลการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 
- แบบนิเทศ ติดตามฯ 
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โครงการครูดี มีศีลธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน (ครูดี มีศีลธรรม สพม.ล าปาง ล าพูน) 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านความมั่นคง 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม    

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 50,51 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร           กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    เบอร์โทร 089-962-1940 
 E-mail  peerawut@esdc.go.th 

 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ผู้ที่มีความใกล้ชิดและเป็นแนวหน้าของการสร้างและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาตินั้นคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
ที่เปรียบเสมือนเป็นบิดา-มารดา คนที่สองของนักเรียน ที่มีความรักและหวังดี
ต่อศิษย์ของตนเอง เพื่อให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีชาติ การจัดการศึกษา 
ที่ประสบความส าเร็จนั้น นักเรียนต้องเป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่ง 
เพื่อให้การพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางวิชาการและทางสังคม ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียน
ได้อย่างแท้จริง จึงสมควรที่จักต้องยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
และมีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม เพื่อให้นักเรียนของตนเองห่างไกลจากอบายมุข  
    นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีส่วนส าคัญ 
ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนก็ 
มีส่วนส าคัญยิ่งจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอเพื่อการสร้างมั่นคงยั่งยืน 
ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในด้านคุณธรรม ศีลธรรม  พร้อมทั้ง 
การสร้ า ง เ ครื อข่ า ยนั ก เ รี ยนแกนน า ในการ เผยแพร่ ความดี  เ ช่น  

1.เพื่อส่งเสรมิให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้บริหาร
โรงเรียน คดิค้นและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบตัิที่ 
เป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
คุณธรรม จรยิธรรม ศีลธรรม  
ให้ผู้เรียนห่างไกลจากอบายมุข
ทั้งปวง และน านวัตกรรมที่ใช้ 
ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนานักเรียน
ของตนเองอย่างแท้จริง 
2.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้าน
ศีลธรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้บรหิาร
โรงเรียน ท่ีคดิค้นและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 
ด้านการเรียนการสอนคณุธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ให้ผู้เรียนห่างไกล
จากอบายมุขทั้งปวง และน านวัตกรรม
ที่ใช้ไปเผยแพรเ่พื่อพัฒนานักเรียนของ
ตนเองอย่างแท้จริง เพิ่มขึ้นจากเดมิ 
และเกดิการเผยแพร่การใช้นวัตกรรม
ให้ผู้ที่สนใจผ่านทางระบบออนไลน์ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และผูบ้ริหารโรงเรียน 
จ านวน 45 แห่ง         
ที่ประพฤติปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างด้านศีลธรรม 
และมเีครือข่ายนักเรียน
แกนน าในโรงเรียน 
ทั้ง 45 แห่ง ใน 
การส่งเสริมการพัฒนา
ศีลธรรมในระดับ
โรงเรียน และสร้างขวัญ
ก าลังใจให้นักเรียนและ

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
การสร้างเครือข่ายนักเรียนโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนและทางออนไลน์
ควบคู่กันไป เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนน าเพื่อให้ทุกคนห่างไกลจาก
อบายมุขท้ังปวงอย่างแท้จริง 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียน
แกนน าในการส่งเสริมการพัฒนา
ศีลธรรมในระดับโรงเรียน และ
สร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียนและ
โรงเรียนในการท าความด ี
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน จ านวน 45 แห่ง ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศีลธรรม 
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อ
เผยแพร่ ส่งเสริมและสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรม ท าให้นักเรียน
ห่ า ง ไ ก ล จ า ก อ บ า ย มุ ข ทั้ ง ป ว ง 
โดยเฉพาะ เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด และ
การพนันทุกประเภท  
 
 

โรงเรียนในการท าความ
ดีต่อไป 
เชิงคุณภาพ 
- ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน  มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และผูบ้ริหารโรงเรียน   
ที่คิดค้นและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบตัิ
ที่เป็นเลิศด้านการเรียน
การสอนคณุธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม     
ให้ผู้เรียนห่างไกลจาก
อบายมุขท้ังปวง และ 
น านวัตกรรมที่ใช้ไป
เผยแพรเ่พื่อพัฒนา
นักเรียนของตนเอง 
อย่างแท้จริง เพิ่มขึ้น 
จากเดิม และ 
เกิดการเผยแพร่การใช้
นวัตกรรมใหผู้้ที่สนใจ
ผ่านทางระบบออนไลน์
ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการผูด้ าเนินงาน   สถานที่ ห้องประชุมกู่ค า สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะท างาน สพม.ลปลพ. จ านวน 5 คน   

- - - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ,ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้นแบบ    
ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างดา้นศีลธรรม (ครดูี มีศีลธรรม สพม.ล าปาง ล าพูน)  
(รับเกียรติบัตรออนไลน์) 
สถานที่ ห้องประชุมกู่ค า    สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกและตัดสิน สพม.ลปลพ. จ านวน 5 คน   

- - - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 การรับรองผลงานนวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลศิ ด้านการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ของครูและบคุลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด (รับเกียรติบัตรออนไลน์) 
สถานที่ ห้องประชุมกู่ค า    สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกและตัดสิน สพม.ลปลพ. จ านวน 5 คน   

- - - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 การจัดตั้งเครือข่ายนกัเรียนแกนน าศลีธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสรมิ    
การท าดีในระดับโรงเรียนของโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน (ผ่านระบบออนไลน์) 
สถานที่ ห้องประชุมกู่ค า    สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 5 คน  และเครือข่ายนักเรยีนแกนน าศีลธรรม
และคณะครูแกนน าศีลธรรมท้ัง 45 โรงเรียน (ผ่านระบบออนไลน์) 

- - - - - 

รวมท้ังสิ้น - - - - - 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 45 แห่ง  
ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศีลธรรม และมีเครือข่าย
นักเรียนแกนน าในโรงเรียนทั้ง 45 แห่ง ในการส่งเสริมการพัฒนา
ศีลธรรมในระดับโรงเรียน และสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียนและ
โรงเรียนในการท าความดีต่อไป 
เชิงคุณภาพ 
 - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มีครู
และบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรยีน ท่ีคิดค้นและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลศิด้านการเรยีนการสอน
คุณธรรม จรยิธรรม ศีลธรรม ใหผู้เ้รียนห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง 
และน านวัตกรรมที่ใช้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนานักเรียนของตนเอง
อย่างแท้จริง เพิ่มขึ้นจากเดมิ และเกิดการเผยแพร่การใช้นวัตกรรม
ให้ผู้ที่สนใจผ่านทางระบบออนไลน์ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 
- การเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
- การเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน 
 

 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล 
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โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2565 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต    

สอดคล้องกับอ่ืนๆ   - สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม ลปลพ ที่ 52,53 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล   กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา     เบอร์โทร 085-724-0878  E-mail  Rungtiwa75@gmail.com 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
       ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สั งคมและเทคโนโลยี    
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป
มากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของทุก ๆ คน  มีการพัฒนาและปรับตัว 
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษา
จึงจ าเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  วิชาชีพ  และ 
มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชน ให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ( ดี เก่ง มีคุณธรรม
และจริยธรรม)  จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ
และสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้ างสรรค์  ตลอดจนสนับสนุนส่ ง เสริม 
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา 
การเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดยก าหนดจัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้
นักเรียน  ได้แสดงออก 
ถึงความสามารถในทางวิชาการ
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้นักเรียนแสดงความสามารถ 
ที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ
สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฎศิลป์ 
กีฬา ศิลปะการแสดงและ
สิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพนู ระดบัภาค ระดับประเทศ 
3. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าเสนอผลงานของนักเรียน 
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์ ในการบูรณาการ 
อย่างหลากหลายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จัดกิจกรรม  
และเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้บรรลุ
วัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
นักเรียนได้แสดงผลงานทางการศกึษา 
ให้ปรากฏเป็นท่ีน่าช่ืนชมแก่
สาธารณชนแก่ชาวไทย  และ
ชาวต่างชาติ   

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 
19,500 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนเกิด 
การพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถ  
มีทักษะด้านวิชาการ
สาขาต่าง ๆ และ
สามารถน าไปใช้ 
ในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข ซึ่งเกิดจากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน 
 
 

อบจ.ล าปาง 
สนับสนุน 
500,000 บาท 
งบ สพม.ลป
ลพ 
100,000 บาท 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  
ได้สนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน  จัดท าโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  โดยส่งเสริมสนับสนุนการประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค
และระดับชาติ  ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  จึ ง ได้จัดท าโครงการ แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2565  นี้ขึ้น 
 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
ล าปาง ล าพูน  
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพนักเรยีน และ 
มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกับ 
ผู้เข้าแข่งขันจากเขต
พื้นที่การศึกษาอื่น ๆ 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อวางแผนการด าเนินการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 140 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 9,800 บาท) 
 - ค่าอาหาร  
  (จ านวน 140 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 14,000 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  

  (จ านวน 120 ชุด x ชุดละ 10 บาท = 1,200 บาท) 

- - - 25,000 25,000 

2 กิจกรรมที่ 2 น าเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ - - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน ท่ีเป็นบุคลากรของรัฐ  
  (จ านวน 100 คน x 1 ชม. x ชม.ละ 400 บาท = 40,000 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 3,000 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 210,000 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 3,000 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 300,000 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 300 ชุด x ชุดละ 10 บาท = 3,000 บาท) 
- ค่าวัสดุ = 7,300 บาท 
 
 
 
 
 

- - - 560,300 560,300 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและประเมินโครงการ/รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 70 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 4,900 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 70 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 7,000 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 70 ชุด x ชุดละ 40 บาท = 2,800 บาท) 

- - - 14,700 14,700 

รวมท้ังสิ้น - - - 600,000 600,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน ไดร้ับ 
การพัฒนาศักยภาพมีความคดิสร้างสรรค์ ในการบรูณาการ 
อย่างหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์   
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม. ล าปาง ล าพูน  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพนักเรยีนกับสถานการณป์จัจุบัน 

 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 
  








