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รายงานประจ าปี 2565 หน้า 1  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ  
ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต  
โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดล าปางและล าพูน ให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าปาง ซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศนี้ ให้ไปสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตนั้น                

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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ท ำเนียบผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

 

 

 

 

 

 

นำยเจริญชัย  กิตติพีรเดช 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นำยจิรัฐพงศ์  สุมนะ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

นำงสำววิไลวรรณ  ยะสินธ์ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

นำยสัมฤทธิ์  กอไธสง 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
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ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

วิสัยทัศน์ 
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 
เป้ำประสงค์ 
1. นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี  
2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่สูงใน

ถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม  
3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัย 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ การจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  

4. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ  

6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ 
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 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ 

                         เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

นโยบำยและจุดเน้น 
 นโยบำยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส  
  จุดเน้นที่  2 ส่ ง เสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 

การบริหารงาน” 
  จุดเน้นที่  3 ส่ ง เสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล    

และงานบริหารทั่วไปสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
  จุดเน้นที่  4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหาร

จัดการศึกษา 
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการบริหารจัดการ 
จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ 

มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
จุดเน้นที่ 9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหารจัดการ

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นโยบำยที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

  จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้” 

  จุดเน้นที่  11 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้ วยวิธีการ Active Learning /  
Co-creation Learning 

  จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะใน
สังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 

นโยบำยที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 
  จุดเน้นที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 

1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” 
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นโยบำยที่ 4 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
  จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
  จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
จุดเน้นที่ 16 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และ 

การมีงานท า มีความพร้อมในการแข่งขัน 
   จุดเน้นที่ 17 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิตเพ่ือสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 

 รูปแบบกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
ด้วยรูปแบบ SMP.LPI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S = Standard หมายถึง มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

P = Policy  หมายถึงมีการวางแผนและด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร 

M = Management หมายถึง มีระบบบริหารจัดการที่ดี 

L = Leadership หมายถึง การเป็นผู้น า พร้อมเป็นผู้ชี้แนะและให้ความช่วยเหลือ  

P = Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

I = Innovation หมายถึง มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยนวัตกรรม 
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สภำพทั่วไป 

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

 

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 
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  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   
  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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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 
 

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   
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            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 คน 
ต่อตารางกิโลเมตร 
   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 
 

สัญลักษณ์จังหวัดล ำพูน (ตรำประจ ำจังหวัดล ำพูน) รูปพระบรมธำตุหริภุญชัย 
 
 

รูปพระบรมธำตุหริภุญชัย 
 

 

  เจดีย์ในดวงตรา หมายถึง พระธาตุหริภุญชัย ซึ่งกล่าวกันว่ามีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า
ประดิษฐานอยู่นับเป็นปูชียสถานส าคัญ เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง 

วิสัยทัศน์จังหวัดล ำพูน 
“ เมืองแห่งควำมสุข บนควำมพอเพียง ” 
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ค ำขวัญของจังหวัดล ำพูน 

“พระธำตุเด่น พระรอดขลัง ล ำไยดัง กระเทียมดี  ประเพณีงำม จำมเทวีศรีหริภุญชัย” 
 

           ดอกไม้ประจ ำจังหวัดล ำพูน             ต้นไม้ประจ ำจังหวัดล ำพูน 

                                               
 

 

 

                      ชื่อดอกไม้  ดอกทองกวาว                 ชื่อพันธุ์ไม้     จามจุรี  

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  โดยมีนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 3 คน คือ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ และนายสัมฤทธิ์  กอไธสง 
   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 
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 ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
              ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)  

จังหวัด อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำปำง 

เมืองล าปาง 7 
เกาะคา 2 
เถิน 2 
เมืองปาน 4 
เสริมงาม 1 
แจ้ห่ม 1 
แม่เมาะ 2 
แม่ทะ 3 
แม่พริก 1 
งาว 2 
วังเหนือ 1 
สบปราบ 1 
ห้างฉัตร 3 
รวมจังหวัดล าปาง 30 

 
 
 
 

ล ำพูน 

เมืองล าพูน 4 
แม่ทา 2 
ทุ่งหัวช้าง 1 
บ้านโฮ่ง 2 
บ้านธิ 1 
ป่าซาง 3 
ลี้ 2 
รวมจังหวัดล าพูน 15 

รวมทั้งสิ้น 45 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนดสหวิทยาเขตในสังกัดเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 7 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย สหวิทยาเขตในจังหวัดล าปาง จ านวน 4 สหวิทยาเขต   
สหวิทยาเขตในจังหวัดล าพูนจ านวน 3 สหวิทยาเขต และ 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 

    ข้อมูลจำก : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
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ข้อมูลบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีจ านวนทั้งสิ้น  68 คน
ประกอบด้วย บุคลากรต าแหน่งต่าง ๆ ดังแสดงในตารางดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
               ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) 

ต าแหน่ง/กลุ่ม ผู้บริหาร บุคลากร 
38(1) 

บุคลากร 
38(2) 

พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 
(คน) 

เพศ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

1      1 1  1 

รองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

3      3 2 1 3 

กลุ่มอ านวยการ   4 1 1 8 14 8 6 14 
กลุ่มนโยบายและแผน   5    5 1 4 5 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

  3    3 2 1 3 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

  7   1 8  8 8 

กลุ่มบริหารงานบุคคล   7 2   9 5 4 9 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  1   2 3  3 3 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 10 1    11 4 7 11 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   6 1   7 2 5 7 
กลุ่มกฎหมายและคดี   2    2 2  2 
หน่วยตรวจสอบภายใน   2    2  2 2 

รวมทั้งสิ้น 4 10 38 4 1 11 38 26 42 68 
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ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

ตำรำงที่ 3 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
              ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)   

 

 

 

รหัส รร. สห ช่ือสถานศึกษา เบอร์โทร เบอร์ Fax จ านวนครู ม.ต้น ม.ปลาย ปวช นร.ท้ังส้ิน ห้อง ห้อง ห้อง ห้องเรียน

DMC วิทยาเขต ตามจ.18 รวม รวม รวม รวม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช รวม

1 52012006 1* บุญวาทย์วิทยาลัย 054-222122 054-230432 200 2,034 1,906 0 3,940 48 48 0 96
2 52012011 1 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 054-342190 054-342190 26 244 147 0 391 9 6 0 15
3 52012002 1 ก่ิวลมวิทยา 054825600 054825600 14 103 43 0 146 6 5 0 11
4 52012004 1 เมอืงมายวิทยา 054825186 0-0000-0000 13 74 56 0 130 3 6 0 9
5 52012007 1 แมเ่มาะวิทยา 054266031 054330692 45 624 281 0 905 21 9 0 30
6 52012009 1 สบจางวิทยา 0973453359 - 14 90 41 0 131 3 3 0 6
7 52012012 1 ประชาราชวิทยา 054365033 054365033 14 77 126 0 203 3 7 0 10
8 52012013 1 ประชารัฐธรรมคุณ 054261413 0-0000-0000 50 315 498 0 813 10 20 0 30
9 52012008 2 ล าปางกัลยาณี 054227654 054224389 168 1,739 1,632 0 3,371 42 39 0 81
10 52012010 2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 054226932 054222954 57 515 407 0 922 20 18 0 38
11 52012003 2 โป่งหลวงวิทยา รัชมงัคลาภิเษก 054823790 054823790 13 64 60 0 124 3 6 0 9
12 52012014 2* ห้างฉัตรวิทยา 054269284 054269494 28 318 210 0 528 9 8 0 17
13 52012015 2 แมสั่นวิทยา 054-343440 054-343440 18 102 82 0 184 6 6 0 12
14 52012016 2 เวียงตาลพิทยาคม 054011895 - 12 23 20 0 43 3 2 0 5
15 52022004 3* เสริมงามวิทยาคม 054286123 054286333 50 409 410 0 819 14 13 0 27
16 52022001 3 แมท่ะวิทยา 054289133 054289133 16 113 83 0 196 6 7 0 13
17 52022002 3 สบปราบพิทยาคม 054296161 054296263 44 473 353 0 826 16 12 0 28
18 52022003 3 เกาะคาวิทยาคม 054281382 054281381 13 95 51 0 146 3 4 0 7
19 52022005 3 แมพ่ริกวิทยา 054-299270 054-299271 16 134 126 0 260 6 9 0 15
20 52022006 3 แมท่ะประชาสามคัคี 054828121 054828121 11 29 22 0 51 3 4 0 7
21 52022007 3 ไหล่หินวิทยา 054274067 054274068 13 80 40 0 120 3 5 0 8
22 52022008 3 เวียงมอกวิทยา 054241506 054241506 23 183 118 0 301 6 6 0 12
23 52022009 3 แมท่ะพัฒนศึกษา 054290318 054290318 14 73 58 0 131 3 6 0 9
24 52022010 3 เถินวิทยา 054291624 053333334 66 756 554 0 1,310 21 18 0 39
25 52032002 4* วังเหนือวิทยา 054279074 054332257 67 601 634 0 1,235 18 20 0 38
26 52032006 4 แจ้ห่มวิทยา 054271399 054271397 62 575 475 0 1,050 18 20 0 38
27 52032001 4 เมอืงปานวิทยา 054276045 054276076 18 158 140 0 298 6 6 0 12
28 52032003 4 ทุง่กว๋าววิทยาคม 054823117 054823118 17 94 76 0 170 6 6 0 12
29 52032004 4 เมอืงปานพัฒนวิทย์ 0979746497 - 16 98 100 0 198 6 6 0 12
30 52032005 4 ทุง่อุดมวิทยา 054-364096 054-364096 14 90 78 0 168 3 3 0 6
31 51012003 5* จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 053525746 053525747 158 1,679 1,581 0 3,260 44 43 0 87
32 51012004 5 แมท่าวิทยาคม 053976296 053976701 22 178 119 0 297 9 9 0 18
33 51012006 5 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 053-501667 053-501960 18 184 112 0 296 6 4 0 10
34 51012008 5 ทาขุมเงินวิทยาคาร 053574679 053574823 22 187 165 0 352 6 6 0 12
35 51012009 5 อุโมงค์วิทยาคม 053982378 053982305 14 77 50 0 127 6 6 0 12
36 51012007 6* ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 053535303 0-0000-0000 166 1,646 1,589 0 3,235 43 44 0 87
37 51012005 6 ป่าซาง 0-5352-1044 0-5352-0595 30 228 163 0 391 7 6 0 13
38 51012001 6 บ้านแป้นพิทยาคม 053573222 053577087 19 184 125 0 309 6 6 0 12
39 51012010 6 น  าดิบวิทยาคม 053-508-546 053-508-785 24 173 148 0 321 6 6 0 12
40 51012011 6 วชิรป่าซาง 053555373 053555372 24 198 152 0 350 7 6 0 13
41 51022001 7 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 053591335 053591335  ต่อ  103 54 521 388 0 909 17 17 0 34
42 51022006 7* เวียงเจดีย์วิทยา 053979822ต่อ604 053979234 86 839 792 26 1,657 24 22 3 49
43 51022002 7 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 053578798 - 15 60 64 0 124 3 3 0 6
44 51022003 7 ทุง่หัวช้างพิทยาคม 053-975144 - 28 228 263 0 491 9 9 0 18
45 51022004 7 แมตื่นวิทยา 053-509398 - 21 142 114 0 256 6 6 0 12

1,132 10,283 8,827 0 19,110 324 328 0 652
701 6,524 5,825 26 12,375 199 193 3 395

1,833 16,807 14,652 26 31,485 523 521 3 1,047

ท่ี

จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน

รวมจงัหวัดล าปาง
รวมจงัหวัดล าพูน

รวม สพม.ล าปาง ล าพูน

หมายเหตุ *ประธานสหวิทยาเขต  ประกอบด้วย

         1.สหวิทยาเขตบุญวาทย์   2. สหวิทยาเขตกัลยา   3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์   4. สหวิทยาเขตพญาวัง   5. สหวิทยาเขตหริภุญชัย   6.สหวิทยาเขตจามเทวี  7.สหวิทยาเขตศรีวิชัย 
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ตำรำงท่ี 4  แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
               ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)  ขนาดโรงเรียนใช้เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ขนาดโรงเรียน ล าปาง ล าพูน รวม 
เล็ก นักเรียนน้อยกว่า  119 คน 2 0 2 
กลาง นักเรียน 120 – 719 คน 18 11 29 
ใหญ่ นักเรียน 720 – 1,679 คน 8 2 10 

ใหญ่พิเศษ นักเรียน ตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป 2 2 4 
 รวมท้ังสิ้น 30 15 45 

ตำรำงที่ 5 สรุปข้อมูลพ้ืนฐานภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
            ล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2565 

จังหวัด อ าเภอ จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน ห้องเรียน ครู* 
ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม 

 
 
 
 
 
 

ล าปาง 

เมืองล าปาง 7 4,773 4,251 -  9,024 259 491 
แม่เมาะ 2 714 322 - 1,036 36 59 
เกาะคา 2 175 91 - 266 15 26 
เสรมิงาม 1 409 410 - 819 27 50 
งาว 2 392 624 - 1,016 40 64 
แจ้ห่ม 1 575 475 - 1,050 38 62 
วังเหนือ 1 601 634 - 1,235 38 67 
เถิน 2 959 672 - 1,611 51 89 
แม่พริก 1 134 126 - 260 15 16 
แม่ทะ 3 215 163 - 378 29 41 
สบปราบ 1 473 353 - 826 28 44 
ห้างฉัตร 3 443 312 - 755 34 58 
เมืองปาน 4 440 394 - 834 42 65 
รวม จ.ล าปาง 30 10,283 8,827 - 19,110 652 1,132 

 
 
 
 

ล าพูน 

เมืองล าพูน  4 3,586 3,345 - 6,931 198 357 
แม่ทา 2 365 284 - 649 30 44 
บ้านโฮ่ง 2 581 452 - 1,033 40 69 
ลี ้ 2 981 906 26 1,913 61 107 
ทุ่งหัวช้าง 1 228 263 - 491 18 28 
ป่าซาง 3 599 463 - 1,062 38 78 
บ้านธิ 1 184 112 - 296 10 18 
รวม จ.ล าพูน 15 6,524 5,825 26 12,375 395 701 

รวมทั้งสิ้น 45 16,807 14,652 26 31,485 1,047 1,833 

หมายเหตุ  * จ านวนครูตาม จ.18 (ผู้บริหารโรงเรียน+ครูผู้สอน) 
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ตำรำงที่ 6  แสดงจ านวน และ ร้อยละของนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียน และจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน  
               สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2565 จ าแนก 
               รายจังหวัด และ ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย หญิง รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น 7,863 8,944 16,807 53.38 523 49.95 32
ม.1 2,635 2,996 5,631 17.88 174 16.62 32
ม.2 2,622 2,886 5,508 17.49 174 16.62 32
ม.3 2,606 3,062 5,668 18.00 175 16.71 32
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5,791 8,861 14,652 46.54 521 49.76 28
ม.4 2,028 2,911 4,939 15.69 173 16.52 29
ม.5 1,904 3,005 4,909 15.59 174 16.62 28
ม.6 1,859 2,945 4,804 15.26 174 16.62 28
ประกาศนียบัตรวิชาชพี 0 26 26 0.08 3 0.29 9
ปวช.1 0 9 9 0.03 1 0.10 9
ปวช.2 0 5 5 0.02 1 0.10 5
ปวช.3 0 12 12 0.04 1 0.10 12
รวมท้ังส้ิน 13,654 17,831 31,485 100.00 1,047 100.00 30

ร้อยละ
จ านวน

ห้องเรียน

อัตราส่วน
จ านวน นร. :

 ห้อง

ชั น

จ านวนนักเรียน ร้อยละ
จ านวน
นักเรียน

จ านวน
ห้องเรียน

(ห้อง)

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,085 3,439 6,524 52.72 199 50.38 33 4,778 5,505 10,283 53.81 324 49.69 32

ม.1 1,033 1,158 2,191 17.71 67 16.96 33 1,602 1,838 3,440 18.00 107 16.41 32
ม.2 1,016 1,135 2,151 17.38 66 16.71 33 1,606 1,751 3,357 17.57 108 16.56 31
ม.3 1,036 1,146 2,182 17.63 66 16.71 33 1,570 1,916 3,486 18.24 109 16.72 32

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,362 3,463 5,825 47.07 193 48.86 30 3,429 5,398 8,827 46.19 328 50.31 27
ม.4 824 1,147 1,971 15.93 65 16.46 30 1,204 1,764 2,968 15.53 108 16.56 27
ม.5 804 1,215 2,019 16.32 65 16.46 31 1,100 1,790 2,890 15.12 109 16.72 27
ม.6 734 1,101 1,835 14.83 63 15.95 29 1,125 1,844 2,969 15.54 111 17.02 27

ประกาศนียบัตรวิชาชพี 0 26 26 0.21 3 0.76 9 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
ปวช.1 9 9 0.07 1 0.25 9 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
ปวช.2 5 5 0.04 1 0.25 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
ปวช.3 12 12 0.10 1 0.25 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00

รวมทั งสิ น 5,447 6,928 12,375 100.00 395 100.00 31 8,207 10,903 19,110 100.00 652 100.00 29

ร้อยละ
จ านวน

ห้องเรียน

อัตราส่วน
จ านวน 

นร. : ห้อง

ร้อยละ
จ านวน

ห้องเรียน

จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง

ชั น
จ านวนนักเรียน

อัตราส่วน
จ านวน 

นร. : ห้อง

ร้อยละ
จ านวน
นักเรียน

จ านวน
ห้องเรียน

(ห้อง)

จ านวนนักเรียน
ร้อยละ
จ านวน
นักเรียน

จ านวน
ห้องเรียน

(ห้อง)ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,085 3,439 6,524 52.72 199 50.38 33 4,778 5,505 10,283 53.81 324 49.69 32

ม.1 1,033 1,158 2,191 17.71 67 16.96 33 1,602 1,838 3,440 18.00 107 16.41 32
ม.2 1,016 1,135 2,151 17.38 66 16.71 33 1,606 1,751 3,357 17.57 108 16.56 31
ม.3 1,036 1,146 2,182 17.63 66 16.71 33 1,570 1,916 3,486 18.24 109 16.72 32

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,362 3,463 5,825 47.07 193 48.86 30 3,429 5,398 8,827 46.19 328 50.31 27
ม.4 824 1,147 1,971 15.93 65 16.46 30 1,204 1,764 2,968 15.53 108 16.56 27
ม.5 804 1,215 2,019 16.32 65 16.46 31 1,100 1,790 2,890 15.12 109 16.72 27
ม.6 734 1,101 1,835 14.83 63 15.95 29 1,125 1,844 2,969 15.54 111 17.02 27

ประกาศนียบัตรวิชาชพี 0 26 26 0.21 3 0.76 9 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
ปวช.1 9 9 0.07 1 0.25 9 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
ปวช.2 5 5 0.04 1 0.25 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
ปวช.3 12 12 0.10 1 0.25 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00

รวมทั งสิ น 5,447 6,928 12,375 100.00 395 100.00 31 8,207 10,903 19,110 100.00 652 100.00 29

ร้อยละ
จ านวน

ห้องเรียน

อัตราส่วน
จ านวน 

นร. : ห้อง

ร้อยละ
จ านวน

ห้องเรียน

จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง

ชั น
จ านวนนักเรียน

อัตราส่วน
จ านวน 

นร. : ห้อง

ร้อยละ
จ านวน
นักเรียน

จ านวน
ห้องเรียน

(ห้อง)

จ านวนนักเรียน
ร้อยละ
จ านวน
นักเรียน

จ านวน
ห้องเรียน

(ห้อง)
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 จากตารางที่  6  ปีการศึกษา 2565 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รวมทั้งสิ้น 31,485 คน ระดับชั้นที่มีนักเรียนมากที่สุด คือ ระดับชั้น ม.3 จ านวน 
5,668 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 รองลงมาคือ ระดับชั้น ม.1 จ านวน  5,631 คน คิดเป็นร้อยละ 17.88 และ 
น้อยที่สุดคือระดับ ปวช.2 จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.02 จ านวนห้องเรียนรวมทั้งหมด 1,047 ห้อง  
มากที่สุดในระดับชั้น ม.3 จ านวน 175 ห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องมากที่สุดในระดับชั้น ม.1 ม.2 และ  
ม.3 จ านวน 32 คนต่อห้อง และน้อยที่สุดในระดับชั้น ปวช.2 จ านวน 5 คนต่อห้อง อัตราส่วนเฉลี่ยของ 
ทุกระดับชั้น จ านวน 30 คนต่อห้อง 

ตำรำงท่ี 7  แสดงจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน  จ านวนครู  จ านวนห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง  
               อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ตามขนาดของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
               ล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2565 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  
       (ขนาดโรงเรียนใช้เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 

 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
0 0 0 0 0
11 3,314 138 24 14
2 2,566 83 31 18
2 6,495 174 37 20
15 12,375 395 23 13

จ านวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
2 94 12 8 3
18 3,825 195 20 13
8 7,880 268 29 17
2 7,311 177 41 19
30 19,110 652 33 18

จ านวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
2 94 12 8 3
29 7,139 333 21 13
10 10,446 351 30 17
4 13,806 351 39 19
45 31,485 1,047 30 13

(นักเรียน 120 - 719 คน) กลาง
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่

(นักเรียน ตั งแต่ 1,680 คน ขึ นไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

ขนาดโรงเรียน
จ.ล าพูน

(นักเรียน ตั งแต่ 1,680 คน ขึ นไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

จ.ล าปาง

(นักเรียน น้อยกว่า 119 คน) เล็ก
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลาง
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่

(นักเรียน น้อยกว่า 119 คน) เล็ก
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลาง
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่

(นักเรียน น้อยกว่า 119 คน) เล็ก

ขนาดโรงเรียน

(นักเรียน ตั งแต่ 1,680 คน ขึ นไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

ขนาดโรงเรียน
รวม สพม.ล าปาง ล าพูน

จ านวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
0 0 0 0 0
11 3,314 138 24 14
2 2,566 83 31 18
2 6,495 174 37 20
15 12,375 395 23 13

จ านวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
2 94 12 8 3
18 3,825 195 20 13
8 7,880 268 29 17
2 7,311 177 41 19
30 19,110 652 33 18

จ านวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
2 94 12 8 3
29 7,139 333 21 13
10 10,446 351 30 17
4 13,806 351 39 19
45 31,485 1,047 30 13

(นักเรียน 120 - 719 คน) กลาง
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่

(นักเรียน ตั งแต่ 1,680 คน ขึ นไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

ขนาดโรงเรียน
จ.ล าพูน

(นักเรียน ตั งแต่ 1,680 คน ขึ นไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

จ.ล าปาง

(นักเรียน น้อยกว่า 119 คน) เล็ก
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลาง
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่

(นักเรียน น้อยกว่า 119 คน) เล็ก
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลาง
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่

(นักเรียน น้อยกว่า 119 คน) เล็ก

ขนาดโรงเรียน

(นักเรียน ตั งแต่ 1,680 คน ขึ นไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

ขนาดโรงเรียน
รวม สพม.ล าปาง ล าพูนจ านวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน

0 0 0 0 0
11 3,314 138 24 14
2 2,566 83 31 18
2 6,495 174 37 20
15 12,375 395 23 13

จ านวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
2 94 12 8 3
18 3,825 195 20 13
8 7,880 268 29 17
2 7,311 177 41 19
30 19,110 652 33 18

จ านวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
2 94 12 8 3
29 7,139 333 21 13
10 10,446 351 30 17
4 13,806 351 39 19
45 31,485 1,047 30 13

(นักเรียน 120 - 719 คน) กลาง
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่

(นักเรียน ตั งแต่ 1,680 คน ขึ นไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

ขนาดโรงเรียน
จ.ล าพูน

(นักเรียน ตั งแต่ 1,680 คน ขึ นไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

จ.ล าปาง

(นักเรียน น้อยกว่า 119 คน) เล็ก
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลาง
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่

(นักเรียน น้อยกว่า 119 คน) เล็ก
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลาง
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่

(นักเรียน น้อยกว่า 119 คน) เล็ก

ขนาดโรงเรียน

(นักเรียน ตั งแต่ 1,680 คน ขึ นไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

ขนาดโรงเรียน
รวม สพม.ล าปาง ล าพูน
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ตำรำงท่ี 8   แสดงจ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จ าแนกรายชั้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
                มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2565 รายจังหวัด และภาพรวม ระดับเขตพ้ืนที่  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
อ้างอิง ข้อมูลสถิติประชากรแยกรายอายุ  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ
(ปี)

จ านวน
(คน)

อายุ
(ปี)

จ านวน
(คน)

มัธยมศึกษาปีที ่1 12 3,680 2,191 59.54 12 6,859 3,440 50.15
มัธยมศึกษาปีที ่2 13 3,825 2,151 56.24 13 7,312 3,357 45.91
มัธยมศึกษาปีที ่3 14 3,787 2,182 57.62 14 7,673 3,486 45.43
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 11,292 6,524 57.78 12-14 21,844 10,283 47.07
มัธยมศึกษาปีที ่4 และ ปวช.1 15 4,443 1,980 44.56 15 8,809 2,968 33.69
มัธยมศึกษาปีที ่5 และ ปวช.2 16 5,179 2,024 39.08 16 10,230 2,890 28.25
มัธยมศึกษาปีที ่6 และ ปวช.3 17 5,385 1,847 34.30 17 10,749 2,969 27.62
รวมมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 15-17 15,007 5,851 38.99 15-17 29,788 8,827 29.63

ประชากร
นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ระดับช้ัน

จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง
ประชากร ร้อยละของ

นักเรียนต่อ
ประชากรวัยเรียน

นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชากรวัยเรียน

อายุ
(ปี)

จ านวน
(คน)

มัธยมศึกษาปีที ่1 12 10,539 5,631 53.43

มัธยมศึกษาปีที ่2 13 11,137 5,508 49.46

มัธยมศึกษาปีที ่3 14 11,460 5,668 49.46

มัธยมศึกษาปีที ่4 และ ปวช.1 15 13,252 4,948 37.34

มัธยมศึกษาปีที ่5 และ ปวช.2 16 15,409 4,914 31.89

มัธยมศึกษาปีที ่6 และ ปวช.3 17 16,134 4,816 29.85

รวมท้ังส้ิน 77,931 31,485 40.40

ระดับช้ัน

รวม สพม.ล าปาง ล าพูน
ประชากร

นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชากรวัยเรียน

อายุ
(ปี)

จ านวน
(คน)

อายุ
(ปี)

จ านวน
(คน)

มัธยมศึกษาปีที ่1 12 3,680 2,191 59.54 12 6,859 3,440 50.15
มัธยมศึกษาปีที ่2 13 3,825 2,151 56.24 13 7,312 3,357 45.91
มัธยมศึกษาปีที ่3 14 3,787 2,182 57.62 14 7,673 3,486 45.43
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 11,292 6,524 57.78 12-14 21,844 10,283 47.07
มัธยมศึกษาปีที ่4 และ ปวช.1 15 4,443 1,980 44.56 15 8,809 2,968 33.69
มัธยมศึกษาปีที ่5 และ ปวช.2 16 5,179 2,024 39.08 16 10,230 2,890 28.25
มัธยมศึกษาปีที ่6 และ ปวช.3 17 5,385 1,847 34.30 17 10,749 2,969 27.62
รวมมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 15-17 15,007 5,851 38.99 15-17 29,788 8,827 29.63

ประชากร
นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ระดับช้ัน

จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง
ประชากร ร้อยละของ

นักเรียนต่อ
ประชากรวัยเรียน

นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชากรวัยเรียน
อายุ
(ปี)

จ านวน
(คน)

อายุ
(ปี)

จ านวน
(คน)

มัธยมศึกษาปีที ่1 12 3,680 2,191 59.54 12 6,859 3,440 50.15
มัธยมศึกษาปีที ่2 13 3,825 2,151 56.24 13 7,312 3,357 45.91
มัธยมศึกษาปีที ่3 14 3,787 2,182 57.62 14 7,673 3,486 45.43
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 11,292 6,524 57.78 12-14 21,844 10,283 47.07
มัธยมศึกษาปีที ่4 และ ปวช.1 15 4,443 1,980 44.56 15 8,809 2,968 33.69
มัธยมศึกษาปีที ่5 และ ปวช.2 16 5,179 2,024 39.08 16 10,230 2,890 28.25
มัธยมศึกษาปีที ่6 และ ปวช.3 17 5,385 1,847 34.30 17 10,749 2,969 27.62
รวมมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 15-17 15,007 5,851 38.99 15-17 29,788 8,827 29.63

ประชากร
นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ระดับช้ัน

จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง
ประชากร ร้อยละของ

นักเรียนต่อ
ประชากรวัยเรียน

นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชากรวัยเรียน



 

รายงานประจ าปี 2565 หน้า 20  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

ตำรำงที่ 9  แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาสของ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
      ล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2565 

จากตารางที่ 9 พบว่า จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 31,485 คน มีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งสิ้น 
11,636 คน คิดเป็นร้อยละ 36.96 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนยากจนมากที่สุด จ านวน 11,537 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.15 ของนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด  
ตำรำงที่ 10  แสดงจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
          ล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2565 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 31,485 คน  มีนักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งสิ้น  

650 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด 
จ านวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 70.40 ของนักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งหมด 
 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 5,447 6,928 12,375 8,207 10,903 19,110 13,654 17,831 31,485
นักเรียนด้อยโอกาสท้ังหมด 2,272 2,638 4,910 2,989 3,737 6,726 5,261 6,375 11,636 36.96
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน - - - - - - - - - 0.00
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ - - - - - - - - - 0.00
เด็กถูกทอดทิ ง - - - 1 - 1 1 - 1 0.01
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน - - - - - - - - - 0.00
เด็กเร่ร่อน - - - - - - - - - 0.00
ผลกระทบจากเอดส์ - - - 1 1 2 1 1 2 0.02
ชนกลุ่มน้อย 4 1 5 - - - 4 1 5 0.04
เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ - - - - - - - - - 0.00
เด็กยากจน 2252 2626 4878 2959 3700 6659 5211 6326 11537 99.15
เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด - - - - - - - - - 0.00
อ่ืนๆ - - - - - - - - - 0.00
ก าพร้า - - 10 8 18 10 8 18 0.15
ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 1 1 2 5 4 9 6 5 11 0.09
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 15 10 25 13 24 37 28 34 62 0.53
อายุนอกเกณฑ์ - - - - - - - - - 0.00

ประเภทด้อยโอกาส
จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง รวม สพม.ล าปาง ล าพูน คิด

เป็น
ร้อยละ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 5,447 6,928 12,375 8,207 10,903 19,110 13,654 17,831 31,485
นักเรียนด้อยโอกาสท้ังหมด 2,272 2,638 4,910 2,989 3,737 6,726 5,261 6,375 11,636 36.96
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน - - - - - - - - - 0.00
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ - - - - - - - - - 0.00
เด็กถูกทอดทิ ง - - - 1 - 1 1 - 1 0.01
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน - - - - - - - - - 0.00
เด็กเร่ร่อน - - - - - - - - - 0.00
ผลกระทบจากเอดส์ - - - 1 1 2 1 1 2 0.02
ชนกลุ่มน้อย 4 1 5 - - - 4 1 5 0.04
เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ - - - - - - - - - 0.00
เด็กยากจน 2252 2626 4878 2959 3700 6659 5211 6326 11537 99.15
เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด - - - - - - - - - 0.00
อ่ืนๆ - - - - - - - - - 0.00
ก าพร้า - - 10 8 18 10 8 18 0.15
ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 1 1 2 5 4 9 6 5 11 0.09
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 15 10 25 13 24 37 28 34 62 0.53
อายุนอกเกณฑ์ - - - - - - - - - 0.00

ประเภทด้อยโอกาส
จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง รวม สพม.ล าปาง ล าพูน คิด

เป็น
ร้อยละ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 5,447 6,928 12,375 8,207 10,903 19,110 13,654 17,831 31,485
นักเรียนด้อยโอกาสท้ังหมด 2,272 2,638 4,910 2,989 3,737 6,726 5,261 6,375 11,636 36.96
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน - - - - - - - - - 0.00
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ - - - - - - - - - 0.00
เด็กถูกทอดทิ ง - - - 1 - 1 1 - 1 0.01
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน - - - - - - - - - 0.00
เด็กเร่ร่อน - - - - - - - - - 0.00
ผลกระทบจากเอดส์ - - - 1 1 2 1 1 2 0.02
ชนกลุ่มน้อย 4 1 5 - - - 4 1 5 0.04
เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ - - - - - - - - - 0.00
เด็กยากจน 2252 2626 4878 2959 3700 6659 5211 6326 11537 99.15
เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด - - - - - - - - - 0.00
อ่ืนๆ - - - - - - - - - 0.00
ก าพร้า - - 10 8 18 10 8 18 0.15
ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 1 1 2 5 4 9 6 5 11 0.09
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 15 10 25 13 24 37 28 34 62 0.53
อายุนอกเกณฑ์ - - - - - - - - - 0.00

ประเภทด้อยโอกาส
จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง รวม สพม.ล าปาง ล าพูน คิด

เป็น
ร้อยละ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 5,447 6,928 12,375 8,207 10,903 19,110 13,654 17,831 31,485
นักเรียนด้อยโอกาสท้ังหมด 2,272 2,638 4,910 2,989 3,737 6,726 5,261 6,375 11,636 36.96
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน - - - - - - - - - 0.00
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ - - - - - - - - - 0.00
เด็กถูกทอดทิ ง - - - 1 - 1 1 - 1 0.01
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน - - - - - - - - - 0.00
เด็กเร่ร่อน - - - - - - - - - 0.00
ผลกระทบจากเอดส์ - - - 1 1 2 1 1 2 0.02
ชนกลุ่มน้อย 4 1 5 - - - 4 1 5 0.04
เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ - - - - - - - - - 0.00
เด็กยากจน 2252 2626 4878 2959 3700 6659 5211 6326 11537 99.15
เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด - - - - - - - - - 0.00
อ่ืนๆ - - - - - - - - - 0.00
ก าพร้า - - 10 8 18 10 8 18 0.15
ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 1 1 2 5 4 9 6 5 11 0.09
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 15 10 25 13 24 37 28 34 62 0.53
อายุนอกเกณฑ์ - - - - - - - - - 0.00

ประเภทด้อยโอกาส
จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง รวม สพม.ล าปาง ล าพูน คิด

เป็น
ร้อยละ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

จ านวนนักเรียนท้ังหมด 5,447 6,928 12,375 8,207 10,903 19,110 13,654 17,831 31,485

นักเรียนพิการเรียนร่วมท้ังหมด 193 58 251 298 101 399 491 159 650 2.06

ความพิการทางการมองเห็น 1 2 3 7 1 8 8 3 11 1.43

ความพิการทางการได้ยิน 1 2 3 1 1 2 2 3 5 0.65

ความพิการทางสติปัญญา 7 1 8 14 6 20 21 7 28 3.65

ความพิการร่างกายและสุขภาพ 5 2 7 8 11 19 13 13 26 3.39

ความพิการทางการเรียนรู้ 176 51 227 237 76 313 413 127 540 70.40

ความพิการทางการพูดและภาษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 1 0 1 24 6 30 25 6 31 4.04

ความพิการทางการออทิสติก 1 0 1 6 0 6 7 0 7 0.91

ความพิการทางการซ  าซ้อน 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0.26

อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ประเภทพิการ
จงัหวัดล าพูน จงัหวัดล าปาง รวม สพม.ล าปาง ล าพูน คิด

เป็น
ร้อยละ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

จ านวนนักเรียนท้ังหมด 5,447 6,928 12,375 8,207 10,903 19,110 13,654 17,831 31,485

นักเรียนพิการเรียนร่วมท้ังหมด 193 58 251 298 101 399 491 159 650 2.06

ความพิการทางการมองเห็น 1 2 3 7 1 8 8 3 11 1.43

ความพิการทางการได้ยิน 1 2 3 1 1 2 2 3 5 0.65

ความพิการทางสติปัญญา 7 1 8 14 6 20 21 7 28 3.65

ความพิการร่างกายและสุขภาพ 5 2 7 8 11 19 13 13 26 3.39

ความพิการทางการเรียนรู้ 176 51 227 237 76 313 413 127 540 70.40

ความพิการทางการพูดและภาษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 1 0 1 24 6 30 25 6 31 4.04

ความพิการทางการออทิสติก 1 0 1 6 0 6 7 0 7 0.91

ความพิการทางการซ  าซ้อน 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0.26

อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ประเภทพิการ
จงัหวัดล าพูน จงัหวัดล าปาง รวม สพม.ล าปาง ล าพูน คิด

เป็น
ร้อยละ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

จ านวนนักเรียนท้ังหมด 5,447 6,928 12,375 8,207 10,903 19,110 13,654 17,831 31,485

นักเรียนพิการเรียนร่วมท้ังหมด 193 58 251 298 101 399 491 159 650 2.06

ความพิการทางการมองเห็น 1 2 3 7 1 8 8 3 11 1.43

ความพิการทางการได้ยิน 1 2 3 1 1 2 2 3 5 0.65

ความพิการทางสติปัญญา 7 1 8 14 6 20 21 7 28 3.65

ความพิการร่างกายและสุขภาพ 5 2 7 8 11 19 13 13 26 3.39

ความพิการทางการเรียนรู้ 176 51 227 237 76 313 413 127 540 70.40

ความพิการทางการพูดและภาษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 1 0 1 24 6 30 25 6 31 4.04

ความพิการทางการออทิสติก 1 0 1 6 0 6 7 0 7 0.91

ความพิการทางการซ  าซ้อน 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0.26

อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ประเภทพิการ
จงัหวัดล าพูน จงัหวัดล าปาง รวม สพม.ล าปาง ล าพูน คิด

เป็น
ร้อยละ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

จ านวนนักเรียนท้ังหมด 5,447 6,928 12,375 8,207 10,903 19,110 13,654 17,831 31,485

นักเรียนพิการเรียนร่วมท้ังหมด 193 58 251 298 101 399 491 159 650 2.06

ความพิการทางการมองเห็น 1 2 3 7 1 8 8 3 11 1.43

ความพิการทางการได้ยิน 1 2 3 1 1 2 2 3 5 0.65

ความพิการทางสติปัญญา 7 1 8 14 6 20 21 7 28 3.65

ความพิการร่างกายและสุขภาพ 5 2 7 8 11 19 13 13 26 3.39

ความพิการทางการเรียนรู้ 176 51 227 237 76 313 413 127 540 70.40

ความพิการทางการพูดและภาษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 1 0 1 24 6 30 25 6 31 4.04

ความพิการทางการออทิสติก 1 0 1 6 0 6 7 0 7 0.91

ความพิการทางการซ  าซ้อน 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0.26

อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ประเภทพิการ
จงัหวัดล าพูน จงัหวัดล าปาง รวม สพม.ล าปาง ล าพูน คิด

เป็น
ร้อยละ



 

รายงานประจ าปี 2565 หน้า 21  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

ตำรำงที่ 11  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนก  
                 ตามเพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 
                 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 

 

  จากตารางที่ 11 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ จ านวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของจ านวนนักเรียน ม.3 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ  คิดเป็นร้อยละ 89.67  
ของนักเรียนที่จบการศึกษา เรียนต่อม.4 โรงเรียนเดิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.66 รองลงมาเรียนต่อ
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 8.29 และ นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 0.69  
ของนักเรียนที่จบการศึกษาท้ังหมด 

 

 

นักเรียน ม.3 ต้นปีการศึกษา 1,046 1,129 2,175 1,666 1,849 3,515 2,712 2,978 5,690

นักเรียน ม.3  จบการศึกษา 899 995 1,894 1,785 1,976 3,761 2,684 2,971 5,655

1.ศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 670   919  1,589 83.90 1,024 1,383 2,407 64.00 1,694 2,302 3,996 70.66

ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอ่ืน ในจังหวัดเดิม 39     33   72     3.80 41     91     132   3.51 80     124   204   3.61

ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอ่ืน ในต่างจังหวัด 3      2     5      0.26 1      9      10     0.27 4      11     15     0.27

ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอ่ืน ใน กทม. -       1     1      0.05 -       -       -       0.00 -       1      1      0.02

สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 63     38   101   5.33 246   122   368   9.78 309   160   469   8.29

สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน -       2     2      0.11 7      5      12     0.32 7      7      14     0.25

ศึกษาต่อสถาบันอ่ืน ๆ 13     17   30     1.58 172   170   342   9.09 185   187   372   6.58

รวม ศึกษาต่อท้ังส้ิน 788 1,012 1,800 95.04 1,491 1,780 3,271 86.97 2,279 2,792 5,071 89.67

2.ไมศึ่กษาต่อ

2.1 ประกอบอาชีพ

(1) ภาคอุตสาหกรรม -       -      -       -              1      -       1      0.03 1      -       1      0.02

(2) ภาคการเกษตร 1      -      1      0.05         1      -       1      0.03 2      -       2      0.04

(3) การประมง -       -      -       -              -       -       -       0.00 -       -       -       0.00

(4) ค้าขาย ธุรกิจ -       -      -       -              -       1      1      0.03 -       1      1      0.02

(5) งานบริการ -       -      -       -              -       -       -       0.00 -       -       -       0.00

(6) รับจ้างทัว่ไป 1      1     2      0.11         -       -       -       0.00 1      1      2      0.04

(7) ท างานอ่ืน ๆ 8      7     15     0.79         9      2      11     0.29 17     9      26     0.46

รวมประกอบอาชีพ 10     8     18     0.95 11     3      14     0.37 21     11     32     0.57

2.2 บวชในศาสนา -       1     1      0.05 2      -       2      0.05 2      1      3      0.05

2.3 ไมป่ระกอบอาชีพและไมศึ่กษาต่อ -       -      -       0.00 3      1      4      0.11 3      1      4      0.07

2.4 อ่ืน ๆ -       -      -       0.00 -       -       -       0.00 -       -       -       0.00

       รวมไม่ศึกษาต่อท้ังส้ิน        10 9 19 1.00 16 4 20 0.53 26 13 39 0.69

87.08 107.00 99.38



 

รายงานประจ าปี 2565 หน้า 22  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

ตำรำงที่ 12  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนก  
                 ตามเพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564  
                 รายจังหวัด  และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่   

 จากตารางที่ 12 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ จ านวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
คิดเป็นร้อยละ 99.10 ของจ านวนนักเรียน ม.6 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ  คิดเป็นร้อยละ 93.02  
ของนักเรียนที่จบการศึกษา ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.80 รองลงมาเรียน
ต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 6.06 และ นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 2.23  
ของนักเรียนที่จบการศึกษาท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 ชาย    หญิง รวม     ชาย    หญิง รวม     ชาย    หญิง รวม   

นักเรียน ม.6 ต้นปีการศึกษา 693 1,093 1,786 1,020 1,760 2,780 1,713 2,853 4,566
นักเรียน ชั นม.6  จบการศึกษา 596 934 1,530 1,091 1,904 2,995 1,687 2,838 4,525
1.ศึกษาต่อ
1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 333   679  1,012 66.14 506   826  1,332 44.47 839   1,505 2,344 51.80
1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ -       -     -       0.00 15     39   54     1.80 15     39     54     1.19
1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 6      3     9      0.59 51     93   144   4.81 57     96     153   3.38
1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 40     26   66     4.31 138   70   208   6.94 178   96     274   6.06
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 2      2     4      0.26 4      4     8      0.27 6      6      12     0.27
1.6 สถาบันพยาบาล -       13   13     0.85 18     65   83     2.77 18     78     96     2.12
1.7 สถาบันทหาร -       -     -       -                 9      38   47     1.57 9      38     47     1.04
1.8 สถาบันต ารวจ 1      1     2      0                -       -      -       0.00 1      1      2      0.04
1.9 สถาบันอ่ืน ๆ 178   268  446   29.15 204   577  781   26.08 382   845   1,227 27.12

รวม ศึกษาต่อท้ังส้ิน 560 992 1,552 101.44 945 1,712 2,657 88.71 1,505 2,704 4,209 93.02
2.ไมศึ่กษาต่อ
2.1 ประกอบอาชีพ
(1) รับราชการ -       -     -       -                 -       -      -       0.00 -       -       -       0.00
(2) ท างานรัฐวิสาหกิจ 1      -     1      0.07             -       -      -       0.00 1      -       1      0.02
(3) ภาคอุตสาหกรรม 1      5     6      0.39             4      2     6      0.20 5      7      12     0.27
(4) ภาคการเกษตร 2      5     7      0.46             1      -      1      0.03 3      5      8      0.18
(5) การประมง -       -     -       -                 -       -      -       0.00 -       -       -       0.00
(6) ค้าขาย ธุรกิจ -       -     -       -                 5      -      5      0.17 5      -       5      0.11
(7) งานบริการ -       -     -       -                 4      6     10     0.33 4      6      10     0.22
(8) รับจ้างทัว่ไป 19     23   42     2.75             13     9     22     0.73 32     32     64     1.41
รวมประกอบอาชีพ 23     33   56     3.66 27     17   44     1.47 50     50     100   2.21
2.2 บวชในศาสนา -       -     -       -                 -       -      -       0.00 -       -       -       0.00
2.3 ไมป่ระกอบอาชีพและไมศึ่กษาต่อ -       -     -       -                 1      -      1      0.03 1      -       1      0.02
2.4 อ่ืน ๆ -       -     -       -                 -       -      -       -                -       -       -       -                
       รวมไม่ศึกษาต่อท้ังส้ิน        23 33 56 3.66 28 17 45 1.50 51 50 101 2.23

รายการ

จ านวนนักเรียน (จ.ล าพูน) ร้อยละจ านวน
นักเรียนจบ
การศึกษา

ร้อยละจ านวน
นักเรียนจบ
การศึกษา

ร้อยละจ านวน
นักเรียนจบ
การศึกษา

จ านวนนักเรียน (จ.ล าปาง) จ านวนนักเรียน (รวม สพม.ลปลพ)

85.67 107.73 99.10

 ชาย    หญิง รวม     ชาย    หญิง รวม     ชาย    หญิง รวม   

นักเรียน ม.6 ต้นปีการศึกษา 693 1,093 1,786 1,020 1,760 2,780 1,713 2,853 4,566
นักเรียน ชั นม.6  จบการศึกษา 596 934 1,530 1,091 1,904 2,995 1,687 2,838 4,525
1.ศึกษาต่อ
1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 333   679  1,012 66.14 506   826  1,332 44.47 839   1,505 2,344 51.80
1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ -       -     -       0.00 15     39   54     1.80 15     39     54     1.19
1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 6      3     9      0.59 51     93   144   4.81 57     96     153   3.38
1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 40     26   66     4.31 138   70   208   6.94 178   96     274   6.06
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 2      2     4      0.26 4      4     8      0.27 6      6      12     0.27
1.6 สถาบันพยาบาล -       13   13     0.85 18     65   83     2.77 18     78     96     2.12
1.7 สถาบันทหาร -       -     -       -                 9      38   47     1.57 9      38     47     1.04
1.8 สถาบันต ารวจ 1      1     2      0                -       -      -       0.00 1      1      2      0.04
1.9 สถาบันอ่ืน ๆ 178   268  446   29.15 204   577  781   26.08 382   845   1,227 27.12

รวม ศึกษาต่อท้ังส้ิน 560 992 1,552 101.44 945 1,712 2,657 88.71 1,505 2,704 4,209 93.02
2.ไมศึ่กษาต่อ
2.1 ประกอบอาชีพ
(1) รับราชการ -       -     -       -                 -       -      -       0.00 -       -       -       0.00
(2) ท างานรัฐวิสาหกิจ 1      -     1      0.07             -       -      -       0.00 1      -       1      0.02
(3) ภาคอุตสาหกรรม 1      5     6      0.39             4      2     6      0.20 5      7      12     0.27
(4) ภาคการเกษตร 2      5     7      0.46             1      -      1      0.03 3      5      8      0.18
(5) การประมง -       -     -       -                 -       -      -       0.00 -       -       -       0.00
(6) ค้าขาย ธุรกิจ -       -     -       -                 5      -      5      0.17 5      -       5      0.11
(7) งานบริการ -       -     -       -                 4      6     10     0.33 4      6      10     0.22
(8) รับจ้างทัว่ไป 19     23   42     2.75             13     9     22     0.73 32     32     64     1.41
รวมประกอบอาชีพ 23     33   56     3.66 27     17   44     1.47 50     50     100   2.21
2.2 บวชในศาสนา -       -     -       -                 -       -      -       0.00 -       -       -       0.00
2.3 ไมป่ระกอบอาชีพและไมศึ่กษาต่อ -       -     -       -                 1      -      1      0.03 1      -       1      0.02
2.4 อ่ืน ๆ -       -     -       -                 -       -      -       -                -       -       -       -                
       รวมไม่ศึกษาต่อท้ังส้ิน        23 33 56 3.66 28 17 45 1.50 51 50 101 2.23

รายการ

จ านวนนักเรียน (จ.ล าพูน) ร้อยละจ านวน
นักเรียนจบ
การศึกษา

ร้อยละจ านวน
นักเรียนจบ
การศึกษา

ร้อยละจ านวน
นักเรียนจบ
การศึกษา

จ านวนนักเรียน (จ.ล าปาง) จ านวนนักเรียน (รวม สพม.ลปลพ)

85.67 107.73 99.10

 ชาย    หญิง รวม     ชาย    หญิง รวม     ชาย    หญิง รวม   

นักเรียน ม.6 ต้นปีการศึกษา 693 1,093 1,786 1,020 1,760 2,780 1,713 2,853 4,566
นักเรียน ชั นม.6  จบการศึกษา 596 934 1,530 1,091 1,904 2,995 1,687 2,838 4,525
1.ศึกษาต่อ
1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 333   679  1,012 66.14 506   826  1,332 44.47 839   1,505 2,344 51.80
1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ -       -     -       0.00 15     39   54     1.80 15     39     54     1.19
1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 6      3     9      0.59 51     93   144   4.81 57     96     153   3.38
1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 40     26   66     4.31 138   70   208   6.94 178   96     274   6.06
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 2      2     4      0.26 4      4     8      0.27 6      6      12     0.27
1.6 สถาบันพยาบาล -       13   13     0.85 18     65   83     2.77 18     78     96     2.12
1.7 สถาบันทหาร -       -     -       -                 9      38   47     1.57 9      38     47     1.04
1.8 สถาบันต ารวจ 1      1     2      0                -       -      -       0.00 1      1      2      0.04
1.9 สถาบันอ่ืน ๆ 178   268  446   29.15 204   577  781   26.08 382   845   1,227 27.12

รวม ศึกษาต่อท้ังส้ิน 560 992 1,552 101.44 945 1,712 2,657 88.71 1,505 2,704 4,209 93.02
2.ไมศึ่กษาต่อ
2.1 ประกอบอาชีพ
(1) รับราชการ -       -     -       -                 -       -      -       0.00 -       -       -       0.00
(2) ท างานรัฐวิสาหกิจ 1      -     1      0.07             -       -      -       0.00 1      -       1      0.02
(3) ภาคอุตสาหกรรม 1      5     6      0.39             4      2     6      0.20 5      7      12     0.27
(4) ภาคการเกษตร 2      5     7      0.46             1      -      1      0.03 3      5      8      0.18
(5) การประมง -       -     -       -                 -       -      -       0.00 -       -       -       0.00
(6) ค้าขาย ธุรกิจ -       -     -       -                 5      -      5      0.17 5      -       5      0.11
(7) งานบริการ -       -     -       -                 4      6     10     0.33 4      6      10     0.22
(8) รับจ้างทัว่ไป 19     23   42     2.75             13     9     22     0.73 32     32     64     1.41
รวมประกอบอาชีพ 23     33   56     3.66 27     17   44     1.47 50     50     100   2.21
2.2 บวชในศาสนา -       -     -       -                 -       -      -       0.00 -       -       -       0.00
2.3 ไมป่ระกอบอาชีพและไมศึ่กษาต่อ -       -     -       -                 1      -      1      0.03 1      -       1      0.02
2.4 อ่ืน ๆ -       -     -       -                 -       -      -       -                -       -       -       -                
       รวมไม่ศึกษาต่อท้ังส้ิน        23 33 56 3.66 28 17 45 1.50 51 50 101 2.23

รายการ

จ านวนนักเรียน (จ.ล าพูน) ร้อยละจ านวน
นักเรียนจบ
การศึกษา

ร้อยละจ านวน
นักเรียนจบ
การศึกษา

ร้อยละจ านวน
นักเรียนจบ
การศึกษา

จ านวนนักเรียน (จ.ล าปาง) จ านวนนักเรียน (รวม สพม.ลปลพ)

85.67 107.73 99.10

 ชาย    หญิง รวม     ชาย    หญิง รวม     ชาย    หญิง รวม   

นักเรียน ม.6 ต้นปีการศึกษา 693 1,093 1,786 1,020 1,760 2,780 1,713 2,853 4,566
นักเรียน ชั นม.6  จบการศึกษา 596 934 1,530 1,091 1,904 2,995 1,687 2,838 4,525
1.ศึกษาต่อ
1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 333   679  1,012 66.14 506   826  1,332 44.47 839   1,505 2,344 51.80
1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ -       -     -       0.00 15     39   54     1.80 15     39     54     1.19
1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 6      3     9      0.59 51     93   144   4.81 57     96     153   3.38
1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 40     26   66     4.31 138   70   208   6.94 178   96     274   6.06
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 2      2     4      0.26 4      4     8      0.27 6      6      12     0.27
1.6 สถาบันพยาบาล -       13   13     0.85 18     65   83     2.77 18     78     96     2.12
1.7 สถาบันทหาร -       -     -       -                 9      38   47     1.57 9      38     47     1.04
1.8 สถาบันต ารวจ 1      1     2      0                -       -      -       0.00 1      1      2      0.04
1.9 สถาบันอ่ืน ๆ 178   268  446   29.15 204   577  781   26.08 382   845   1,227 27.12

รวม ศึกษาต่อท้ังส้ิน 560 992 1,552 101.44 945 1,712 2,657 88.71 1,505 2,704 4,209 93.02
2.ไมศึ่กษาต่อ
2.1 ประกอบอาชีพ
(1) รับราชการ -       -     -       -                 -       -      -       0.00 -       -       -       0.00
(2) ท างานรัฐวิสาหกิจ 1      -     1      0.07             -       -      -       0.00 1      -       1      0.02
(3) ภาคอุตสาหกรรม 1      5     6      0.39             4      2     6      0.20 5      7      12     0.27
(4) ภาคการเกษตร 2      5     7      0.46             1      -      1      0.03 3      5      8      0.18
(5) การประมง -       -     -       -                 -       -      -       0.00 -       -       -       0.00
(6) ค้าขาย ธุรกิจ -       -     -       -                 5      -      5      0.17 5      -       5      0.11
(7) งานบริการ -       -     -       -                 4      6     10     0.33 4      6      10     0.22
(8) รับจ้างทัว่ไป 19     23   42     2.75             13     9     22     0.73 32     32     64     1.41
รวมประกอบอาชีพ 23     33   56     3.66 27     17   44     1.47 50     50     100   2.21
2.2 บวชในศาสนา -       -     -       -                 -       -      -       0.00 -       -       -       0.00
2.3 ไมป่ระกอบอาชีพและไมศึ่กษาต่อ -       -     -       -                 1      -      1      0.03 1      -       1      0.02
2.4 อ่ืน ๆ -       -     -       -                 -       -      -       -                -       -       -       -                
       รวมไม่ศึกษาต่อท้ังส้ิน        23 33 56 3.66 28 17 45 1.50 51 50 101 2.23

รายการ

จ านวนนักเรียน (จ.ล าพูน) ร้อยละจ านวน
นักเรียนจบ
การศึกษา

ร้อยละจ านวน
นักเรียนจบ
การศึกษา

ร้อยละจ านวน
นักเรียนจบ
การศึกษา

จ านวนนักเรียน (จ.ล าปาง) จ านวนนักเรียน (รวม สพม.ลปลพ)

85.67 107.73 99.10
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ข้อมูลวิชำกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

ตำรำงท่ี 13  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
                 ปีการศึกษา 2564 รายจังหวัด และ ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  

กลุ่มสาระฯ 
ระดับชัน้ ระดับชัน้ 

ม.3 ปีการศึกษา 2564 ม.6 ปีการศึกษา 2564 

สพม. สพฐ. ประเทศ 
ผลตา่งเทียบ 
ระดับประเทศ 

สพม. สพฐ. ประเทศ 
ผลตา่งเทียบ 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 59.14 52.13 51.19 +7.95 53.16 47.74 46.40 +6.76 

ภาษาอังกฤษ 34.50 30.79 31.11 +3.39 30.12 25.83 25.56 +4.56 

คณิตศาสตร ์ 28.46 24.75 24.47 +3.99 27.17 21.83 21.28 +5.89 

วิทยาศาสตร ์ 34.92 31.67 31.45 +3.47 31.69 29.04 28.65 +3.04 

สังคมศึกษา ไม่มีการทดสอบ 40.17 37.45 36.87 +3.30 

ตำรำงท่ี 14  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2563 – 
2564 

กลุ่มสาระฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2563 2564 ค่าพัฒนา  2563 2564 ค่าพัฒนา  

ภาษาไทย 59.88 59.14 -0.74 47.97 53.16 5.19 

ภาษาอังกฤษ 38.28 34.50 -3.78 30.57 30.12 -0.45 

คณิตศาสตร ์ 30.27 28.46 -1.81 29.28 27.17 -2.11 

วิทยาศาสตร ์ 32.64 34.92 2.28 35.83 31.69 -4.14 

สังคมศึกษา ไม่มีการทดสอบ 37.61 40.17 2.56 
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ตำรำงท่ี 15  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
                ปีการศึกษา 2561 – 2564 

กลุ่มสาระ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 59.85 60.05 59.88 59.14 50.70 44.58 47.97 53.16 

ภาษาอังกฤษ 30.82 35.83 38.28 34.50 32.68 30.18 30.57 30.12 

คณิตศาสตร ์ 35.02 31.46 30.27 28.46 33.78 27.95 29.28 27.17 

วิทยาศาสตร ์ 39.61 32.18 32.64 34.92 32.93 31.30 35.83 31.69 

สังคมศึกษา ไม่มีการทดสอบ 36.53 36.71 37.45 36.71 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
บรรลุตามเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติใน 3 ส่วน ดังนี ้
 1. การขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2. การขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ผลการด าเนินงาน    

การขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

1. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีผลคะแนนรวม 95.64 อยู่ในระดับ AA โดย
ได้ด าเนินกิจกรรม โครงการ ดังนี้ 

 1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 หลักการเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนขึ้น โดยมุ่งเน้นส่งเสริม
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การท ากิจกรรมโครงงานโรงเรียนสุจริต เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการเป็นพลเมือง  
ที่ดี ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมการไม่ทุจริต ตลอดจนการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล 
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 วัตถุประสงค์ 
 1. ปลูกฝังจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมการไม่ทุจริต ให้แก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน ในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน  
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน  
 4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส ในการด าเนินงาน 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง  
มีการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต  
 2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง  
มีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
 3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง  
และมีการประเมิน ITA 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. นักเรียน ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซื่อสัตย์สุจริต  
 2. นักเรียน ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม ศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนมีการด าเนินงาน  
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต  
 4. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางมีผลการน าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้  
 5. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการประเมิน ITA  
อยู่ในระดับ B ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.94 
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 ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีพฤติกรรม  
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต  
 2. นักเรียน ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม ศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็น
พลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี  มีจิตส านึก ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
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2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” 

 หลักการเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ  
การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงก าหนดโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต” ภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็น
พลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต รวมถึงส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัด  
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยด าเนินการ ดังนี้ (1) กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตส านึกสู่การเป็นข้าราชการที่ ดี   
(2) กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการการด าเนินงานขององค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล (3) กิจกรรมพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลุกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรให้สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์  
ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม ละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และมีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงาน ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการด าเนินงานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 3. เพ่ือให้หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 67 คน ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะด้านป้องกันการทุจริต ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต และยึดประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ได้รับการปลูกฝังและปลุกจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีทัศนคติและค่านิยม  
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้รับการเสริมสร้างพัฒนาเพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมและค่านิยม สุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ละอายต่อการท าความผิด 
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ต่อต้าน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบและมีระบบการบริหารจัดการและการด าเนินงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) อยู่ในระดับ ที่สูงขึ้น (คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95) 

 ผลการด าเนินงาน  
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และมีระบบการบริหารจัดการและการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
อยู่ในระดับ 95 ขึ้นไป ในระดับ AA อย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็น
พลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี  มีจิตส านึก ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
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2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2565  

 หลักการเหตุผล 
 ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของทุก ๆ คน  มีการพัฒนาและ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างเด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพ 
ด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและ
เยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ ( ดี เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม)  จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพ
และสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดยก าหนดจัดการแข่งขันทักษะ  
ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคัดเลือก
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศต่อไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  ได้สนับสนุนงบประมาณให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  จัดท าโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยส่งเสริมสนับสนุนการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2565 นี้ขึ้น 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  ได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ
สุนทรียภาพด้านดนตรี – นาฎศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ระดับภาค ระดับประเทศ 
 3. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
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 เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ (Output)  
     จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
ของแต่ละปี 
 
 เชิงคุณภาพ (Outcome)  
      1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ  
และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
               2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปาง ล าพูน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 

 ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการบูรณาการอย่างหลากหลาย  
และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2. นักเรียนได้แสดงผลงานทางการศึกษา ให้ปรากฏเป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชนแก่ชาวไทย   
และชาวต่างชาติ 
 ส่งผลให ้
 1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ  
และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
           2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
ที่เป็นเลิศของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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การขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 1) โครงการธุรการครบวงจร 

 หลักการเหตุผล 
 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเป็นต าแหน่งที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีเจ้าหน้าที่ธุรการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานธุรการ 
งานการเงินและพัสดุ งานข้อมูล และงานประสานงานของโรงเรียน เพ่ือช่วยภาระงานของครูผู้สอนให้ครูผู้สอน
ได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนเต็มเวลา 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มีเจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจครบทุกโรง 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรงเรียน  
มีเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทุกโรง 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง มีเจ้าหน้าที่ธุรการได้
ปฏิบัติงานสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินกิจกรรม/ โครงการธุรการครบวงจร 
โดยได้จัดสรรอัตราครูธุรการให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน ส่งผลให้สถานศึกษาทุกโรงมีบุคลากร 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการแบบครบวงจร เป็นการลดภาระงานของครูผู้ปฏิบัติการสอน และสามารถปฏิบัติงานสอน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 แนวทางการพัฒนา 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจ้างครูธุรการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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 2) โครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

 หลักการเหตุผล 
 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 28/ 2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพ่ือโอกาส 
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่ 2/ 2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -
2579 เพ่ือเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน และโรงเรียนในสังกัดที่จะต้องดูแล และติดตามนักเรียนที่อยู่ในวัยการศึกษา ภาคบังคับ 
ในเขตพ้ืนที่บริการ ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ พร้อมกับสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง 
และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรี ยน  
และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  
 2. เพ่ือการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ร้อยละ 100 ของเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด  
ความสนใจ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนที่มีความเป็นธรรม 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 
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 ผลการด าเนินงาน 
 เด็กที่อยู่ในวัยเรียน ในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
จ านวน 45 โรง มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ รอ้ยละ 100 

 แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา 
โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

 

 

 

  

 

 

 

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 หลักการเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขับเคลื่อนนโยบายตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปีเพ่ือเสนอตาม
กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน  
(2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และ (6) ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และข้อ 6 ให้อัตราค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน 
5 รายการ ได้แก่ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา  
2/2564 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวนทั้งสิ้น 31,300 คน จ าแนกได้
ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16,858 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,442 คน (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 
2564)  
 2. จ านวนนักเรียน จ าแนกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนปกติ (จ านวน 45 โรง) 31,300 คน 
และ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 1 คน  
 3. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา  
1/2565 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
 1. จัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพ้ืนฐาน  
(5 รายการ) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดจ านวน 45 โรงเรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  งบประมาณท้ังสิ้น 219,890,000 บาท 
 2. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจ า พักนอน) ม.ต้น 
และ ม.ปลายจ านวน จ านวน 297 คน  
 3. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ต่อเนื่อง จ านวน 984 คน และราย
ใหม่ จ านวน 605 คน  

  
 
 



รายงานประจ าปี 2565 หน้า 36  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

 4) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

 หลกัการเหตุผล 
 การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่าน
ท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วย 
ในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์  
อย่างยิ่ง 2 ประการ คือ ประการแรกส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ 
เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ประการที่สองมีความส าคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของ  
การจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้  
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก
และเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่ จ าเป็นส าหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอ่ืน 
การอ่านเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านท าให้เกิด  
การพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลง
การด าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบัน
การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่
หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ ขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็น
ความส าคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิดเป็น
นิสัย จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ ให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต(Output) 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนทุกโรงเรียน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนทุกโรงเรี ยน มีนิสัย 
รักการอ่าน 
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 ผลการด าเนินงาน  
 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ทุกโรงเรียนมีกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  
 2. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีนิสัยรักการอ่าน  
 3. ห้องสมุดได้รับการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐาน นโยบายห้องสมุดโรงเรียน 

 แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนและต่อเนื่อง 

 5) โครงการส่งเสริมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่ อรับรางวัล พระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด 

 หลักการเหตุผล 
 งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้  เกิดขึ้นจากน้ าพระทัย อันเปี่ยม
ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภ
แด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 ครั้งที่ เสด็จ 
พระราชด าเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัล  
แก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียน
จ านวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่ง 
จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควร
จะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้” งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  
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และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เป็นงานที่มีเกียรติเป็นสิริมงคล สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการประเมินและคัดเลือกนักเรียนหรือสถานศึกษานั้น 
คณะกรรมการต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยใช้ความรู้ความสามารถและ 
ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักการ มีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียง เพ่ือให้ได้นักเรียน  
หรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง ปัจจุบันการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภทนักเรียน มี 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ประเภทสถานศึกษา 
มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งการด าเนินการ
ประเมินคัดเลือก จะด าเนินการตามระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน  
แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาและใช้แบบประเมินตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี  ให้เป็นแบบอย่างกับ
นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 2. เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานดีเยี่ยมมีคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์การประเมิน เป็นผู้น าทางวิชาการ และเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืน ๆ  
 3. เพื่อกระตุ้นสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน  

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จากโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 คน ขนาดกลาง 1 คน
และขนาดเล็ก 1 คน ในจังหวัดล าปางและล าพูน 
 2. มีสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาดใหญ่ 1 โรง ขนาดกลาง 1 โรง  และ
ขนาดเล็ก 1 โรง ในจังหวัดล าปางและล าพูน 
 เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
 นักเรียนในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด 

 ผลการด าเนินงาน 
  นักเรียนทุกระดับ ทุกขนาด และสถานศึกษา ได้รับคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการประเมินรอบ  
ระดับกลุ่มจังหวัด 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประจ าทุกปี 
 2. ด าเนินโครงการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ และตระหนักในความส าคัญของรางวัลพระราชทาน 
ทั้งประเภทสถานศึกษา และประเภทนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 6) โครงการ พัฒนาเครือข่ายรองผู้อ านวยการโรงเรียนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 หลักการเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ก าหนดนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมและ
พัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองผู้บริหาร
สถานศึกษาในฐานะเป็นผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สมควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายรองผู้อ านวยการสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต(Output) 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 45 โรงเรียน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ ที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

 ผลการด าเนินงาน 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ ที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของการเป็นผู้น า 
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7) โครงการ ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

 หลักการเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และมีแนวทางการด าเนินงานในการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า
ให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับพันธกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ด าเนินการ
จัดท าโครงการ “การด าเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ ระบบการศึกษา” 
โดยส่งเสริมการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันเด็กออกจากระบบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนแบบมีเงื่อนไขของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 2. เพ่ือดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ โดยบูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 3. เพ่ือป้องกันเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนจ านวน 61 คนได้รับการติดตามค้นหา ร้อยละ 100 และกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
 2. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาอย่ างมีคุณภาพ 
โดยการบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
โดยการบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ 
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 ผลการด าเนินงาน  
 1. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันได้รับการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ  
โดยส่งเสริมการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมี ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันเด็กออกจาก
ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้กับทุกคน เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา และมีแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดชื้นได้ 

 แนวทางการพัฒนา 
         1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
          2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างจริงจัง และขยายความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  
ที่ครอบคลุมมากขึ้น 
 3. สนับสนุนบทบาทของสหวิทยาเขต ในการมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือที่เข้มแข็งของ
ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

 

 

  

 

 

 8) โครงการครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 

 หลักการเหตุผล 
 การสรรหาครูดี ครูเก่ง ที่มีผลการสอนเชิงประจักษ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสูงที่เกษียณไปแล้ว 
มีสุขภาพดี มีจิตอาสา มาสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสาขาวิชา 
ทีข่าดแคลนและ มีความจ าเป็นภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ ระยะเวลา ในเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจ้างข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมาสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ ระยะเวลา 
เพ่ือทดแทนอัตราก าลังครูที่เกษียณราชการไปแล้ว หรือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบกรณีที่ครูย้ายออกหรือว่างลง 
แล้วไม่ได้รับคืนทดแทนกรณีโรงเรียนขนาดเล็กและ ขนาดกลาง 
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 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 2 โรง  
(โรงเรียนกิ่วลมวิทยา และโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา) ได้รับจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. เด็กได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์ ตรง ได้ความรู้จริงไม่ต้องพัฒนาใหม่  
 2. โรงเรียนมบีุคคลที่มีความพร้อมทั้งจิตวิญญาณครู องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ  
 3. เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้กับครูที่เพียบพร้อมและจิตวิญญาณความเป็นครู 

 ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยาและโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาได้รับความรู้ ทักษะวิชาการจากครู 
ที่มคีวามรู้ ทักษะประสบการณ์ในการสอน 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนที่มีความจ าเป็น 

 9) โครงการการประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี 
วิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ทุกต าแหน่ง 

 หลักการเหตุผล 
 มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติ ด้านวินัย  คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน  
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และ  
ก.ค.ศ. มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 , หนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 10 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 , หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13  
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556, หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 

  

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2565 หน้า 44  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับ  
การประเมินในรอบปีด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อน  
วิทยฐานะที่สูงขึ้น  
 3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินวิทยฐานะภายในรอบปีที่ก าหนดทุกคน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะมีความสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพ และมีสมรรถนะที่เหมาะสมรองรับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 

 ผลการด าเนินงาน 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินวิทยฐานะภายในรอบปีที่ก าหนดทุกคน 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะมีความสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะที่เหมาะสม รองรับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 

 10) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านการเขียน โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 หลักการเหตุผล 
 การขับเคลื่อนและส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะไปสู่
ศตวรรษที่ 21 และการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (Program 
me for International Student Assessment หรือ PISA) โดยตั้งเป้าหมายความส าเร็จไว้ เพ่ือให้นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 อ่านคล่องเขียนคล่อง 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีสมรรถนะการอ่านข้ันสูง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการใช้
ภาษาไทยที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจน
การน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงได้จัดท า 
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โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีทักษะการอ่านและการเขียนตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีแบบประเมินการอ่าน  
การเขียนครบทุกระดับชัน้ จ านวน 45 โรงเรียน  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีข้อมูลรายงานการคัดกรองการประเมิน
การอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในระบบ e-MES ร้อยละ 100 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีทักษะการอ่านและ
การเขียนตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน  
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีแบบประเมินการอ่าน  
การเขียน และนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีทักษะการอ่านและ
การเขียนตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการคัดกรองการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
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 11) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  

หลักการเหตุผล 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ และโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือด าเนินการจัดจ้างครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาจีน ให้กับ
โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนโครงการห้องเรียน
ภาษาจีน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียน Stand Alone 
และโรงเรียนโครงการห้องเรียนภาษาจีน แจ้งยืนยันความประสงค์จัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ และสอนวิชาภาษาจีน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นค่าจ้างครู ผู้สอน
ภาษาจีน โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเป็นโรงเรียนในโรงเรียนดีสี่มุมเมือง จ านวน 1 
อัตรา และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในโครงการห้องเรียนภาษาจีน จ านวน 2 อัตรา 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดจ้างครูสอนภาษาจีนให้แก่โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนโครงการห้องเรียนภาษาจีน 

เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต (Output) 
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนโครงการห้องเรียนภาษาจีน สามารถจัดจ้างครูสอนภาษาจีน 

จ านวน 3 อัตราตามที่ได้รับการจัดสรร มีและสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างเครอืข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างโรงเรียนได้ 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนโครงการห้องเรียนภาษาจีน สามารถจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่าง
โรงเรียนได้  

2.นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน  
มีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาจีนกับชาวต่างชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
1. เด็กนักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะด้านภาษาจีน อย่างถูกต้อง  
2. โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนโครงการห้องเรียนภาษาจีน สามารถจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

หลักการเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตระหนักและเห็นความส า คัญของ 

การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิต การเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข ให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถรับรู้และเข้าใจสิทธิด้านสุขภาพ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน บริหารจัดการ
ตนเองให้มีความสมดุลด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  
พร้อมเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 กฎกระทรวง ก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของ
สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 นโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กระทรวงศึกษาธิการ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็ก  
และเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม อย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือด าเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของ 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ออนไลน์  

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
3. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในลักษณะ

การจัดกิจกรรมแบบ Active Learning 

เป่าหมาย 
เชิงผลผลิต (Output) 
ครผูู้รับผิดชอบการสอนเพศวิถีของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรงไดล้งทะเบียนเข้าร่วมอบรมพัฒนา

สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานออนไลน์  
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ครูมีศักยภาพในการการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข 

ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้  
2. ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยวิธีการ Active Learning 
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ผลการด าเนินงาน 
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ทุกโรงเรียน มีศักยภาพในการการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข  
ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้ วยวิธีการ Active 
Learning 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จัดท าขึ้น  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ จ านวน 35 โครงการ แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ จึงปรับโครงการและวิธีด าเนินงานคงเหลือ 30 โครงการ 

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

1) โครงการนิเทศ ติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 หลักการเหตุผล 
 การบริหารงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญประการหนึ่งในการบริหาร
จัดการ เป็นระบบการด าเนินงาน ที่ต้องอาศัยระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เคร่งครัด ดังนั้น หากไม่มี
การวางระบบบริหารจัดการที่ดี อาจมีความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกระดับ จากการติดตามการบริหาร
งบประมาณ จัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง พบว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดท าบัญชีที่ยังไม่เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการ  
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 ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง คือ สถานศึกษาในสังกัดยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุอีกทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ดังนั้น เพ่ือให้ทุกสถานศึกษาปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันจึงต้องส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน
การเงิน บัญชีและพัสดุ รวมถึง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าแนะน าปรึกษา แก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ทันตามก าหนดเวลาเป็นไปตามการบริหารงบประมาณ  
 3. เพื่อก ากับ ติดตามการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกงบรายจ่ายของโรงเรียนในสังกัด 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง จ านวน 45 โรง 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัด
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตามเป้าหมายของรัฐบาล และสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
ตามแนวด าเนินการ ที่ต้นสังกัดก าหนด 
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 ผลการด าเนินงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชีและพัสดุ และ
โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

 2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 หลักการเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงได้ด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ในการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการกระจายอ านาจ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท าโครงการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ขึ้น 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  
 3. เพ่ือส่งเสริมการกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
 4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
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 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครบทั้ง 4 ด้าน  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 3. สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนากระบวนการบริหารและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพกระบวนการนิเทศติดตาม  
 2. โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และสถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนา
กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม  
 4. มีการยกระดับคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5. โรงเรียนมีการด าเนินงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป 
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา ครบทั้ง 4 ด้าน รวมถึง มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนากระบวนการบริหารและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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 3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 หลักการแหตุผล  
 งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการที่จะท าให้การบริหารงานของหน่วยงานส าเร็จตามเป้าหมาย
และบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดท างบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ จ าเป็น ขาดแคลนของโรงเรียน
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการพัฒนาการศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาการศึกษา  
 2. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดท าค าขอตั้งบประมาณและการบริหารงบประมาณ
ให้กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดท าค าขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณได้ถูกต้องและทัน 
ตามก าหนด 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุน
งบประมาณสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วน 

 ผลการด าเนินงาน  
 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดท าค าขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณได้ถูกต้องและทัน 
ตามก าหนด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน สามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ได้ทันตามก าหนดเวลาและตรงกับความต้องการ 
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 4) โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 
 หลักการเหตุผล 
 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการ
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นแผนการด าเนินงานของส านักงาน และ
เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
ให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม
พร้อมกับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  
 2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3. เพ่ือจัดท าคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565)  
 2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3. มีคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 บุคลากรในสังกัดได้รับทราบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน 
ปี พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2565 และใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงาน ขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 
2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคู่มือการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน   

 
5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2565 
 หลักการเหตุผล 
 นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ก าหนดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ
ด้านการสอนตรงตามสายงาน เพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และน โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้มีการวางแผนการใช้อัตราก าลังครู ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือขับเคลื่อนสู่  
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล  
เป็นผู้ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีในหน่วยงานการศึกษาใด จ านวนเท่าใด 
และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลหลัก 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559  
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ให้ อกศจ., กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาของแต่ละจังหวัด ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
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 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนให้สถานศึกษาได้มีอัตราก าลังครู ตามจ านวน และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งครูผู้สอน ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 2. เพ่ือจัดสรร/เกลี่ย, ก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , พนักงาน
ราชการ, ครูอัตราจ้างต าแหน่งครูผู้สอน ให้สถานศึกษาในสังกัด ได้มีอัตราก าลังครูครบตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. และ
มีครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกรอบโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
 3. เพ่ือด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครู ตามอัตรา/ต าแหน่งว่างข้าราชการ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
 4. เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจ ากรณีปกติ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. , 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง มีอัตราก าลัง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษารองผู้อ านวยการสถานศึกษา , ครูผู้สอนครบตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. และมี
อัตราก าลังครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และมาตรฐานวิชาเอกอย่างเพียงพอ และได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง มีอัตราก าลัง
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และตรงตามสาขาวิชาเอก/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามกรอบโครงสร้าง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิชาเอกเพ่ิมเติมฯที่สถานศึกษาก าหนด และข้าราชการครู 
ทุกต าแหน่ง ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส่งผลให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง  
มีคุณภาพ 
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 ผลการด าเนินงาน  

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง มีอัตราก าลัง
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และตรงตามสาขาวิชาเอก/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามกรอบโครงสร้าง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิชาเอกเพ่ิมเติมฯที่สถานศึกษาก าหนด และข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีผลสม
ฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ 

 6) โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
 หลักการเหตุผล 
 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผล 
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2561 และส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน 30 ธันวาคม ของทุกปี  
การควบคุมภายในเป็นกระบวนการท างานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจ 
ทุกแห่ง ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบจะบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 
มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและแนวทางในการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน  
 2. เพ่ือให้การด าเนินงานการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและลดการผิดพลาด ความเสียหาย ในการปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อถือ  
ในการรายงานทางการเงินและรายงานอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
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 เป้าหมาย 
 ผลผลิต (Output) 
 บุคลากรของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในและแนวทางการจัดท ารายงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้รับผิดชอบควบคุมภายในมีความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและสามารถจัดท ารายงาน
การควบคุมภายในได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2561 ที่ปรับปรุงใหม่ 

 ผลการด าเนินงาน 
 เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในแลพการบริหารอัตราความเสี่ยง ให้แก่ ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน ทาง 3 
ช่องทาง1. www.obectv.tv 2. www.youtube.com/obectvonline 3. www.facebook.com/obectvonline 
ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และ
ผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด เกิดความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน สามารถ
รายงานข้อมูลในระบบควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และยังส่งผล
ให้การด าเนินการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนและสถานศึกษา  
ในสังกัด จ านวน 45 โรง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 แนวทางการพัฒนา 
 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานระบบควบคุมภายใน ควรให้ผู้รับผิดชอบคนเดิม ก ากับ ดูแล 
และให้การช่วยเหลือคนใหม่ หรือประสานกับผู้รับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน เพ่ือจะได้ให้ค าแนะน า ชี้แนะให้ถูกต้องตามระเบียบ 
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 7) โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

  หลักการเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
และจังหวัดล าพูน จ านวน 45 โรง เพ่ือให้บริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประชุม ชี้แจง ปรึกษา หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของข้อราชการ และเรื่อง  
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 80 คน   
 2. ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 25 คน  
 3. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 65 คน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีทิศทางในการท างานเป็นแนวเดีย วกัน
สร้างความเข้าใจ ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีทีมงานที่เข้มแข็ง  
 2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขตล าปาง ล าพูน ได้รับทราบนโยบาย แนวทาง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การศึกษา และได้ร่วมปรึกษาหารือในข้อราชการร่วมกัน และปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ผลการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีทิศทางในการท างานเป็นแนวเดียวกัน
สร้างความเข้าใจ ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีทีมงานที่เข้มแข็ง  
 2. ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขตล าปาง ล าพูน ได้รับทราบนโยบาย แนวทาง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การศึกษา และได้ร่วมปรึกษาหารือในข้อราชการร่วมกัน และปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และโรงเรียน
ในสังกัด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน 
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 แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง 

 8) โครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 หลักการเหตุผล 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีบทบาทอ านาจและ
หน้าที่ตามประกาศได้แก่ การด าเนินงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และระบบดูแลทรัพย์สิน การตรวจสอบ
การด าเนินงาน หรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิต หรือเป้าหมายที่ก าหนดการประเมินการบริหาร  
ความเสี่ยง การด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีกฎหมายก าหนด และการปฏิบัติงานร่วมกับ 
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้
จัดท าโครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
ตลอดจนให้ค าแนะน าในการด าเนินการด้านการเงิน การบัญชี และอ่ืน ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี  
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่า
เพียงพอและเหมาะสม  
 4. เพื่อติดตามผลการบริหารงานและการด าเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
 5. เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
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 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับ
การตรวจสอบบัญชีการเงิน พัสดุ เป็นปัจจุบัน  
 2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 20 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบบัญชีการเงิน พัสดุ ครบถ้วน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการด าเนินการด้านบัญชีการเงิน พัสดุ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินการด้านบัญชีการเงิน พัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
ที่เก่ียวขอ้ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผลการด าเนินงาน 
 1. สถานศึกษาในสังกัด มีการจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ เอกสารการบันทึกบัญชี รวมไปถึงการจัดท า
รายงานทางการเงิน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด  
 2.  เจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ งานด้านการเงิน  การบัญชี  ของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติ งานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามที่ระเบียบ 
กฎหมาย/ข้อบังคับ ก าหนด และสามารถให้ค าแนะน าแก่บุคลากรเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสถานศึกษาได้ 
 3. เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน มีความรู้ ได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพและสามารถขยายผล
ไปยังโรงเรียนในสังกัดได้ 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการตรวจสอบ ติดตามและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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 9) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 หลักการเหตุผล 
 เพ่ือให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ด าเนินไปในทิศทางและสอดคล้องกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถน ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนด เพ่ือให้เกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีกิจกรรมที่สร้างความตระหนักและเข้าใจระบบประกัน
คุณภาพการศึกษารวมถึงการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้การด าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 2. เพ่ือชี้แจงและให้ค าแนะน าในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 3. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 4. เพ่ือสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  
 5. เพ่ือสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. โรงเรียน 45 โรงได้รับการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 2. บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้รับการชี้แจงและค าแนะน าในการเตรียมความพร้อมรั บ 
การประเมินคุณภาพภายนอก  
 3. โรงเรียน 45 โรง ได้รับการนิเทศ ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา  
ของสถานศึกษา  
 4.  โรงเรียน 45 โรงมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  
 5. โรงเรียน 45 โรง น าส่งรายงานการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตามก าหนดเวลา  
และสังเคราะห์เป็นภาพรวมของเขตพ้ืนที่จากผู้เชี่ยวชาญในสังกัด 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ สามารถด าเนินการชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพ  
 2. บุคลากรชองสถานศึกษาในสังกัดมีความเข้าใจ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
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 3. มีการนิเทศ ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 4. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับรายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (SAR) ครบทุกโรงตามก าหนดเวลา และรายงานการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  
ของสถานศึกษา (Synthesis Self-Assessment Results Report) ประจ าปีการศึกษา 2564 

 ผลการด าเนินงาน  
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีการประกันคุณภาพภายในที่ เป็นระบบ สามารถด าเนินการชัดเจน  
และเกิดประสิทธิภาพ  
 2. บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดมีความเข้าใจ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
 3. มีการนิเทศ ก ากับ ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 4. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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 10) โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 หลักการเหตุผล 
 วิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่จัดได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นรากฐานส าคัญ
ต่อการพัฒนาความคิดและจินตนาการต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การแปลงรูปจากจินตนาการมาเป็นระบบงาน
สร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ ปัจจุบันนี้สิ่งประดิษฐ์มากมายล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  
ที่เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ท าให้การพัฒนาระบบการท างานต่าง ๆ เข้าสู่ความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาที่ส าคัญ คือ ศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาสตร์ด้านนี้จึงต้อง
ปรับปรุงความรู้และพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ได้เข้ารับการอบรมในวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป เพ่ือแก้ปัญหาหรือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นเรื่อง  
ที่จ าเป็นอย่างมากที่ต้องมีโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้เข้ารับการอบรมความรู้ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม อุปกรณ์ด้าน ICT สมัยใหม่ เข้าใจและสามารถน ามา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
 2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เขา้ใจและตระหนักภัยทางไซเบอร์ 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบงานด้าน ICT ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรมความรู้ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม อุปกรณ์ด้าน ICT สมัยใหม่ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาปฏิบัติในหน้าที่ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 ผลการด าเนินงาน  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาปฏิบัติในหน้าที่ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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 แนวทางการพัฒนา 
 ควรพัฒนาและด าเนินการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 
 11) โครงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนระบบนวัตกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 หลักการเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีแนวคิดที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ จึงก าหนดแนวทางการจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกรอบ
โครงสร้างที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน อาทิ ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ข้อมูลพ้ืนฐานงานบุคคล 
ข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิตอล เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงาน  เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้ง มีการเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
เพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา  
และน าข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูล Big Data ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่ถูกต้อง 
แม่นย า ครอบคลุมการใช้งาน ตลอดจนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สะดวกในการสืบค้น เป็นประโยชน์ต่อองค์กรส่วนรวม จึงเป็นเหตุสมควรที่จะ
จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน นี้ขึ้น 
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 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงถึงกันช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ
บริหารจัดการงานในส านักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงถึงกันช่วยให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 มีโปรแกรมสนับสนุนระบบนวัตกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 1 ระบบ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. โปรแกรมสนับสนุนระบบนวัตกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
 2. ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน สามารถ
บริหารจัดการงานในส านักงาน และจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผน
ด าเนินการจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ณ ห้องประชุมทันใจ และได้จัดจ้าง
พัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การท างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด และด าเนินการติดตั้งโปรแกรม
นวัตกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ภายในเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ สพม.ล าปาง 
ล าพูน และทดลองใช้งาน ระบบนวัตกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ให้สามารถ
รองรับการใช้งานของผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ให้สามารถบริหารจัดการงานในส านักงาน และจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
 แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการดูแลและปรับปรุงระบบให้มีความเป็นปัจจุบัน 
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 12) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 หลักการเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 75 ก าหนด
ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  
ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษา ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกี ยรติตามควรแก่กรณี 
บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ครู คือ บุคลากรที่มีความส าคัญที่จะช่วยให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย คือ การพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ให้มีคุณภาพเป็น  
ที่ยอมรับของชุมชน สังคม ครูจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมีความเสียสละ ทุ่มเท ตลอดจนพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ เพ่ีอให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ผู้ที่มีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสถาบันหลักในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความประพฤติดี เป็นผู้มีวิชาความรู้ 
มีสุขภาพอนามัยดี รวมทั้ง ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตระหนักเห็นว่า
การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ที่ประพฤติตนดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และเป็นที่รัก
ใครชื่นชมจากบุคลากรด้วยกัน ควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือการประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์กับ
สาธารณชนทั่วไป จะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดความภาคภูมิใจกับบุคลากรผู้นั้น 
ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรท่านอ่ืนให้ประพฤติปฏิบัติตาม 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 1.1 บุคคลดีเด่น (บุคลากรในส านักงาน) 
“คนดี ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน” 1.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 1.3 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่น 1.4 ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2. เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน  
 3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานมีผลงาน
ดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  
 4. เพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดี และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1.  มีบุคลากรในส านักงานที่ ได้ รับรางวัล  บุคคลดี เด่น  “คนดี  ศรี  สพม.ล าปาง ล า พูน”  
จ านวน 3 รายการ ได้แก่  
  1.1 บุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน  
  1.2 บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  1.3 บุคคลดีเด่น “Star Service Awards”  
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 2. มีข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับรางวัล จ านวน 3 รายการ ดังนี้  
  2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น  
  2.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น  
  2.3 ครูผู้สอนที่มีผลงาน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และได้บุคคล  
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร ท่านอ่ืนให้ประพฤติปฏิบัติตาม  
 2. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดคุณภาพ กับผู้เรียน 

 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนมีบุคลากรในส านักงานที่ได้รับรางวัล  
บุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน” จ านวน 3 รายการ ได้แก่  
  1.1 บุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน  
  1.2 บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  1.3 บุคคลดีเด่น “Star Service Awards”  
 2. มีข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับรางวัล จ านวน 3 รายการ ดังนี้  
  2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น  
  2.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น  
  2.3 ครูผู้สอนที่มีผลงาน 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง รวมถึงพัฒนากระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 13) โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ 
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
 หลักการเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 37 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะเป็น
หน่วยงานที่มีความส าคัญในการบริหารและจัดการศึกษาตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา 
เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบ
จะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานและยึดหลักว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good 
governance) มาบูรณาการ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้คุณภาพตามมาตรฐาน และจากการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดเป้าหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรม 
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นกลไก  
ในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยมีจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุ่งผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 วัตถุประสงค์ 
 ส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงาน
อย่างครูมืออาชีพ และทราบแนวทางการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ให้สอดคล้องกับมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ และภาระงานที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการอบรมและพัฒนา จ านวน 45 โรง 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่งที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 ผลการด าเนินงาน 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการพัฒนา มีคุณลักษณะและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่งที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
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 3. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมในการพัฒนา
แต่ละกลุ่ม 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรด าเนินการจัดอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 14) โครงการสัมมนาวิชาการผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ ประจ าปี พ.ศ.2565 
 หลักการเหตุผล 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเท และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม จึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการผุ้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ ประจ าปี 2565 ขึ้น  
เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และเห็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้มีความรู้และสามารถพัฒนาทักษะ 
การท างานให้มีคุณภาพ 
 2. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ทุกโรงเรียน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีความรู้ ทักษะ และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2. ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ราชการ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ผลการด าเนินงาน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการผุ้ท าคุณประโยชน์แก่
ราชการ ประจ าปี 2565 ได้มีความรู้และสามารถพัฒนาทักษะการท างานให้มีคุณภาพ สร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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15) โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 หลักการเหตุผล 
 ในสภาพปัจจุบัน ปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้องและยังขยาย 
องค์ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้  เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและมีอุปสรรคปัญหา  
ดังนั้น การให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตและบริโภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสาธารณชนทั่วไป และเปิดกว้างการรับรู้ในการพัฒนาสู่การเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึกในการลดการใช้ถุงพลาสติก และงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร 

2. เพ่ือคัดแยก ประเภทขยะให้ถูกต้องและน าขยะมาใช้ประโยชน์ 
3. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
4. เพ่ือเกิดความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
5. เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ โรงเรียนมีสมรรถนะและผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุน 

การจัดการขยะ ขยะพลาสติก 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการบริหารจัดการขยะในรูปแบบ
“ธนาคารขยะ” และมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือน ามาใช้ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย  

 ผลการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการบริหารจัดการขยะในรูปแบบ
“ธนาคารขยะ” และมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม    

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือน ามาใช้ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 3. บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีบรรยากาศที่ดีในการท างาน สวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
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          แนวทางการพัฒนา 
1. ควรให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ไปศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ 
2. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ 
3. ควรส่งบุคลากรไปอบรมด้านสิ่งแวดล้อมแล้วน ามาขยายผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและพัฒนา 

ด้านสิ่งแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
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นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เนน้นกัเรียนเป็นส าคัญ 

 1) โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องรูปแบบการสอน 
 หลักการเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูประบบการเรียนการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาตน ซึ่งน าไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน เปิดโอกาส  
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นและใช้กิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายชนิดเข้ามาช่วยในการด าเนินการสอน 
โดยครูผู้สอนต้องค านึงถึงความสามารถ ความถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดี  
ต่อการเรียน ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนและประยุกต์วิธีการสอนของตน เพ่ือสามารถเลือกวิธีสอน กิจกรรม 
การเรียนการสอน ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและจุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาในแต่ละ
ระดับชั้น ซึ่งท าให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ ในการนิเทศ ติดตาม พบว่า ครูส่วนหนึ่งยังจัดการเรียน
การสอนตามหนังสือ และไม่มีรูปแบบการสอน อีกทั้ง ยังไม่สามารถวัดผลประเมินผลได้ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ซึ่งส่งผลต่อให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษา ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างแท้จริง  
จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง
รูปแบบการสอนภาษา ขึ้น 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษา ให้สามารถน าไปปรับใช้
จริงในห้องเรียน  
 2. เพ่ือช่วยให้ครูสามารถวางแผนการสอนในห้องเรียน ออกแบบกิจกรรมที่จะส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้รูปแบบที่ถูกต้อง  
 3. เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูมีการด าเนินการพัฒนารูปแบบและกระบวนการการจัดการสอน และประยุกต์ใช้ชั้นเรียนได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ผลการพัฒนาทักษะภาษาด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน ของผู้เรียนสูงขึ้น  
 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษามีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
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 ผลการด าเนินงาน 
 1. ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษา ให้สามารถ
น าไปปรับใช้จริงในห้องเรียน  
 2. ครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถวางแผนการสอนในห้องเรียน ออกแบบกิจกรรมที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้รูปแบบที่ถูกต้อง  
 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรด าเนินการนิเทศ และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 2) โครงการอบรบการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาต่างประเทศสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ 
 หลักการเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียน 
การสอนออนไลน์และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ทั้งนี้  จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาจากเดิมมีการเปิดสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าเรียน 
ในห้องเรียน โดยผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนภายในห้องเรียน มีการสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้เรียนเองก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้ ดังนั้น บทบาทของผู้สอน จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพ่ือให้การเรียนรู้ยังเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  จึงจ าเป็นต้องหาช่องทาง 
ในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์   
จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญและน ามาปรับใช้ทันทีในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย
และจุดมุ่งหมายของหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้เล็งเห็นถึง
ภาระหน้าที่หนักของครูผู้สอนที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดให้กับผู้เรียนอย่างฉับพลัน
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้สอนจึงต้องคิดวิธีการสอน กระบวนการสอน วิธีการประเมินผล 
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รวมทั้ง รูปแบบการสอนผ่านทางออนไลน์โดยใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้  ความช านาญในการใช้สร้าง 
สื่อออนไลน์มีความแตกต่างกัน ผู้สอนจึงต้องเตรียมสื่อการสอนที่เหมาะสมกับการสื่อสารออนไลน์กับผู้ เรียน  
ต้องมั่นใจว่าจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของ
การเรียนรู้เพ่ือการน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ภายใต้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการและน าไป
ประยุกต์ปรับใช้อีกทั้ง ขยายผลให้กับเพ่ือนครูที่สนใจน าไปใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลได้ อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน
ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนออนไลน์โดยใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
 3. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มี  
ความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
จ านวน 45 โรง ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการ
ในการสอนออนไลน์โดยใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและดูแล
การตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาในการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่ วมโครงการไปบูรณาการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
จ านวน 45 โรง มีความเข้มแข็งในการด าเนินงานในด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการ 
น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน ท าให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับ  
การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเตรียมคน 
ให้พร้อมกับศตวรรษที่ 21 
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 ผลการด าเนินงาน 
 ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนเทคนิค
และวิธีการในการสอนออนไลน์โดยใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตลอดจนได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาใน การน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
ไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถน าสื่อที่สร้างขึ้น 
มาเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ได ้

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 หลักการเหตุผล 
 นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็น
ครูมืออาชีพ เป็นนโยบายที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการภายใต้ วิสัยทัศน์ “องค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าประสงค์เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่ ตามตัวชี้วัดที่ 9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ต้องขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จากนโยบายดังกล่าว กลุ่มงานส่งเสริมและการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
ได้เล็งเห็นความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาโดยใช้โครงงานคุณธรรม ในการขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้  
ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  
 3. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง  
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง  
ได้รับการนิเทศ ติดตาม การส่งเสริม และพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ  
การเรียนรู้  
 3. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 
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 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลและมีการใช้ประโยชน์จากช่องทาง
ดังกล่าว 

 ผลการด าเนินงาน 
 1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับการนิเทศ 
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลและมีการน ามาใช้ประโยชน์และมีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านช่องทาง
http://www.inmedia.sesa35.info/ 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรด าเนินการและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2565 หน้า 79  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 

 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 หลักการเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ก าหนดนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมและ
พัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด ริเริ่มสร้ างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้  
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ  
และสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้ง มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”  
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  
 3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการ Co-creating Learning  
 4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรม 
การนิเทศการจัดการเรียนรู้” 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 2. ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ Active Learning  
 3. ครูมีทักษะการจัดการ Co-creating Learning  
 4. ศึกษานิเทศก์มีนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
 2. ศึกษานิเทศก์มีนวัตกรรมการนิเทศที่มีคุณภาพ 
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 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการ โดยออกนิเทศ 
ติดตาม โรงเรียนในสังกัด และมีการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู  
1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” และมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active 
Learning จ านวน 45 โรง ส่งผลให้ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิ ธีการ 
Active Learning และทักษะการจัดการ Co-creating Learning รวมถึงศึกษานิเทศก์มีนวัตกรรมการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้" 

 แนวทางการพัฒนา 
 ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
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นโยบายที่ 4 เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับ 

 1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลวิถีใหม่ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 หลักการเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับการปเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ 
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ  
และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงได้ ก าหนดให้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง  ให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ  
การวัดและประเมินผลวิถีใหม่ ขึ้น 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับความรู้ความเข้าใจ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลวิถีใหม่ที่ สอดคล้องกับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัดสูงขึ้น 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2565 หน้า 82  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

 ผลการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ถอดบทเรียนค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดี โดยได้
น าผลการนิเทศมาสรุป และมีการสะท้อนผลการนิเทศให้กับรองผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้รับการนิเทศ 
จ านวน 129 คน และศึกษานิเทศก์และรองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และครูที่รับผิดชอบงานวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียน จ านวน 45 โรงและร่วมกันถอดบทเรียนกับครูผู้สอน เพ่ือค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดี และได้
น าไปเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เหมาะสมกับบริบท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ google meet 
 2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง มีคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัดสูงขึ้น 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
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 2) โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 หลักการเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” โดยก าหนดให้มีการพัฒนา
สถานศึกษาทุกระดับผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาทั่วประเทศ และเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าวของแต่ละ
องค์กรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีระบบที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง เป็นหลักประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาพอเพียง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีโรงเรียนในสังกัดที่เป็น
สถานศึกษาพอเพียง จ านวน 41 โรง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา จ านวน 4 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 45 โรง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
จึงจัดท าโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด
เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
 2. เ พ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดให้สามารถเป็นแบบอย่าง  
ได้อย่างยั่งยืน  
 3. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. โรงเรียนในสังกัดจ านวน 45 โรง ได้รับการชี้แจงแนวทางยกระดับสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน
ในสังกัดให้เป็นศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
 2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรง ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาพอเพียงให้
สามารถเป็นแบบอย่างได้อย่างยั่งยืน  
 3. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นสถานศึกษา แบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
 2. โรงเรียนในสังกัดมีความเข้มแข็งและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้  
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 3. โรงเรียนในสังกัดตระหนักและเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริหารและครู ส่งผลให้มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีความเข้มแข็งและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ได ้

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 หลักการเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง
รัชกาลที่ 10 อันประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง –  
มีคุณธรรม 3. มีงานท า – มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี และน้อมน าพระบรมราโชบาย , พระราโชบายของ 
พระบรมวงศานุวงศ์อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา เช่น การส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อันเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
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โดยประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนด 1 ใน 5 เป้าหมายของ
หลักสูตร คือ “การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตน  
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็น 
การปลูกฝังผู้เรียนให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคิด การปฏิบัติตน และคุณลักษณะ 
ในการด าเนินชีวิต ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น้อมน า 
แนวพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการจัด
การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งต้องสร้างความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องที่มีต่อชาติ บ้านเมือง ศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย  
รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  และเป็นพลเมืองที่ดี ในระบอบประชาธิปไตย  
มีความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือสันติสุขในสังคมไทย ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายและจุดมุ่งหมาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงมุ่งบูรณาการทุกโครงการ  
ให้มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการขับเคลื่อนและส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบ  
ช่วยลดภาระงานของครูผู้ สอน ทั้ งยั งสอดคล้องกับบริบทและภาระงานของโรงเรียนในปัจจุบัน  
ที่มีความรับผิดชอบจ านวนมาก อันจักเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการด าเนินงาน  
ตามนโยบายในการปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน และในส่วนต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวเนื่องกับการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ทุกแห่ง ได้รับส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการ น้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
 2. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษา ในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์  
สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง ได้รับ 
การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและดูแล
การตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
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 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง 
มีความเข้มแข็งในการด าเนินงานในด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการน้อมน าพระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท าให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีงานท า มีอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รักษาศีลธรรม  
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง 
 ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง 
มีความเข้มแข็งในการด าเนินงานในด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการน้อมน าพระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่ การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท าให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีงานท า มีอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รักษาศีลธรรม  
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา และยังส่งผลให้ประเทศชาติมีความม่ันคง 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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 4) โครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2565 
 หลักการเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายส าคัญคือ การให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีแนวทางการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน และ
การส่งต่อ แม้ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นจะด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แต่นั กเรียนบางคนมีปัญหา 
ที่รุนแรงเกินกว่าที่ครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษาจะช่วยเหลือได้ รวมทั้ง  ยังขาดทักษะพ้ืนฐานในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ขาดกลุ่มเครือข่ายเพ่ือการส่งต่อนักเรียน จึงท าให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ครอบคลุม  
ทุกสภาพปัญหา ดังนั้น ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ นอกจากจะต้องให้ความรู้และทักษะ
ตามหลักสูตรแล้ว สถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา และจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง ศักยภาพการท างานของระบบดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงด าเนินโครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2565 
ขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและ
สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกปัญหาอย่างรอบด้าน รวมทั้ง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะ
พ้ืนฐานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง มีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เ พ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและ 
มีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีทักษะพ้ืนฐานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง  
มีประสิทธิภาพ  
 3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม ป้องกัน มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพัฒนา
ตนเองและเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
 4. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีทักษะพ้ืนฐานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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 ผลการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการตามโครงการฯ ดังนี้  
 1. ครูแนะแนวได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีทักษะพ้ืนฐานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 4. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ (ภาคเรียนที่  1/2565) ครั้งที่  2 ได้แก่   
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม โรงเรียน ๆ ละ 1 กรณีศึกษา โดยส่วนใหญ่ปัญหาที่พบคือ 
1) ความสัมพันธ์ในครอบครัว 2) การอยู่ร่วมกับเพ่ือนในโรงเรียน 3) ภาวะโรคสมาธิสั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ให้การช่วยเหลือโดยการให้ค าปรึกษา และการปรับพฤติกรรม โดยการ
สะท้อนความคิด ให้ท ากิจกรรมการรู้จักตนเองและวิธีการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ผ่านแบบประเมิน ปรากฎว่า เด็กที่มี
ปัญหามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ 
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 5) โครงการการพัฒนาครูให้เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน โดยใช้โครงงานคุณธรรม ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 
 หลักการเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน
แห่งพระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน  
4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  
(3) การมีงานท า – มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรม ราชจักรีวงศ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็น
หลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท  
อย่างเป็นรูปธรรม และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 นโยบายที่ 4 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ จุดเน้นที่ 17 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะ  
ในการด ารงชีวิตเพ่ือสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดี  
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตัวชี้วัดที่ 50 
และ 51 จากนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ขับเคลื่อนโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบสานพระราชปณิธานในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ด้านที่ 2  
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จ านวน 8 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรง คิดเป็นร้อยละ 17.78 
อยู่ในระดับน้อย ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนให้นักเรียนมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง 
ล าพูน ทุกแห่งน าโครงงานคุณธรรมไปขับเคลื่อนในการจัดการเรียนรู้  
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาโดยใช้โครงงานคุณธรรม ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ให้
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง  
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการ น าโครงงานคุณธรรมไปขับเคลื่อนในการจัดการเรียนรู้  
 2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง  
ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาโดยใช้โครงงานคุณธรรมเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ 
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 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง พัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้โครงงานคุณธรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

 ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง  
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ โครงงานคุณธรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี  
ของประเทศชาติ ครูผู้ได้รับการนิเทศสามารถด าเนินการขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรม และสถานศึกษามีการน าโครงงานคุณธรรมไปขับเคลื่อน  
ในการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องและยั่งยืน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่ จ านวน 9 โรง ผลการคัดเลือก 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ ชื่อโครงงาน "จิตอาสา
พาเพ่ือนเรียนเปลี่ยนความคิด พิชิต ๐ ร มส และ มผ" ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
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 6) โครงการการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัด 
การเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ท่ี 6 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 หลักการเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
เรียกว่า อัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้ได้รับรางวัลโรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน า ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันด าเนินการยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็น โรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน า โดยมีกระบวนการคัดเลือกที่มีขั้นตอนเพ่ือรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า และทุนสนับสนุน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า จากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประจ า
ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
จ านวน 11 รุ่น รวมจ านวนทั้งหมด 1,141 โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ที่มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้วยระยะเวลา
การด าเนินงานสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างยาวนานถึง 13 ปี โรงเรียนวิถีพุทธได้มีส่วน
ส าคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา และในปี พ.ศ.2558 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะองค์กรที่ดูแลและพัฒนาโครงการ
โรงเรียนวิถี พุทธจึงได้คัดเลือกโรงเรียนวิถี พุทธชั้นน าในรุ่นที่  1  ถึงรุ่นที่  5 จ านวน รวม 627 โรง 
ที่มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ได้รับรางวัลระดับสูงสุด คือ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พร้อมทั้ง เพ่ือเป็น
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ที่มีคุณค่า และเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอ่ืนต่อไป ปัจจุบันมีโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 3 รุ่น  
รวม 85 โรง ในปีการศึกษา 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการกันอย่างเป็นเครือข่าย 
เกิดการเรียนรู้จากกันและกันส่งผลต่อการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ประสานความร่วมมือกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และได้มอบหมายให้เป็นประธานเขตภาคสงฆ์ที่  6 
จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 18 เขต 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ของผู้ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ในพ้ืนที่ภาคสงฆ์ท่ี 6 ตามบริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินการ  
 2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ในพ้ืนที่ภาคสงฆ์ที่ 6 สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับ  
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ท าให้มีองค์ความรู้ในการด าเนินงาน  
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 3. เพ่ือยกระดับการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนในพ้ืนที่ ภาคสงฆ์ที่ 6  
ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน  
 4. เพ่ือยกระดับการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง ให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ผู้รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งสิ้น 18 เขตพ้ืนที่
การศึกษา มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขต  
ภาคสงฆ์ที่ 6 มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีแนวคิด
ให้มีการน าหลักธรรมส าคัญ ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการ 
ในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถี
วัฒนธรรมเมตตา - โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง มีการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 18 เขต ในเขตภาคสงฆ์ท่ี 6 มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีแนวคิดให้มีการน าหลักธรรมส าคัญ ในพระพุทธศาสนามาเป็น
แนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการ ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือพัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น 
โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา และโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 7) โครงการครูดี มีศีลธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 หลักการเหตุผล 
 ผู้ที่มีความใกล้ชิดและเป็นแนวหน้าของการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
นั้นคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่เปรียบเสมือนเป็นบิดา-มารดา คนที่สองของนักเรียน ที่มี 
ความรักและหวังดีต่อศิษย์ของตนเอง เพ่ือให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีชาติ การจัดการศึกษาที่ประสบความส าเร็จ
นั้น นักเรียนต้องเป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่ง เพ่ือให้การพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางวิชาการและ
ทางสังคม ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนได้อย่างแท้จริง จึงสมควรที่จักต้องยกย่อง  
เชิดชูเกียรติครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและมีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม เพ่ือให้นักเรียนของตนเองห่างไกลจากอบายมุข นอกจากนี้  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร 
ทางการศึกษาซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนก็มีส่วนส าคัญ
ยิ่งจึงต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอเพ่ือการสร้างมั่นคงยั่งยืนในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในด้าน
คุณธรรม ศีลธรรม พร้อมทั้ง การสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าในการเผยแพร่ความดีเช่นการสร้างเครือข่าย
นักเรียนโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนและทางออนไลน์ควบคู่กันไป เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนแกนน าเพ่ือให้ทุกคนห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวงอย่าง
แท้จริง 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน คิดค้นและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ให้ผู้เรียนห่างไกลจาก
อบายมุขท้ังปวง และน านวัตกรรมที่ใช้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนานักเรียนของตนเองอย่างแท้จริง  
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน 
ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศีลธรรม  
 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าในการส่งเสริมการพัฒนาศีลธรรมในระดับโรงเรียน และสร้าง
ขวัญก าลังใจให้นักเรียนและโรงเรียนในการท าความดี 

 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร
โรงเรียน ที่คิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม ให้ผู้เรียนห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง และน านวัตกรรมที่ใช้ไปเผยแพร่เพ่ือพัฒนานักเรียนของตนเอง
อย่างแท้จริง เพ่ิมขึ้นจากเดิม และเกิดการเผยแพร่การใช้นวัตกรรมให้ผู้ที่สนใจผ่านทางระบบออนไลน์ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศีลธรรม มีขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร่ ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม ท าให้นักเรียนห่างไกลจาก
อบายมุขท้ังปวง โดยเฉพาะ เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด และการพนันทุกประเภท 

 ผลการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศีลธรรม และมีเครือข่ายนักเรียนแกนน าในโรงเรียน
ทั้ง 45 โรง ในการส่งเสริมการพัฒนาศีลธรรมในระดับโรงเรียน และสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียนและโรงเรียน
ในการท าความดีต่อไป   
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้บริหารโรงเรียน ที่คิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ให้ผู้เรียนห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง และน านวัตกรรมที่ใช้ไปเผยแพร่เพ่ือพัฒนานักเรียน
ของตนเองอย่างแท้จริง เพ่ิมขึ้นจากเดิม และเกิดการเผยแพร่การใช้นวัตกรรมให้ผู้ที่สนใจผ่านทางระบบ
ออนไลน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3  
รายงานการบริหารงบประมาณ 

                      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน (รวมโรงเรียน        
หน่วยเบิก) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์ 
จุดเน้นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน        
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 163,936,281.13 บาท ซึ่งได้รับลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงินจ านวน 145,884,842.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.09 

ตารางท่ี 16     เปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
                    ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)  
                                                                                                                         หนว่ย : บาท 
 

รายการ/ 
หมวดงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับปี 2564 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับปี 2565 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิ่มข้ึน/ลดลง 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบบุคลากร 17,744,700.00 5.73 8,541,925.64  5.21 -9,202,774.36 -51.86 

งบด าเนินงาน 29,073,712.00 9.38 15,059,014.35 9.19 -14,014,697.65 -48.20 

งบลงทุน 40,871,615.00 13.19 12,765,960.00 7.79 -28,105,655.00 -68.77 

งบอุดหนุน 220,460,897.00 71.16 126,168,070.00 76.96 -94,292,827.00 -42.77 
งบรายจ่ายอื่น 1,670,200.00 0.54 1,401,311.14 0.85 -268,888.86 -16.10 

รวมทั้งสิ้น 309,821,124.00 100 163,936,281.13 100 -45,884,842.87 -47.09 

แผนภูมิที่ 1  แสดงเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
                 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก) 
 

 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมท้ังสิ้น

งบประมาณท่ีได้รับปีงบประมาณ 2564 17,744,700 29,073,712 40,871,615 220,460,897 1,670,200 309,821,124

งบประมาณท่ีได้รับปีงบประมาณ 2565 8,541,926 15,059,014 12,765,960 126,168,070 1,401,311 163,936,281

 -
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      รายงานประจ าปี 2565 หน้า 96  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

 
แผนภูมิที่  2  แสดงร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับ 
                  จ าแนกตามงบรายจ่าย (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)  

 
ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และโรงเรียนหน่วยเบิกทั้ง 5 โรง (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียน       
เสริมงามวิทยาคม, โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา, โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา) ได้รับ     
การจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ้นจ านวน 163,936,281.13 บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจ านวน 163,347,918.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.64 ซึ่งในการเบิกจ่าย
งบประมาณดังกล่าวได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web online มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 

ตารางท่ี 17   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)  
  หน่วย : บาท 

รายการ/  
หมวดงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ 

จ านวน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

งบบุคลากร 8,541,925.64  8,247,855.79 96.56 294,069.85 3.44 

งบด าเนินงาน 15,059,014.35 14,968,158.10 99.40 90,856.25 0.60 

งบลงทุน 12,765,960.00 12,602,588.50 98.72 163,371.50 1.28 

งบอุดหนุน 126,168,070.00 126,138,070.00 99.98 30,000.00 0.02 

งบรายจ่ายอื่น 1,401,311.14 1,391,246.56 99.28 10,064.58 0.72 
รวมทั้งสิ้น 163,936,281.13 163,347,918.95 99.64 588,362.18 0.36 

   

 
 
 
 

งบบุคลากร 5.21
งบด าเนินงาน 9.19

งบงทุน 7.79

งบอุดหนุน 76.96

งบรายจ่ายอื่น 0.85งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน 
163,936,281 บาท



 
 

      รายงานประจ าปี 2565 หน้า 97  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

 
แผนภูมิที่ 3  แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามงบรายจ่าย 
                 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)  

 
 
 
 

ตารางท่ี  18    เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ  
                    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)  

เป้าหมาย 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 (ร้อยละ) 

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(ร้อยละ) 

สูงกว่า ต่ ากว่า 

- ภาพรวม                 
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ   

 
93 99.64 6.64  

- รายจ่ายประจ า       
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ   

 
98  98.37 0.37  

- รายจ่ายลงทุน  
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ   

 
75 98.72 23.72  

 

 

 

 

 

 

 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่ได้รับ 8,541,925.64 15,059,014.35 12,765,960.00 126,168,070.0 1,401,311.14 163,936,281.1
ผลการเบิกจ่าย 8,247,855.79 14,968,158.10 12,602,588.50 126,138,070.0 1,391,246.56 163,347,918.9
งบประมาณคงเหลือ 294,069.85 90,856.25 163,371.50 30,000.00 10,064.58 588,362.18
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100,000,000
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      รายงานประจ าปี 2565 หน้า 98  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)  

 

                  

ภาพรวม รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อย
ละ)

93 98 75

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ) 99.64 98.37 98.72



    รายงานประจ าปี 2565 หน้า 99  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

ส่วนที่ 4 

แนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ปีงบประมาณ 2566 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามนโยบาย
และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่   

 1. ด้านความปลอดภัย  
  - ทุกโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน” 
  - นักเรียนและครูปลอดภัย 
  - โรงเรียนจะเป็น “บ้านแห่งความสุข” ของครูและนักเรียน 

 2. ด้านโอกาส 
  - เด็กทุกคนต้องได้เรียน 
  - เด็กท่ีเรียนอยู่ต้องจบหลักสูตรครบทุกคน 
  - เด็กจะได้เรียนอย่างเท่าเทียม 

 3. ด้านคุณภาพ 
  - ทุกโรงเรียนต้องมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  - ครูต้องสอนโดยวิธี active Learning 
  - ประเมินผลโดยสภาพจริง 
  - เด็ก อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
  - เด็กน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - เด็กจะมีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา 
  - เด็กทุกคนมีทักษะ “1 ศิลปะ 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ” 
  - ครูรักเด็ก เด็กรักครู 

 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  - โรงเรียนมัธยมประจ าจังหวัด ต าบล อ าเภอ มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 
  - โรงเรียนมัธยมประจ าต าบลรองรับการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสได้ทุกโรงเรียนในต าบล
และเขตบริการ  
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานประจ าปี 2565 หน้า 100  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

 จุดเน้นของนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 5 จุดเน้น 

จุดเน้นที่ 1 การบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนจะ
ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแล เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา มีความปลอดภัย สร้างโอกาสให้เท่า
เทียมกัน มีคุณภาพเท่ากัน และบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเน้นที่ 2 การบริหารจัดการสถานศึกษา แบ่งสถานศึกษาออกเป็น 
 1. โรงเรียนขนาดเล็ก  
 2. โรงเรียนคุณภาพ (ต าบล อ าเภอ จังหวัด) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 3. โรงเรียนโครงการในพระราชด าริ 
 4. โรงเรียนในโครงการอื่น ๆ 

จุดเน้นที่ 3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของเด็ก เปลี่ยนครูเป็นพ่อแม่ให้
ความรักความอบอุ่นแก่เด็กนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับ 

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

จุดเน้นที่ 4 การดูแลครูและบุคลากร ให้มีความสุข 
 1. การจัดสรรอัตราก าลัง ให้เป็นธรรม 
 2. การเกลี่ยอัตราก าลัง ให้เหมาะสม 
 3. การบรรจุและแต่งตั้ง ท าให้ไว ให้เร็ว 
 4. การมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว pa) ประเมินครูตามสภาพจริง ลดการใช้เอกสาร ถ้าโรงเรียน

ใดยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องประเมิน โดยจะมีการอบรมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและท าไปพร้อม ๆ กัน 
 5. ความก้าวหน้าและความมั่นคง ของพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวมไปถึงครูที่บรรจุใหม่ 

ให้ดูแลและต่อยอด 
 6. สวัสดิการและหนี้สินครู ให้ทุกโรงเรียนดูแลและใส่ใจ ท าสถานีแก้หนี้ครู ให้เห็นเป็นรูปธรรม 
 7. ความรับผิดชอบของบุคลากรต่องานในหนา้ที่ ผู้บรหิารต้องมุ่งมั่น เอาจริงเอาจังต่องานในหน้าที่ 

จุดเน้นที่ 5 การแสวงหาการมีส่วนร่วม โดยโรงเรียนเป็นของทุกคนทุกภาคส่วน  
 1. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. หน่วยงานภาคเอกชน 
 3. ชุมชนผู้ปกครอง 
 4. ศิษย์เก่า 

 



คณะผู้จัดท ำ 
 
 
ที่ปรึกษา 
นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
นายสัมฤทธิ์   กอไธสง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 
คณะท างาน 
นางศิริพันธ์   ปิยะทัตทันธ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายบัณฑูรย์  ธิแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายสรวง  ศรีแก้วทุม  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางมัณฑณา  ล้ิมตระกูล ผู้อ านวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายชวพล  แก้วศิริพันธ์ นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางวัชรี  สิทธิวงศ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นายมนตรี  นันไชย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นางณัฐกิตต์ิ  วงค์น้ าโจ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางดาววรรณ  สินธุบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายเชาว์  เชื้อบุญยืน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางนิธิวดี   วีเกต  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 



 


