
 
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

เรื่อง  มาตรการป้องกัน ป้องปราม ก ากับ ติดตามการรับนักเรียน                                                 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดล าพูน) 

 ------------------------------------------  
  เพ่ือให้ เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียน 

ที่มีความบริสุทธิ์  ยุติ ธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยยึดหลักการด าเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54  ที่รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บั งคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ . ๒๕๔6  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษา 
ขั้น พ้ืนฐาน 15 ปี  โดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/๒๕60  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
เป็นองค์ประกอบหนึ่ งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 5 กันยายน 2565 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 มาตรา 37 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ค าสั่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน ที่ 8/2565 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 จึงประกาศมาตรการ 



ป้องกัน ป้องปราม ก ากับ ติดตามการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน      
ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

  1. มิให้โรงเรียนเรียกรับเงินหรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การเข้าเรียนในช่วงระยะเวลาที่มีการรับนักเรียน ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ 
   2. ไม่สนับสนุนให้องค์กรอ่ืนใดที่ เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น สมาคมครู   
และผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา  มูลนิธิ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น รับเงินบริจาค  
หรือมีส่วนในการรับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการเข้าเรียนในช่วงระยะเวลาที่มีการ
รับนักเรียน ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ 

  3. การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการในการจัดการศึกษาเป็นการพิเศษ  หรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ิมเติม ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม ประโยชน์ที่จะได้รับและมีความจ าเป็น 
อย่างแท้จริงเท่านั้น และเพ่ือมิให้เป็นภาระแก่ผู้ปกครองมากเกินไป โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   4. ให้โรงเรียนค านึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  หรือประสงค์จะเข้ารับการศึกษา       
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นเด็กด้อยโอกาส หรือประสบปัญหา ได้รับโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียน ในสัดส่วน 
ที่เหมาะสม   
   5. ให้โรงเรียนปฏิบัติตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน          
ปีการศึกษา 2566  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน            
ปีการศึกษา 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน โดยเคร่งครัด 
   6. หากผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือพบเห็นว่า        
มีการฝ่าฝืนนโยบายและมาตรการในการรับนักเรียน สามารถแจ้งต่อศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน โทรศัพท์ 054-010781 

 

      ประกาศ ณ วันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2565      

 

                

        (นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 
                                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
                     ประธานคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 


