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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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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 คื อ 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 ถือเป็นปัจจัยหนึ่ งที่มีความส 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   
และสหวิทยาเขตในจังหวัดล าพูนจ านวน 3 สหวิทยาเขต  ดังนี้ 

สหวิทยำเขตในจังหวัดล ำปำง 
จ ำนวน 4 สหวิทยำเขต 

สหวิทยำเขตในจังหวัดล ำพูน 
จ ำนวน 3 สหวิทยำเขต 

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

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

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

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

    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)



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 15  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

 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



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 16  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

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



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 17  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



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 18  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



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 19  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



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 20  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

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 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 21  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 

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 

 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้ 

ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภำพ 
ค ำอธิบำยระดับ

คุณภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนบัสนนุในการ
สร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุก
รูปแบบ 

3 ด ี

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย (ส าหรับ สพป.) 

- - 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาได้รับการพฒันาและยกระดบัความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดบั 
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 ดีเยี่ยม 
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ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สนอในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่
ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใน
การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

4 ด ี

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุ
ปัญญา 
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบัการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการที่
เป็นดิจิทัล 

5 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 ตัวชี้วัด 4.5 ดีเย่ียม 

ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน ดังนี้ 

 

มำตรฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำยระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 4 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 2 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 

3 ดี 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 4 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารงานด้านวิชาการ 2 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 4 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเปน็
แบบอย่างได ้

3 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย (เฉพาะ สป.)   

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำยระดับ

คุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนระดบัปฐมวยัและระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีคุณภาพตาม
หลักสูตร 

 
 

ประเด็นย่อยที่ 1 ผลการประเมนิพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเปน็ไปตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560  

 
 

ประเดน็ย่อยที ่2 ผลการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) (เฉพาะ 
สพป.) 

 
 

ประเด็นย่อยที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (Ordinary 
National Education Test : O – NET) 

ติดตำมแต่ไม่ประเมิน 

ประเด็นย่อยที่ 4 ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นย่อยที่ 5 ผลการประเมนิความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพืน้ฐานในการ
ประกอบอาชีพ 

  

ประเด็นย่อยที่ 1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคบั
ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะ สพป.)  

  

ประเดน็ย่อยที ่2 อัตราการออกกลางคนัลดลง 5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นของผู้เรียนที่จบชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  

3.1 ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
(เฉพาะ สพป.) 

5 ดีเยี่ยม 

3.2 ผู้เรียนที่จบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หรือเทียบเท่า (เฉพาะ สพม.) 

5 ดีเยี่ยม 

3.3 ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (เฉพาะ สพม.)   

ประเด็นย่อยที่ 4 ผู้เรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและสง่เสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ 

 
 

4.1 เด็กพิการเรียนรวม 5 ดีเยี่ยม 

4.2 เด็กด้อยโอกาส 5 ดีเยี่ยม 

4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ผู้รับการบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความพึงพอใจในการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

4 ดีมำก 

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) 4 ดีมำก 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
– 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ผลคะแนน ITA สพม.ลปลพ (คะแนนเฉลี่ยภำพรวม) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

77.92 79.10 89.67 93.65 91.42 96.53 95.64 

ไม่จัดอันดับ อันดับที่ 187 อันดับที่ 40 ล าดับที่ 17 ล าดับที่ 56 ล าดับที่ 45 ล าดับที่ 163 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ดังนี้ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factors : S)  

1. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือการศึกษา 
2. ผู้ปกครองให้ความส าคัญต่อการศึกษาจึงส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษา 
3. มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เกิดความ
ภูมิใจ 
4. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

1. สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนก่อให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ และปัญหาครอบครัว เช่น ปัญหาความ
ยากจน อย่าร้าง ปัญหายาเสพติด 
2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ 
และเกิดโรคอุบัติใหม่ 
3. ความแตกต่างระหว่างอายุท าให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างวัย และการบังคับจากผู้ปกครองและคนรอบ
ข้างท าให้ไม่มีอิสระในการคิด การเลือกเรียน 
ก่อให้เกิดความเครียดสูง 
4. ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ความแตกต่างด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรม 

ด้ำนเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 

1. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
2. สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
หลากหลาย 
 
 
 
 

1. ความก้าวหน้าระหว่างเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูงและจ ากัด 
3. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าถึงเทคโนโลยี จึง
ท าให้บางพ้ืนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 
4. สื่อการเรียนการสอนไม่ทันสมัย 
5. ประสิทธิภาพของระบบเวลาใช้งาน 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (ต่อ) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
1. มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
2. มีสถานประกอบการหลากหลายที่สามารถรองรับ
การฝึกงานหรือหารายได้ 
3. มีหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

1. ปัญหาหนี้สินครู 
2. สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ า ท าให้นักเรียนขาดโอกาส
ทางการศึกษา 
3. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 

ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal Factors : P) 
1. มีระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการ 
2. รัฐบาลให้ความส าคัญทางด้านการศึกษา มีนโยบาย
มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือความ
ปลอดภัย สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา รวมทั้งสร้างคุณภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 
 
 

1. การเมืองและนโยบายรัฐไม่มั่นคง 
2. ประชาชนไม่เคารพกฎหมาย 
3. มีกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น สิทธิ
มนุษยชน 
4. ระเบียบการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์มีความยุ่งยาก 
5. นโยบายมีการปรับเปลี่ยนบ่อยท าให้ไม่เกิดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติ 
6. แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ขาดความชัดเจนใน
การลงมือปฏิบัติของครูและบุคคลากร 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้ำนโครงสร้ำงนโยบำย (Structure : S1) 

1. มีโครงสร้างมอบหมายงานที่ชัดเจน 
2.เครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง เช่น สหวิทยาเขต เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา (สมป.) 
3. มีการก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างดี  
4. มีการก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในระดับ
เขตถึงระดับโรงเรียน 
 
 
 
 

1. กรอบอัตราตามโครงสร้างไม่เพียงพอ 
2. หน่วยงานทางการศึกษา บางหน่วยงานไม่สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ 
3. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่ต่อเนื่องและตัวชี้วัดมี
จ านวนมาก มีความซ้ าซ้อน เป็นภาระให้แก่ครูและ
บุคลากร 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้ำนผลผลิตและกำรบริการ (Service : S2) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ที่เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศได้ เช่น การ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม สภานักเรียนต้นแบบ  
3. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถปรับตัวอยู่ได้
ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบให้โรงเรียนอ่ืนมาศึกษาดู
งานและเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นสถานที่สอบ 
5. มีหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเป้าหมายในทุก
โรงเรียน 
 

1. นักเรียนบางคนจบการศึกษาช้ากว่าเกณฑ์ 
2. ขาดคนให้ค าแนะน าในการเลือกเรียนและค้นหา
ตัวเอง 
3. นักเรียนบางส่วนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม มี
ปัญหายาเสพติด และอบายมุข 
4. ผู้เรียนบางส่วนขาดความตระหนัก/ความสนใจใน
การเรียนทักษะอาชีพ 
5. การเรียนรู้นอกห้องเรียนน้อยและขาดความ
หลากหลาย 
6. ชั่วโมงการเรียนแน่นเกินไป 
7. ขาดความสะอาดในโรงเรียน เช่น ห้องน้ า การทิ้ง
ขยะ การแต่งตัว และทรงผม 
8. ระบบความปลอดภัยในโรงเรียนยังไม่เข้มแข็ง เช่น 
รปภ. มีจ านวนจ ากัด ระบบกล้องวงจรปิดมีน้อย และ
มีปัญหาความรุนแรง  
9. สภาพแวดล้อม บริบทของโรงเรียนไม่เอ้ือต่อการ
ด าเนินการจัดระบบด้านความปลอดภัย 
10. หลักสูตรสถานศึกษายังไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 

ด้ำนบุคลำกร (Man : M1) 
1. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะการปฏิบัติงานตามสมรรถนะเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
3. บุคลากรมีความสามารถในการท างาน มีศักยภาพ
ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา และท างานเป็นทีม มี
คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัยของราชการ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

1. บุคคลากรมีไม่เพียงพอ/ครูมีภาระงานอ่ืน
นอกเหนือจากงานสอนท าให้ไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเต็มท่ี 
2. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินวิทย
ฐานะบ่อย 
3. บุคลากรลูกจ้างไม่มีความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่ 
ท าให้ขาดขวัญก าลังใจ 
4. ขาดความตระหนักในการปฏิบัติงานและไม่น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน 
5. บุคลากรบางส่วนไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
6. ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องกับต าแหน่งวิทย
ฐานะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money : M2) 

1. มีระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ/การเงิน โดยมี
คู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2. งบประมาณที่ใช้ในการบริหารมีจ ากัด ไม่เพียงพอ 
และจัดสรรมาเป็นระยะ ไม่สามารถบริหารตามแผน 
ระยะเวลา 

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) 
1. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย พอเพียง พร้อมใช้งาน
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management : M4) 
1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ที่เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อ 
2. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบคลุมทุก
โรงเรียน 
3. มีการนิเทศ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
4. มีนวัตกรรมการบริหารงานที่เป็นรูปแบบได้ 
5. มีการส่งเสริม/สนับสนุนการด าเนินงานของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ด้านการด าเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ 
6. ผู้น าองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดี ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถน าบุคลากรให้รักองค์กรและ
เสียสละ  

1. ขาดการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
2. การขาดความเชื่อมโยงของระบบข้อมูล/
สารสนเทศระหว่างเขตพ้ืนที่และโรงเรียน ท าให้การ
ด าเนินการซ้ าซ้อน 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 

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

แผนระดับท่ี 1 

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

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

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

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม* 

(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 

(1) ประเด็น ความมั่นคง*  
(2) ประเด็น การต่างประเทศ  
(3) ประเด็น การเกษตร  
(4) ประเด็น อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต  
(5) ประเด็น การท่องเที่ยว  
(6) ประเด็น พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
(7) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
(8) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
(9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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(10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม*  
(11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต* 

(12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้* 

(13) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา  
(15) ประเด็น พลังทางสังคม  
(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
(17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม*  
(18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
(19) ประเด็น การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ*  
(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
(23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

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

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

13. ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน

อย่างมีนัยส าคัญ 5 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

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

กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ 

กิจกรรมที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

กิจกรรมที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนที่จัดท าโดย

ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและโลก รวมถึงมีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่จะช่วย
สนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน และยังเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของแผน เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการ
และวิธีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย ได้แก่ 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก  
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แข่งขันได ้
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่

เพียงพอ เหมาะสม 
 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
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(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เป็นแผนระดับที่ 2 อีกแผนหนึ่ง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง จัดท าเพ่ือเป็นกรอบทิศทาง
ในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข ระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความั่นคงแห่งชาติและรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะความมั่นคงของรัฐ แต่รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์และการ
เสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่ง (ร่าง) นโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ เสนอร่างโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้ก าหนดให้มีหมวดประเด็น 2 
หมวดประเด็น คือ  
หมวดประเด็นความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 13 นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ 

นโยบายที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
นโยบายที่ 2 การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาศักยภาพการป้องกัน

 นโยบายที่ 3 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน 
นโยบายที่ 4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
นโยบายที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 6 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
นโยบายที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
นโยบายที่ 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
นโยบายที่ 9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นโยบายที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
นโยบายที่ 11 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
นโยบายที่ 12 การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ  
นโยบายที่ 13 การบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

และหมวดประเด็นศักยภาพความมั่นคง ประกอบด้วย 4 นโยบายและแผนความม่ันคง ได้แก่ 
นโยบายที่ 14 การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการบริหารจัดการวิกฤตการณ์

ระดับชาติ  
นโยบายที่ 15 การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ  
นโยบายที่ 16 การบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง 
นโยบายที่ 17 การเสริมสร้างความม่ันคงเชิงพื้นที่ 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

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

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

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

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

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

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

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

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
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3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายใน 
ประเทศลดลง 

และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา (Aspirations)  

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

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

 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                              ในการแข่งขันของประเทศ 

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

ยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ สุขภาวะดีวิถีชีวิตยั่งยืน โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนา 4C ได้แก่ Creative พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดยการสร้างระบบนิเวศ 
เมือง และพ้ืนที่สร้างสรรค์ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและบริการสร้างสรรค์  Connect สร้าง
โอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค ทั้งในส่วนของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้คนสร้ างสรรค์ Clean พัฒนาตามแนววิถีใหม่ (New 
Normal) บนฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาดของเมือง และการ
ใช้พลังงานสะอาด โดยค่านึงถึง Care ที่ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 7 เรื่อง ซึ่ง
มีความเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่  
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
    1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลต่อไป 
    1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวน 
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิง
บวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
    1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
    1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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    2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
    2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วยการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้  
ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า 
    2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่  
การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
    2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
    2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มี 
ความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
    2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง
รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
    2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน 
โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรม
ต่าง ๆ  และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้ เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพ่ือให้เกิด
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
    2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ 
ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่าง  ๆ ที่
ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณ
พักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น 
    2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
    2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
    3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่ง
ต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคัน 
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือรับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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    3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 
รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
    3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และ 
การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)  
มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ  
นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า 
    4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
ก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตก าลังคน
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
    4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ 
New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)  
ตามสมรรถนะที่จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency) 
    4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ  
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
    4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลังแรงงานในภาค
เกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
    4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า โดยบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
    4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่
สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรี ยนรู้ 
(Credit Bank) ได้ 
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 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    5.1 ส่ ง เสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
    5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับอาชีวศึกษา 
    5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ 
และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
    5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
    5.5 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ 
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
    6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็น
กลไกหลัก ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)  
การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
    6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 
    6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจ าเป็น
และใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ 
    6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  เร่งรัดการด าเนินการจัดท า
กฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการ
สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ และ
ทุกประเภท 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประเมินความเสี่ยง และ
มีแผน/มาตรการ กิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ 
(Safety Awareness) หรือทักษะในการรับมือด้านความ
ปลอดภั ย (Safety Action) ทุกรูปแบบ และมี การ
ด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดส านักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 70 70 70 70 70 

2 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

ร้อยละ 80 85 90 93 95 

3 จ านวนของผู้ เรียนที่ เป็นผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจ าเป็นและ
ศักยภาพ 

คน ไม่น้อย
กว่า 

2,000,
000  
คน/ป ี

 

ไม่น้อย
กว่า 

2,000,0
00 คน/

ปี 
 

ไม่น้อย
กว่า 

2,000,0
00 คน/

ปี 
 

ไม่น้อย
กว่า 

2,000,
000 
คน/ป ี

 

ไม่น้อย
กว่า 

2,000,0
00 คน/

ปี 
 

4 จ านวนของผู้เรียนที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่เหมาะสม 

คน ไม่น้อย
กว่า 

20,000  
คน/ป ี

ไม่น้อย
กว่า 

20,000  
คน/ป ี

ไม่น้อย
กว่า 

20,000  
คน/ป ี

ไม่น้อย
กว่า 

20,000  
คน/ป ี

ไม่น้อย
กว่า 

20,000  
คน/ป ี

5 ร้อยละของสถานศึกษามีการน าข้อมูลสารสนเทศ 
มาใช้ในการรับและให้บริการการศึกษา รวมถึงการส่ง
ต่อผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 90 93 95 98 100 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย (ปี) 
2566 2567 2568 2569 2570 

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน  

ร้อยละ 70 75 80 80 80 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี 2570 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ 

และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ร้อยละ 80 80 80 80 80 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม เพ่ือส่ งเสริม 
พหุปัญญาของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง/
ส ารวจแวว/วัดความสามารถความถนัดของผู้เรียน 

ร้อยละ 30 35 40 50 60 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) และมีการวัดและประเมินผล  เพ่ือ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม    
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 

ร้อยละ 50 55 60 65 70 

5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการ
สมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

สถานศึกษา ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน/
หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลภายนอก ในการบริหารจัดการ 
และการให้บริการการศึกษา 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

2 ร้ อยละของหน่ วยงานในสั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการพัฒนา
บริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับดีเลิศขึ้นไป  

ร้อยละ 76 77 78 79 80 

4 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพที่มีการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่ง 
ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนอ่ืน ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ และก าหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้ 
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1. ด้านความปลอดภยั 
    1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 
    1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถี
ปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา 
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม 
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ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาประเทศ 
    2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
    2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการเข้าถึง
การเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
    2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจากระบบการศึกษา และ
ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
 3. ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้น
สมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 
    3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิ ดขั้นสูง 
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การรวม
พลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และส่งเสริม
ความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้ น าไปสู่ 
การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ใน
การเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
    3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
บุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 4. ด้านประสิทธภิาพ 
    4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
    4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนบริหาร
จัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 
    4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
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    4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next 
Normal) 
 จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุก
ระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่  2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  
 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ  
ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
 จุดเน้นที่  4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะ และการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง 
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย 
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ  
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูงห่างไกล  
และถิ่นทุรกันดาร  
 จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ  
 จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 15 (พ.ศ. 2566-2570) (เขตตรวจราชการที่ 15)  
ยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและอยู่ดีมีสุข 
2. พัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย 

ให้มีสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถในการแข่งขันตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางด้านธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และน าแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าปาง (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ยุทธศาสตร์  
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. เสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา การวิจัย นวัตกรรม และก าลังคนสมรรถนะสูง เพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน  
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต 
5. พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ระบบราชการใหม่ 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าปาง (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 ยุทธศาสตร์ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

วิสัยทัศน ์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาการศึกษาโดยอาศัยภาคีเครือข่าย  
สู่เป้าหมายการศึกษาที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ า ให้นักเรียนทุกคนได้รับ

การศึกษาอย่างทั่วถึง โดยอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีสมรรถนะ

ตามหลักสูตรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเจตคติและความเป็นพลเมืองที่ดี รวมไปถึงส่งเสริมอัตลักษณ์

ท้องถิ่นให้แก่นักเรียน 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง

ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค ์
1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี 

ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ และชีวิตวิถีถัดไป  
2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีสถานที่ปลอดภัย  

มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี และน้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

3. สถานศึกษามีระบบป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและมีระบบบริหารจัดการนักเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

4. นักเรียนได้รับโอกาสด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

5. นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 

6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
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7. นักเรียนได้รับการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

8. นักเรียนมีความภูมิใจในอัตลักษณ์และบริบทของพ้ืนที่ 
9. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 
10. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์/นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความมั่งคง ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ และมี

สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน    
นโยบายที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
นโยบายที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและปลูกฝังอัตลักษณ์ท้องถิ่น และความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่นักเรียน 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   

นโยบายที่ 1 สง่เสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความมั่งคง ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
และมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 

1.1 เป้าหมาย 
 1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 

รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้า
มนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 

 2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 

 3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความ

ปลอดภัยของนักเรียน 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
1.2 แนวทางการพัฒนา 
 1.2.1 สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ

ความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 
 1.2.2 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู รวมถึงการใช้ MOE Safety 
Center ในการเฝ้าระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การซักซ้อมในการรับมือกับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่นักเรียน 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 48  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 1.2.3 จัดกิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือการซักซ้อม ในการรับมือ
กับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ (Safety Action) ที่นักเรียนอาจต้องเผชิญ และมีแผน/มาตรการใน
การรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยอาจ
ต้องเผชิญ  

 1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.3 ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ และทุกประเภท 

ส่งเสริมฯ 

2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีการประเมินความเสี่ยง และมีแผน/มาตรการ กิจกรรม 
ในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือทักษะในการรับมือด้านความปลอดภัย 
(Safety Action) ทุกรูปแบบ และมีการด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ 

ส่งเสริมฯ 

3 ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการประเมินสุขภาพจิตและใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) อย่างทั่วถึง 

ส่งเสริมฯ 

4 ร้อยละ 50 ของนักเรียนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสุขภาพ มีสุข
ภาวะที่ดีรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 

อ านวยการ 

5 ร้อยละ 75 ของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขั้น 

ส่งเสริมฯ/
อ านวยการ 

6 ร้อยละ80 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสุขภาพ มีสุขภาวะที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 

ส่งเสริมฯ/
อ านวยการ 

นโยบายที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

2.1 เป้าหมาย 
 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ

การศึกษาภาคบังคับ 
 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ

ภาคจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 4. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ

ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.2 แนวทางการพัฒนา 
 2.1.1 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพ่ือช่วยเหลือเด็กตกหล่น 

เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
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 2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้
นักเรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 2.2.3 จัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการอย่าง

ยั่งยืน 
 2.2.5 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) 

องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน 
 2.2.6 สนับสนุนทรัพยากร แก่สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่

เกาะ เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 2.2.7 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้

สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

 2.3 ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละ 80 ของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

DLICT 

2 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการรับและให้บริการ
การศึกษา รวมถึงการส่งต่อผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

DLICT 

3 ร้อยละ100 ของนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ตาม
ความจ าเป็นและศักยภาพ 

ส่งเสริมฯ 

4 ร้อยละ100 ของนักเรียนที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่
เหมาะสม 

ส่งเสริมฯ 

5 ร้อยละ70 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมฯ 
6 ร้อยละ70 ของความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนคุณภาพ) 

และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
นโยบายและแผน 

/นิเทศฯ 
7 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน นโยบายและแผน 

การเงินและ
สินทรัพย์ 
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นโยบายที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3.1 เป้าหมาย 
 1. นักเรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความ
เป็นครู 

 3. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบการวัดและประเมินผล
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่นตอบสนอง
ต่อความถนัดและความสนใจของนักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 

 4. สถานศึกษามีงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 5. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ด้านการวางแผน และการสร้างวินัยด้าน

การเงินและการออม 
3.2 แนวทางการพัฒนา 
 3.2.1 พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง /

ส ารวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทาง
พหุปัญญาของนักเรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม 
ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

 3.2.2 จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

 3.2.3 พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 3.2.4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life & 
Learning 

 3.2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยบูรณาการวิชาเรียน  
 3.2.6 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 

(Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
 3.2.7 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
 3.2.8 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษ 
 3.2.9 พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
 3.2.10 บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท า

ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
 3.2.11 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผน และการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
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 3.3 ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

ส่งเสริมฯ/นิเทศฯ 

2 ร้อยละ 30 ของสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัด
กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง/ส ารวจแวว/
วัดความสามารถความถนัดของผู้เรียน 

ส่งเสริมฯ/นิเทศฯ 

3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมี
การวัดและประเมินผล  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning) 

นิเทศฯ 

4 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ส่งเสริมฯ/นิเทศฯ 
5 ร้อยละ 75 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก นิเทศฯ 
6 ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ

ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
ส่งเสริมฯ/นิเทศฯ 

7 ร้อยละ100 ของสถานศึกษาที่น ากระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดมา
ใช้ในกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตผู้เรียน 

ส่งเสริมฯ 

8 ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น (จ าแนกตามกลุ่ม ประเภทของความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการหรือมีความสามารถพิเศษ) 

ส่งเสริมฯ/นิเทศฯ 

9 ความส าเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน 
ร้อยละ 70  

นิเทศฯ 

10 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงานท าหรือน าไป
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

ส่งเสริมฯ/นิเทศฯ 

11 ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่ได้รับความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม 
(Financial Literacy) โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมฯ 

12 ร้อยละ 3 ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

นิเทศฯ 

13 ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียม
ความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA) 

นิเทศฯ 

14 ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน coding นิเทศฯ 
15 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนอง

ต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
นิเทศฯ 
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ที ่ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

16 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และ
จัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

นิเทศฯ 

17 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคน จ านวน 5 
หลักสูตร 

นิเทศฯ 

18 ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เน้นทักษะด้านดิจิทัล และภาษาอังกฤษ) 

DLICT/ 
บริหารงานบุคคล/

พัฒนาฯ/ 
นิเทศฯ 

19 ร้อยละ 82 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด 

ส่งเสริมฯ/นิเทศฯ 

20 ร้อยละ 80 ครูที่เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ด้านการ
วางแผน  และการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

พัฒนาฯ 

นโยบายที่ 4 สง่เสริมและปลูกฝังอัตลกัษณ์ท้องถิ่น และความเป็นพลเมืองที่ดใีห้แก่นักเรียน 
4.1 เป้าหมาย 
 1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 
 2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น โดย

ยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 แนวทางการพัฒนา 
 4.2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ

ชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน าพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ  

 4.2.2 ส่งเสริมการบูรณาการเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต ในหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน 

 4.2.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 4.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการสภานักเรียนให้มีความเข็มแข็ง 
 4.2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมในการปลูกฝังอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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 4.3 ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละ100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ 

นิเทศฯ 

2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมสุจริต นิเทศฯ 
3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการ

ธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นิเทศฯ 

4 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความรักในสถาบันหลักของชาติและ
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

นิเทศฯ 

5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ โดย
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

นิเทศฯ 

6 ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาและ 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ส่งเสริมฯ/นิ
เทศฯ 

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
5.1 เป้าหมาย 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีระบบการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอัตราก าลังและ

งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม

กับบริบท 
 สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสม

กับบริบท 
5.2 แนวทางการพัฒนา 
 5.2.1 สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดีส าหรับ

สถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 
 5.2.2 จัดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน 
 5.2.3 เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
 5.2.4 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.2.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใช้ทรัพยากร 
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ของสถานศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน  

 5.2.6 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร  
 5.2.7 พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะ

โรงเรียนคุณภาพ 
 3.2.8 พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน และการ

ให้บริการอ่ืน ๆ 

 5.3 ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 ภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา(ภาคี
เครือข่าย ได้แก่ ภาคประชาสังคม สถานประกอบการองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน) จ านวน 10 เครือข่าย 

ส่งเสริมฯ 

2 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

DLICT/  
นิเทศฯ 

3 ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา ร้อย
ละ 100 

บริหาร 
งานบุคคล 

4 ร้อยละ65 ของสถานศึกษาที่มีผลการประกันคุณภาพภายในระดับดีเลิศขึ้นไป ทุกกลุ่ม/หน่วย 
5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหารจัดการตาม

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ ระดับดีมาก 
ทุกกลุ่ม/หน่วย 

6 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินส่วนราชการผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ITA) (80 คะแนน) 

กฎหมายและคดี/
ตรวจสอบภายใน/

อ านวยการ 
7 โรงเรียนคุณภาพที่มีการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตาม

เป้าหมาย จ านวน 2 โรงเรียน 
นโยบายและแผน 

/นิเทศฯ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ประมาณการวงเงินงบประมาณ 
ในการบริหารส านักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5,349,000 

   - งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)                                             (3,762,040)  

   - งบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       (1,237,960)  

   - งบโครงการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  (349,000)  

งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 500,000 

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

 

งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 500,000 
   - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(1,000,000) 

 

งบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ 53,000 

    - โครงการกิจกรรมสภานักเรียนสัญจร ประจ าปี 2566 (53,000)  

รวม 6,302,000 
 

หมายเหตุ :  
1. ประมาณการจากงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) และเงินเหลือจ่าย โดยใช้ฐานการประมาณการจากงบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ และ/หรือการด าเนินโครงการจะด าเนินการได้ต่อเมื่ อได้รับการจัดสรร

งบประมาณแล้วเท่านั้น 
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งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการ งบประมาณ

ก ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2,262,040      

1 ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง/ค่าเช่าทีพั่ก/ค่าพาหนะ        300,000        

2 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 30,000          

3 ค่าก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกูล 240              

4 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 50,000          

5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บ ารุงรักษา 50,000          

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

7 ค่าจ้างบุคลากรในส านักงาน/โรงเรียน จ านวน 8 อัตรา          901,800        

8 ค่าวัสดุ (ส านักงาน/คอมพิวเตอร์) 500,000        

9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ฯลฯ) 300,000        

10 ค่าก าจัดปลวก 30,000          

ข ค่าสาธารณูปโภค 800,000        

ค ด าเนินการตามนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (CEO) 400,000        

ง ส ารอง (งบกลาง) 300,000 

3,762,040 รวมท้ังส้ิน

หมายเหตุ : รายการท่ี 7 ค่าจ้างบุคลากรในส านักงาน สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามฐานะการเงินและความจ าเป็นขององค์กร
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งบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

 

นโยบาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความม่ังคง ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
และมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 

134,900 

นโยบายที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 68,610 

นโยบายที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 365,050 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและปลูกฝังอัตลักษณ์ท้องถิ่น และความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่นักเรียน 36,500 

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 632,900 

รวม 1,237,960 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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โครงการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ การฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2566 90,000 
โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

15,000 

โครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน ประจ าปี 2566 35,000 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนว
พุทธ) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ท่ี 6 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน) 

61,000 

โครงการยกระดับการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

48,000 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังหัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

100,000 

รวม 349,000 
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ตัวช้ีวัดและแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    

ตัวช้ีวัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความม่ังคง ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ และมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
และทุกประเภท  

1. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2566 ส่งเสริมฯ 

2. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักเรียน กรณีการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ส่งเสริมฯ 

3. โครงการกิจกรรมสภานักเรียนสัญจร ประจ าปี 2566 ส่งเสริมฯ 

4. โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ประจ าปี 2566 ส่งเสริมฯ 
5. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ประจ าปี 2566 

ส่งเสริมฯ 

6. โครงการ การฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2566 ส่งเสริมฯ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประเมินความเสี่ยง 
และมีแผน/มาตรการ กิจกรรมในการสร้างความ
ตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือทักษะในการ
รับมือด้านความปลอดภัย (Safety Action)  
ทุกรูปแบบ และมีการด าเนินการตามแผนอย่างเป็น
ระบบ 

1. โครงการระบบการติดตามช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมฯ 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีการประเมินสุขภาพจิต
และใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) อย่าง
ทั่วถึง 

1. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ประจ าปี 2566 

ส่งเสริมฯ 

2. โครงการระบบการติดตามช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมฯ 
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ตัวช้ีวัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

4. ร้อยละของนักเรียนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสุขภาพ มีสุขภาวะที่ดีรักษ์
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 

1. โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อ านวยการ 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมข้ัน 

1. โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ประจ าปี 2566 ส่งเสริมฯ 
2. โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อ านวยการ 

6. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสุขภาพ 
มีสุขภาวะที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึน 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาเปตอง “สพม.ล าปาง ล าพูน CUP 2023” ส่งเสริมฯ 
2. โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อ านวยการ 

นโยบายที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
7. ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

1. โครงการ พัฒนาโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนระบบนวัตกรรม สพม.ล าปาง ล าพูน ด้านการติดตาม
ช่วยเหลือนักเรียน กรณีขาดเรียน 

DLICT 

8. ร้อยละของสถานศึกษามีการน าข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้ในการรับและให้บริการการศึกษา รวมถึงการส่งต่อ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

1. โครงการ พัฒนาโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนระบบนวัตกรรม สพม.ล าปาง ล าพูน ด้านการติดตาม
ช่วยเหลือนักเรียน กรณีขาดเรียน 

DLICT 
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ตัวช้ีวัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

9. ร้อยละของนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจ าเป็นและ
ศักยภาพ 

1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจ าปี 2566 ส่งเสริมฯ 

10. จ านวนของผู้เรียนที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่เหมาะสม 

1. โครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ประจ าปี 2566 ส่งเสริมฯ 

11. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 

1. โครงการติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ส่งเสริมฯ 

12. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก (โรงเรียนคุณภาพ) และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

1. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน นโยบายและ
แผน 

/นิเทศฯ 
13. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
 
 

1. กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน นโยบายและ
แผน/ 

การเงินและ
สินทรัพย์ 

นโยบายที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
14. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ 
และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นิเทศฯ 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นิเทศฯ 
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4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 

5. โครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน ประจ าปี 2566 ส่งเสริมฯ 
15. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพหุปัญญา
ของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง/ส ารวจแวว/วัด
ความสามารถความถนัดของผู้เรียน 

1. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ประจ าปี 2566 ส่งเสริมฯ 

2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาท่ีสาม(ภาษาจีน) นิเทศฯ 

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 

16. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) และมีการวัดและประเมินผล  เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 

1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นิเทศฯ 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 

17. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีข้ึนไป 

1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นิเทศฯ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต นิเทศฯ 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

4. โครงการยกระดับการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นิเทศฯ 
5. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศกึษา 2566 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

ส่งเสริมฯ 
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18. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นิเทศฯ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต นิเทศฯ 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 

19. จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

1. โครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ประจ าปี 2566 ส่งเสริมฯ 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาท่ีสาม(ภาษาจีน) นิเทศฯ 

20. ร้อยละของสถานศึกษาที่น ากระบวนการลูกเสือ 
เนตรนารี และยุวกาชาดมาใช้ในกิจกรรมเสริมทักษะ
ชีวิตผู้เรียน 

1. โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง 
(S.S.A.T.C.) 

ส่งเสริมฯ 

2. โครงการ การฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2566 ส่งเสริมฯ 
21. ร้อยละของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการหรือความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริม
อย่างต่อเนื่องเพ่ิมข้ึน (จ าแนกตามกลุ่ม ประเภทของ
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการหรือมีความสามารถ
พิเศษ) 
 

1. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ประจ าปี 2566 ส่งเสริมฯ 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาท่ีสาม(ภาษาจีน) นิเทศฯ 
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22. ร้อยละของความส าเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 
23. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
เพ่ือการมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2566 ส่งเสริมฯ 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

24. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับความรู้และทักษะด้าน
การเงินและการออม (Financial Literacy) โดยบูรณา
การการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. กิจกรรมภายใต้โครงการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่งเสริมฯ 

25. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นิเทศฯ 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 
26. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA) 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 

27. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน 
coding 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 
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28. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาท่ีสาม(ภาษาจีน) นิเทศฯ 

29. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสม ทันสมัย และจัดการเรียนการสอนตาม
พหุปัญญาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นิเทศฯ 

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาท่ีสาม(ภาษาจีน) นิเทศฯ 

30. หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาก าลังคน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

31. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เน้นทักษะด้านดิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ) 

1. โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สพม.ลปลพ 

DLICT 

2. โครงการ นิเทศ ติดตาม ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA  (Performance Agreement : PA) 

บริหาร 
งานบุคคล 

3. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาฯ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาฯ 
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ตัวช้ีวัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นิเทศฯ 

32. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์
ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
หรือต่อยอด 

1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2566 ส่งเสริมฯ 
2. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นิเทศฯ 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นิเทศฯ 
33. ร้อยละครูที่เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ด้านการวางแผน  และการสร้างวินัย
ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาฯ 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและปลูกฝังอัตลักษณ์ท้องถิ่น และความเป็นพลเมืองท่ีดีให้แก่นักเรียน 
34. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกที่
ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันหลักของชาติ 
 
 
 

1. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

นิเทศฯ 
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35. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมสุจริต 

1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ) 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ภาคสงฆ์ท่ี 6 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน) 

นิเทศฯ 

2. โครงการยกระดับการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นิเทศฯ 
3. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

นิเทศฯ 

4. โครงการครูดี มีศีลธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน (ครูดี มีศีลธรรม 
สพม.ล าปาง ล าพูน) 

นิเทศฯ 

36. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบัน
หลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

นิเทศฯ 

37. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อน
ความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

นิเทศฯ 

38. ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 

1. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

นิเทศฯ 
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39. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
บริบทของท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2566 ส่งเสริมฯ 
2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ) 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ภาคสงฆ์ท่ี 6 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน) 

นิเทศฯ 

3. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

นิเทศฯ 

นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
40. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/
พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา(ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาค
ประชาสังคม สถานประกอบการองค์กร หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน) 

1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2566 ส่งเสริมฯ 

41. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาที่
ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

1. โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สพม.ลปลพ 

DLICT 

2. โครงการ พัฒนาโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนระบบนวัตกรรม สพม.ล าปาง ล าพูน ด้านการติดตาม
ช่วยเหลือนักเรียน กรณีขาดเรียน 

DLICT 

3. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นิเทศฯ 
42. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษา
พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา 
 

1. โครงการ นิเทศ ติดตาม ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA  (Performance Agreement : PA) 

บริหาร 
งานบุคคล 
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43. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับดีเลิศขึ้นไป 

1. โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บริหารงาน 
การเงินฯ 

2. โครงการ ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตรวจสอบ
ภายใน 

3. โครงการ นิเทศ ติดตาม ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA  (Performance Agreement : PA) 

บริหาร 
งานบุคคล 

4. โครงการ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570และ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นโยบายและ
แผน 

5. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาฯ 
6. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน อ านวยการ 
7. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อ านวยการ 
8. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่มีผลงานดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 

อ านวยการ 

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

นิเทศฯ 

10. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 
 
 

นิเทศฯ 
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ตัวช้ีวัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

44. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่ 

1. โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สพม.ลปลพ 

DLICT 

2. โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บริหารงาน 
การเงินฯ 

3. โครงการ ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตรวจสอบ
ภายใน 

4. โครงการ นิเทศ ติดตาม ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA  (Performance Agreement : PA) 

บริหาร 
งานบุคคล 

5. โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิ
มาลาประจ าปี สังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน 

บริหาร 
งานบุคคล 

6. โครงการ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570และ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นโยบายและ
แผน 

7. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาฯ 
8. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน อ านวยการ 
9. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อ านวยการ 
10. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่มีผลงานดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 

อ านวยการ 

11. โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

อ านวยการ 
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ตัวช้ีวัด โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

45. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผล
การประเมินส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ITA) 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

กฎหมาย
และคดี 

2. โครงการ ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตรวจสอบ
ภายใน 

3. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน อ านวยการ 
46. ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพท่ีมีการบริหารจัดการ
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

1. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน นโยบายและ
แผน 
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ตัวช้ีวัดและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ 
งบประมาณ 

2566 

 
สอดคล้องตัวชี้วัด 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา (399,510 บาท) 
1. โครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นผู้มี
ความสามารถพิเศษ ประจ าปี 2566 

20,000 S.2.4, S.3.6 

2.โครงการ การฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2566 

360,000 
(งบสพฐ.) 

S.1.1, S.3.7 

3. โครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน 
ประจ าปี 2566 

35,000 
(งบสพฐ.) 

S.3.1 

4. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม ประจ าปี 2566 

19,810 S.2.5 

5. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ประจ าปี 2566 

5,300 S.3.2, S.3.8 

6. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2566 

36,000 S.1.1 

7. โครงการระบบการติดตามช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 

85,900 S.1.2, S.1.3 

8. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
2566 

200,000 S.3.10, S.3.19, S.4.6, S.5.1 

9. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักเรียน 
กรณีการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

3,000 S.1.1 

10. โครงการติดตามการด าเนินงานการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home 
School) ประจ าปีงบประมาณ 2566 

3,500 S.2.5 

11. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

15,000 
(งบ สพฐ.) 

S.3.4 

12. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาเปตอง 
“สพม.ล าปาง ล าพูน CUP 2023” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

S.1.6 

13. โครงการกิจกรรมสภานักเรียนสัญจร 
ประจ าปี 2566 

ขอรับ
งบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น 

S.1.1, S.4.4 
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โครงการ 
งบประมาณ 

2566 

 
สอดคล้องตัวชี้วัด 

14. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน
สถานศึกษาด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุก
รูปแบบ ประจ าปี 2566 

10,000 S.1.1, S.1.3 

15. โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่และบุคลากรทางการลูกเสือข้ันความรู้ชั้นสูง 
(S.S.A.T.C.) 

16,000 S.3.7 

DLICT (41,420 บาท) 
1. โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพม.ลปลพ 

21,420 S.3.18, S.5.2, S.5.5 

2. โครงการ พัฒนาโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนระบบ
นวัตกรรม สพม.ล าปาง ล าพูน ด้านการติดตาม
ช่วยเหลือนักเรียน กรณีขาดเรียน 

20,000 S.2.1, S.2.2, S.5.2 

กฎหมายและคดี ( - บาท) 
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

100,000 
(งบ สพฐ.) 

S.5.6 

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (34,000 บาท) 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

34,000 S.5.4, S.5.5 

ตรวจสอบภายใน (24,000 บาท) 
1. โครงการ ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

24,000 S.5.4, S.5.5, S.5.6 

บริหารงานบุคคล (41,100 บาท) 
1. โครงการ นิเทศ ติดตาม ด้านการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบ
ใหม่ ว PA  (Performance Agreement : PA) 

18,000 S.3.18, S.5.3, S.5.4, S.5.5 

2. โครงการพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี สังกัด สพม.
ล าปาง ล าพูน 

23,100 S.5.5 
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โครงการ 
งบประมาณ 

2566 

 
สอดคล้องตัวชี้วัด 

นโยบายและแผน (50,500 บาท) 
1. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

4,800 S.2.6, S.5.7 

2. โครงการ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570และ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

45,700 S.5.4, S.5.5 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (10,150 บาท) 
1. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3,450 S.3.18, S.5.4, S.5.5 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

6,700 S.3.18, S.3.20 

อ านวยการ (197,680 บาท) 
1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ไม่ใช้

งบประมาณ 
S.5.4, S.5.5, S.5.6 

2. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

70,105 S.5.4, S.5.5 

3. โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

20,000  
(งบสพฐ.) 

S.1.4, S.1.5, S.1.6, S.5.5 

4. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่มีผลงานดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 

127,575 S.5.4, S.5.5 

นิเทศติดตามและประเมินผล (439,600 บาท) 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนว
ทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

38,000 S.3.3, S.3.4, S.5.4 

2. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

38,200 S.3.1, S.3.3, S.3.4, S.3.5, S.3.12 

3. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

34,800 S.3.19, S.5.2 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
 

5,000  
(งบ สพฐ.) 

S.3.4, S.3.5 
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โครงการ 
งบประมาณ 

2566 

 
สอดคล้องตัวชี้วัด 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 S.3.1, S.3.13, S.3.4, S.3.5, S.3.6, 
S.3.9, S.3.10, S.3.12, S.3.13, 
S.3.14, S.3.15, S.3.16, S.3.17, 

S.3.19 
6. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (การประชุม
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวพุทธ)ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  ภาคสงฆ์ท่ี 6 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน) 

61,000 
(งบ สพฐ.) 

S.4.2, S.4.6 

7. โครงการยกระดับการด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

48,000  
(งบ สพฐ.) 

S.3.4, S.4.2 

8. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรม
วงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

36,500 S.4.1, S.4.2, S.4.3, S.4.4, S.4.5, 
S.4.6 

9. โครงการครูดี มีศีลธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน (ครูดี มี
ศีลธรรม สพม.ล าปาง ล าพูน) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

S.4.2 

10. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

40,750 S.5.4 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

14,250 S.3.1, S.3.16, S.3.18 

12. โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

165,600 S.3.1, S.3.2, S.3.3, S.3.5, S.3.6, 
S.3.8, S.3.9, S.3.12, S.3.13, S.3.14, 

S.3.15, S.3.16, S.3.19 
13. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาท่ีสาม
(ภาษาจีน) 

15,500 S.3.2, S.3.6, S.3.8, S.3.15, S.3.16 

หมายเหตุ : สอดคล้องกับตัวชี้วัด S.3.2 หมายความว่า สอดคล้องกับนโยบายที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2  
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ 2566 –2570 ไปสู่การปฏิบัติของกลุ่มงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางการด าเนินการท่ีส าคัญ 
ประกอบไปด้วย 

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

 2. ให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ตามทิศทางของแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พ.ศ. 2566-2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 3. จัดให้มีการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
เพ่ือให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการ  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 4. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลาง จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนทรัพยากร
ต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
การติดตามและประเมินผล 

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จ และผลกระทบของ  
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

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

3. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน 
ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ 

4. รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) ของสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  
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ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  
การท างานแบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. การบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 
4. กลุ่มงานทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกัน

เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 
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กระบวนการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2566 – 2570 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ด้วยรูปแบบ 4A PLUS 

 
 

 องค์กรคุณภาพ 4A PLUS เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เพ่ือพัฒนาสู่ เป้าหมายส าคัญในการพัฒนาคือคุณภาพ 5 ด้าน หรือ 5Q  ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 4 A Plus เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาร่วมกันในหน่วยงาน กลุ่มงาน สถานศึกษาในสังกัด  
มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 

 A1 : Awareness  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารหรือผู้น าองค์กร สร้างความตระหนัก รับรู้  
สร้างความเข้าใจ ในการด าเนินการการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับบุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน 
การพัฒนา ให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมมีแนวคิดเชิงประยุกต์ สร้างสรรค์ กระตือรือร้น มุ่งมั่นพัฒนาให้เกิด
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 A2 : Attempt  เป็นกระบวนการที่สมาชิกในหน่วยงานร่วมกันพัฒนาโดยมีความมุ่งมั่นพยายาม 
เพ่ือให้ เกิดความพร้อมด้านต่าง ๆ ซึ่ งผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวของกับการพัฒนาจะต้องร่วมกันการวางแผน  
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การด าเนินงาน การนิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการอย่างเป็นระยะเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 

 A3 : Achievement  เป็นกระบวนการท างานที่มุ่ งผลส าเร็จของงาน มีนวัตกรรมใน 
การด าเนินการผ่านวิธีปฏิบัติที่ดี โดยสามารถน าผลที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้าหมาย สร้างผลผลิต/ผลลัพธ์ที่สะท้อนถึง
ภาพความส าเร็จในการด าเนินการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการติดตาม ชี้แนะและพัฒนา รวมทั้งการชื่นชมและให้
รางวัลเมื่อเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 A4 : Accredited system  เป็นกระบวนการที่น าผลการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
สร้างต่อเนื่องยั่งยืน โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จั ดเวทีวิชาการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขยายผล  
สร้างเครือข่ายบุคลากร 

 PLUS เป็นการหนุนเสริมเพ่ือให้เกิดความส าเร็จซึ่งต้องเกิดในทุกกระบวนการของการพัฒนา
คุณภาพ มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

 P  : Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพทุก
ภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 L :  Leadership หมายถึง การใช้ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ
สร้างพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 U : Unity หมายถึง ความรักความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการ
ท างาน 
โดยมุ่งผลให้เกิด 5Q ดังนี้ 

 Q1 : นักเรียนคุณภาพ (Quality Student) 
 หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่สื่อให้เห็นถึงการเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ตามความ

คาดหวังของสังคม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดไว้ โดยสามารถวัดได้จาก 6 ประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 

 1) . นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 

 2) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
จนจบการศึกษาภาคบังคับ 

 3) นักเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 4) นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความ
พร้อมในการเข้าสู่เวทีการแข่งขัน 

 5) นักเรียนมีทักษะในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 6) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะชีวิตและมีความพร้อมและสามารถรับมือกับภัย

คุกคามทุกรูปแบบ   
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 Q2 : ครูคุณภาพ (Quality Teacher) 
 หมายถึง ครูที่ครองตน ครองคน ครองงานเป็นแบบอย่างที่ดี และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถโน้มน้าว จูงใจให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจและมีความร่วมมือในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีความสุข สามารถวัดได้จาก 5 ประเด็น ต่อไปนี้ 

 1. ครูมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสุขภาพ มีสุขภาวะที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
กับหลักสูตรสถานศึกษา 

 3. ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4. ครูเข้ารับการอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผน และการสร้างวินัยด้าน
การเงินและการออม  

 5. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา  
 Q3 : ผู้บริหารคุณภาพ (Quality School Director) 
 หมายถึง ผู้บริหารที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาบริหารจัดการศึกษาและด าเนินการให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สามารถวัดได้จาก 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 1) ผู้บริหารมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
 3) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
 
 Q4 : โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) 
 หมายถึง โรงเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในด้าน

คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการบริหารจัดการตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนและเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม สามารถวัดได้จาก 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้  

 1) โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสอดคล้องตามความต้องการ ของ
ผู้เรียนและบริบท อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) โรงเรียนมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายใต้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
 5) โรงเรียนมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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 Q5 : ส านักงานเขตคุณภาพ (Quality Secondary Education Service Area) 
 หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ด าเนินการจัดการศึกษา

บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล  
ยึดความโปร่งใส การกระจายอ านาจ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้มแข็งด้วย
การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยวัดได้จาก 
2 ประเด็น  คือ ต่อไปนี้ 

 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ค่านิยม 
  “LP ONE TEAM : ล าปาง ล าพูน เป็นหนึ่งเดียว” 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านที่ 1  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียน 

มีความมั่งคง ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
และมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน    
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โครงการ สรา้งภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา ประจ าปี 2566 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

     ประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติดมานาน ทั้งใน
ด้านการเป็นพ้ืนที่ผลิต เป็นพ้ืนที่การค้า เป็นพ้ืนที่แพร่
ระบาด และเป็นทางผ่านยาเสพติดไปสู่ประเทศต่าง ๆ 
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามแผนงานที่ 3  
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดก าหนดมาตรการ
ป้องกันนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง  
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยง 
ยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงการมั่วสุม
กับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้คืนสู่สังคมได้อย่าง
ปกต ิและให้นักเรียนในสถานศึกษากล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม  
ท าคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวโรงเรียน สังคม และ
พัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 
ในโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) เป็นหนึ่งโดย
ไม่พ่ึงยาเสพติด ได้รับ
การสนันสนุนเข้าร่วมถึง
ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ (Output) 
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE)  
เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
ในสถานศึกษา เข้าแข่งขัน 
ในระดับประเทศ จ านวน 6
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ (Outcome) 
โรงเรียนด าเนินงานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพ
ติดได้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละของสถานศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมในโครงการ  
TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ 

36,000 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่1 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  - 
   
   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง 
 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.1.1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววศินี  วนรัตน์  กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  เบอร์โทร 08 1921 3920  E-mail  wasinee.w@sesalpglpn.go.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนในสังคมแห่ง
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นบุคคล
ต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ปรากฏเป็น
รูปธรรมตาม พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้
เยาวชนในสังคมห่างไกลยาเสพติด 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน เห็นถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติด จึงได้
จัดท าโครงการ สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพ่ือเป็นพลัง
ในการสนับสนุนให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลท า
ให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด อันจะน าสู่การเป็น
ชุมชน สังคมที่ปลอดยาเสพติดต่อไป 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 สนันสนุนโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE  
ระดับประเทศ จ านวน 6 โรงเรียนๆละ 5,000 

- - - 30,000 30,000 

2 กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมงานมหกรรมแข่งขัน  
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 6,000  

- - - 6,000 6,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 36,000 36,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับประเทศ  

6 โรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันระดับประเทศ 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววศินี  วนรัตน์) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการ ส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักเรียน กรณกีารพานกัเรียนไปนอกสถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 1 การจัดการศึกษา 
เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีวัตถุประสงค์
หลักในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงนโยบาย Quick Win 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวาระเร่งด่วนข้อที่ 1 ความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ซึ่งได้ให้ความส าคัญต่อภัยที่เกิดขึ้น
แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญต่อระบบและกลไกใน
การดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนเป็นหลัก  

นอกจากความปลอดภัยของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับ
ต้นแล้ว กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา มีส่วนส าคัญ
อย่างมากในการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง นับเป็น

เพ่ือให้นักเรียน ครูผู้ควบคุม
นักเรียน และบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ กษาล าปา ง  ล า พูน  
มีความปลอดภัยในการเดินทาง
และการพักแรมนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จาก
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ได้เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการพานักเรียน 
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
ตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการพา
นักเรียน ไปนอกสถานศึกษา 
พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย   
พานักเรียน และสถานศึกษาไป

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดขอ
อนุญาตพานักเรียนไปนอก
สถานศึกษา ถูกต้อง ตาม
ระเบียบฯ  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
เชิงคุณภาพ 
1. การพานักเรียนไปนอก
สถานศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ปลอดภัย 
2. คู่มือการให้บริการการ
ขออนุญาตพานักเรียนไป
นอกสถานศึกษา ส าหรับ
สถานศึกษาในสังกัด 

3,000 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่1 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน 
                        ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562     

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น  ความมั่นคง และการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.1.1 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริพรรณ  ผิวเรือง       กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา   เบอร์โทร 065 6453355            E-mail  ingaon32@gmail.com 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

การขยายประสบการณ์การเรียนรู้จากในห้องเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่ส าคัญ 
นอกจากนี้ การศึกษานอกห้องเรียนยังส่งเสริม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้และการคิดในระดับสูงซึ่งเป็น
แนวคิดหลักของการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  

จากความส าคัญของการเรียนรู้และท ากิจกรรม
นอกสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาพานักเรียนไป
ด าเนินกิจกรรมนอกสถานศึกษาอย่างมากมาย รวมถึง 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ซึ่งได้พานักเรียนไปด าเนิน
กิจกรรมนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการโดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็น
หลัก โดยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษานั้น ต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพา
นักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยพานักเรียน และ
สถานศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)
โดยเฉพาะการพาไปนอกสถานศึกษาซึ่งมีการพักแรม  
ต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อน 
แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่า สถานศึกษาในสังกัด
ส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน และ

นอกสถานศึกษา พ.ศ. 2563 
(ฉบับที่ 3) จ านวนร้อยละ 100 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มี
คู่มือการให้บริการการขอ
อนุญาตพานักเรียนไปนอก
สถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษา
ในสังกัด  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 
- สถานศึกษาในสังกัด พา
นักเรียนไปนอกสถานศึกษาด้วย
ความเรียบร้อย ปลอดภัย 
- สถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ 
ความเข้าใจในขั้นตอน และ
กระบวนการขออนุญาตพา
นักเรียน ไปนอกสถานศึกษา 
อย่างถูกต้อง  
- สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ขออนุญาตพานักเรียน ไปนอก

สามารถเป็นแนวทางให้
สถานศึกษาขออนุญาตพา
นักเรียนไปนอก
สถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

กระบวนการขออนุญาตพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา 
อย่างถูกต้อง ตลอดจนไม่สามารถจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา 
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา หรือมักด าเนินการขอ
อนุญาตไปนอกสถานศึกษาอย่างกระชั้นชิด ส่งผลให้การ
ด าเนินการอนุญาตไปนอกสถานศึกษาจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ไม่เป็นไปอย่างราบรื่น   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของผู้เรียนเป็น
อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 คือ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้นักเรียนมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัย 
ทุกรูปแบบและมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
ดังนั้น จึงเห็นควรด าเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัย
แก่นักเรียน กรณีการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอน และกระบวนการขออนุญาตพานักเรียน ไปนอก
สถานศึกษา อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน ครูผู้
ควบคุมนักเรียน และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีความปลอดภัยใน
การเดินทางและการพักแรมนอกสถานศึกษานั่นเอง 

สถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 
- สถานศึกษาในสังกัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ด าเนินการเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตพานักเรียน ไปนอก
สถานศึกษา ได้อย่างราบรื่น 
และทันเวลาที่ก าหนด 
- สถานศึกษาในสังกัดตระหนัก 
ถึงความส าคัญในการพานักเรียน 
ไปนอกสถานศึกษาโดยเฉพาะ
การเดินทางและการพักแรม
อย่างปลอดภัย 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ส าหรับ
สถานศึกษาในสังกัดสพม.ลปลพ. (จ านวน 1 วัน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร (1คนX600บาทX3ชม.) 
- ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง (5คนX170บาท) 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการด าเนินการ 

- - 3,000 
 
 
 

- 3,000 
 
 
 

 

รวมทั้งสิ้น - - 3,000 - 3,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
 

การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2. มีคู่มือการให้บริการการขออนุญาตพานักเรียนไปนอก
สถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 
 

 
- ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตพานักเรียน 

ไปนอกสถานศึกษา 
     -   มีคู่มือการให้บริการการขออนุญาตพานักเรียนไปนอก
สถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 

 

 
- แบบรายงานผล 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
1. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย ปลอดภัย 
2. คู่มือการให้บริการการขออนุญาตพานักเรียนไปนอก
สถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด สามารถเป็นแนวทาง
ให้สถานศึกษาขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ  
 

- ตรวจสอบแบบรายงานผลการพานักเรียน 
ไปนอกสถานศึกษา  

- ส ารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาในสังกัดที่มีต่อ
คู่มือการให้บริการการขออนุญาตพานักเรียน 
ไปนอกสถานศึกษา  

- แบบรายงานผล 
 

-  แบบส ารวจ / การสัมภาษณ์ 

 
 

  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวศิริพรรณ  ผิวเรือง) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
นโยบายส าคัญคือ การให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
แนวทางการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม พัฒนา
นักเรียนการป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งต่อ 
แม้ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นจะด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ แต่นักเรียนบางคนมีปัญหาที่รุนแรงเกิน
กว่าที่ครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษาจะช่วยเหลือได้ รวมทั้ง
ยังขาดทักษะพ้ืนฐานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขาด
กลุ่มเครือข่ายเพ่ือการส่งต่อนักเรียน จึงท าให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไม่ครอบคลุมทุกสภาพปัญหา ดังนั้น ใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ นอกจาก
จะต้องให้ความรู้และทักษะตามหลักสูตรแล้ว สถานศึกษา
จะต้องพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ปลูกฝัง

1. เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา 
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
เป็นไปอย่างมีระบบและมี 
ประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้มีทักษะและ
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม ป้องกัน มีภูมิคุ้มกัน มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต 
สามารถพัฒนาตนเองและ
เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 
- โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 
โรงเรียน 
 - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 
 - สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
และสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ตามศักยภาพ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ร้อย
ละ 100  
- ครูนักจิตวิทยาประจ า
โรงเรียนได้รับการอบรม
การใช้ชุดเครื่องมือพัฒนา

85,900 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่1 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  - 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต  
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ  S.1.2, S.1.3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุธินี  หล้าทา  กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  เบอร์โทร 097-3155266  E-mail  sutinee.l@sesalpglpn.co.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คุณธรรม จริยธรรม การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล า พูน  กลุ่ มส่ ง เสริ มการจั ดการศึ กษา ได้ เ ล็ ง เ ห็ น
ความส าคัญของการจัดการศึกษา และจะต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงศักยภาพการท างานของ
ระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงด าเนินโครงการ
พัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี 2565 ขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานในการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อเนื่องและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกปัญหา
อย่างรอบด้าน รวมทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะพ้ืนฐานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตรงตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ 
 

 
 

 - สถานศึกษามีการด าเนินการ
พัฒนาการด าเนินการและ
มาตรการความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
 - ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้ทักษะและ
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - นักเรียนได้รับการ 
อบรมและการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม และสามารถ 
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

ทักษะการรู้คิด (GRIs) 
และสามารถขับเคลื่อนงาน
สุขภาพจิตในโรงเรียนโดย
ชุดเครื่องมือ “เกาะ
ปลาวาฬ”ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 
- นักเรียนแกนน าได้รับ
การอบรมการอบรม
จิตวิทยาเชิงบวกในชุด
กิจกรรมเกาะปลาวาฬ  
ร้อยละ 100 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที ่1 การใช้ชุดเครื่องมือพัฒนาทักษะการรู้คิด ส าหรับเด็กที่ได้รับความ
กระทบกระเทือนทางจิตใจ (GRIs) ตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือ
สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
1. ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดเครื่องมือพัฒนาทักษะ
การรู้คิด ส าหรับเด็กที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ (GRIs) ตามโครงการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดเครื่องมือพัฒนาทักษะการรู้คิด ส าหรับเด็กที่ได้รับ
ความกระทบกระเทือนทางจิตใจ (GRIs) ตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา และคณะท างาน  จ านวน  70 คน 
      - ค่าตอบแทนวิทยากร  
       (จ านวน 4 คน x 1 วัน x 6 ชม. X ชม.ละ 600 บาท = 14,400 บาท)  

- ค่าท่ีพัก 
(จ านวน 4 คน 2 ห้อง ห้องละ 1 คืน x คืนละ 1,200 บาท = 2,400 บาท)  
- ค่าพาหนะ (ไป - กลับ)   
  (จ านวน 4 คน x คนละ 1,096 บาท x ไป-กลับ 2,192 บาท = 8,768 ) 
- ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน 70 คน  
  (จ านวน 70 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 7,000 บาท) 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  จ านวน 70 คน  
  (จ านวน 70 คน x  2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 4,900 บาท) 
 

- - 47,868 - 
 
 

47,868 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

- ค่าส าเนาเอกสารการอบรม 
  (จ านวน 70 ชุด x ชุดละ 50 บาท = 3,500 บาท) 
- ค่าวัสดุ 6,400 บาท รวม 47,368  บาท 

3. สรุปผลอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดเครื่องมือพัฒนาทักษะการรู้คิด ส าหรับเด็กท่ี
ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ (GRIs) ตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา     จ านวน  7 คน 

- ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 1 เล่ม ๆ  
  (จ านวน 1 เล่ม x เล่มละ 500 บาท = 500 บาท) รวม 500 บาท 

2 กิจกรรมที ่2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา 
1. ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ในสถานศึกษา     ไม่ใช้งบประมาณ 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและ
คณะท างาน  จ านวน  60 คน 

- ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน 60 คน  
(จ านวน 60 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 6,000 บาท) 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  จ านวน 60 คน  
(จ านวน 60 คน x  2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 4,200 บาท) 
- ค่าวัสดุ 600 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(จ านวน 1 คน x 1 วัน x 6 ชม. X ชม.ละ 600 บาท = 3,600 บาท) 
 

- 14,400 - - 14,400 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

3 กิจกรรมที ่3 คัดเลือกผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.ประชุมคณะท างาน   
ไม่ใช้งบประมาณ 
2. จัดประกวดแข่งขันการจัดนิทรรศการและน าเสนอผลงาน 

- ค่าวัสดุ 4,332 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารการประกวดแข่งขัน  
จ านวน 40 ชุด x ชุดละ 50 บาท = 2,000 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 
 100 บาท รวม 4,000 บาท  
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน จ านวน 2 มื้อ ๆ  
ละ 35 บาท รวม 2,800 บาท 

- - 13,132 - 13,132 

4 กิจกรรมที ่4 ลงพื้นที่โรงเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มท่ีต้องการ 
ความช่วยเหลือ (ภาคเรียนที่ 2/2565 และ 1/2566)   

- เบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่โรงเรียน ดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มที่
ต้องการความช่วยเหลือ จ านวน 45 โรงเรียน 

- สรุปผลการูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มที่ต้องการความดูแลช่วยเหลือ 
จ านวน 1 เล่มๆ ละ 500 บาท 

- 3,000 3,000 4,500 10,500 

รวมทั้งสิ้น - 17,400 64,000 4,500 85,900 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม และมีทักษะวิธีการป้องกันเมื่อเผชิญกับปัญหา 
รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
- ร้อยละ 100 ของครูแนะแนวได้รับการอบรมทักษะพ้ืนฐานใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
- การสัมภาษณ์/ให้ค าปรึกษา 
- ลงพื้นที่ติดตาม 
- ครูแนะแนวได้ผ่านการอบรมทักษะพ้ืนฐานในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 
- แบบประเมิน/คัดกรอง 
- แบบทดสอบ 
- ชุดเครื่องมือ 
- แบบทดสอบก่อน/หลัง 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสุธินี  หล้าทา) 

ต าแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาเปตอง “สพม.ล าปาง ล าพูน CUP 2023” 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

     การออกก าลังกายเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยให้แข็งแรงและมีจิตใจที่แจ่มใส ซึ่งนับเป็นปัจจัย
ส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่เอ้ืออ านวยให้ประชาชนสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตองตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาคนให้มี
ความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ม่ัวสุมกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด 
     กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่เสริมสร้างพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ และด้านสังคม 
กล่าวคือ  
     ด้านร่างกาย ผู้เล่นจะฝึกการใช้ก าลังทั้งนิ้วมือ ข้อมือ 
แขน ข้อศอก และหัวไหล่ให้สัมพันธ์กัน เพ่ือการบังคับลูก
ให้ได้จังหวะ และระยะที่ต้องการ ก าลังขา ผู้เล่นจะต้อง
เดินไปเดินมาตามความยาวของสนาม หรือเข้าลูก
ตลอดเวลาการเล่น ช่วยให้เกิดการท างานที่สัมพันธ์กัน

1. เพื่อส่งเสริมทัศนคติในการ
ออกก าลังกายของผู้บริหาร
และบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ในหน่วยงานผ่านกีฬา         
เปตอง 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
 - ผู้บริหารและบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูนมีทัศนคติที่ดีในการออก
ก าลังกาย 
 - เกิดความสมัครสมานสามัคคี
ในหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นผ่าน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารและบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษา
ล าปางล าพูนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการแข่งขัน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารและบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีทัศนคติที่
ดีในการออกก าลังกาย   

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่1 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธ์ศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  - 
   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็นการสร้างศักยภาพ
การกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.1.6 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลัญจกร  ผลวัฒนะ       กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา   เบอร์โทร 0898534302            E-mail - lunjung_na@hotmail.com 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระหว่างสายตา และมือ เนื่องจากต้องใช้สายตา กะ
ระยะทาง พิจารณาแง่มุมต่าง ๆ ที่จะเข้าลูกตีลูก เพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพตามต้องการ 

 
แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.

66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาเปตองโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาเปตอง “สพม.
ล าปาง ล าพูน CUP 2023” จ านวน 16 match  

 

- -- 
 
 

- - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - 
หมายเหตุ ไม่ใช้งบประมาณ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
   ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ และด้านสังคม ผ่านการเล่น
กีฬาเปตอง   
    2. บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความสามัคคี จากการ
เล่นกีฬาเปตอง 

 
การประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายลัญจกร  ผลวัฒนะ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ในสภาพปัจจุบัน ปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่ งยืนในภาค
ประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้องและยัง
ขยายองค์ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้เป็นสาเหตุ
หนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและมีอุปสรรคปัญหา 
ดังนั้น การให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความ
ตระหนักต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตและบริโภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทา
ผลกระทบของการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสาธารณชนทั่วไป และเปิดกว้างการ
รับรู้ในการพัฒนาสู่การเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

1. เพื่อให้บุคลากรมีจิตส านึกใน
การลดการใช้ถุงพลาสติก และ
งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร 
2. เพื่อคัดแยก ประเภทขยะให้
ถูกต้องและน าขยะมาใช้
ประโยชน์ 
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ 
4. เพื่อเกิดความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ทั้งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ 
5. เพื่อเป็นแบบอย่างให้
โรงเรียนมีสมรรถนะและผลิต
สื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่
สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะ
พลาสติก 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มี
การบริหารจัดการขยะใน
รูปแบบ “ธนาคารขยะ” และมี
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มี
การผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือน ามาใช้
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ครูส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีจิตส านึก
ในการคัดแยกขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาด
ล าปาง ล าพูน มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนสวยงาม ร่มรื่น 
สะอาด ปลอดภัย และเป็น
ระเบียบ เป็นแบบอย่างที่ดี

20,000 
บูรณาการ 

กับโครงการขยาย
ผลกิจกรรม

วิทยากรแกนน า
ตามเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านการบริหาร

การศึกษา ภายใต้
โครงการคอน

เน็กซ์อีดี รุ่นที่ 1 
ของ  

โดยงบประมาณ
จาก สพฐ. 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่1, 5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดี 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.1.4, S.1.5, S.1.6, S.5.5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนลินา  เลาสูง   กลุ่ม อ านวยการ    เบอร์โทร 095-6364910      E-mail - 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีพันธกิจหลักในการสร้างประชากรหรือคนที่มี
คุ ณภ าพจ ากกา รศึ ก ษ า ให้ กั บ สั ง คมจ ากรุ่ น สู่ รุ่ น 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโต
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 
เพ่ือเน้นและให้ความส าคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้าง
จิตส านึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคให้ค านึง
ทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมี
จิตสาธารณะสู่ที่บ้านและชุมชน จึงมีความส าคัญยิ่งในการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขับเคลื่อนแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางให้ประสบ
ความส าเร็จ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปาง ล าพูน จึงได้จัดโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้
ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้นมา
เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ การมีสมรรถนะและผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่
สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติก สนับสนุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์
อย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้โรงเรียน และชุมชน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มี
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 

ให้กับสถานศึกษา และผู้
มารับบริการ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        (จ านวน 60 คน x คนละ 35 บาท x วันละ 2 มื้อ) = 4,200 บาท 
      - ค่าอาหารกลงวัน (จ านวน 60 คน x คน ละ 100 บาท x 1 มือ้) = 6,000 บาท 
      - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 1,800 บาท 
      - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการประชุม 2,900 บาท 
      - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 300 บาท 
      - ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชม. X 800)   4,800 บาท = 20,000 บาท 
      - จัดเตรียมอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ  
      - น าขยะมูลฝอยผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
      - น าขยะจาก “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ไปจ าหน่าย 
      - สรุปผลการด าเนินงาน 

  20,000  20,000 

รวมทั้งสิ้น - - 20,000 - 20,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 108  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของบุคลากครูส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปง ล าพูน มีจิตส านึกในการคัดแยกขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาดล าปาง ล าพูน มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสวยงาม ร่มรื่น 
สะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
สถานศึกษา และผู้มารับบริการ 

- สอบถามความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 

    
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสัมฤทธิ์  กอไธสง) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนลินา  เลาสูง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงค์) 

ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
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โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ประจ าปี 2566 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

        ด้วยยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีวัตถุประสงค
หลักในการเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตของคนทุกชวงวัย 
จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม  อาทิ อาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ เช่น ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม  และภัยจากไซเบอร์            
เปนต้น แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560– 2579) จึงได
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดจาก
ความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 เปนพลวัตที่กอใหเกิดความทาทายในดาน
การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก  
อันเนื่ องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) 
ประเทศเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณในอนาคตอันใกล 
การติดกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง ทัศนคติ ความ
เชื่อ คานิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่
ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒนเปนผลใหเกิดการเรง 
แกไขปญหา ทั้งยังเกิดภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบ

1. เพ่ือให้ครูและนักเรียนใน
สั ง กั ด มี เ ว ที ป ร ะ ก ว ด สื่ อ
สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ซึ่งมี
เนื้อหาในการป้องกันเยาวชน
จากภัยด้านต่าง ๆ 
 2. เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบจาก
โ ร ง เ รี ยน ในสั ง กั ดทร าบถึ ง
แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริม
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบแก่
นักเรียนในสังกัด 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- ครูและนักเรียนในสังกัดมีเวที
ประกวดสื่อสร้างสรรค์
ภาพยนตร์สั้น ซึ่งมีเนื้อหาใน
การป้องกันเยาวชนจากภัยด้าน
ต่าง ๆ 
- ครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริม
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
ทุกโรง รับทราบถึงแนวทางการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาด้วย
การสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
 
 

เชิงปริมาณ 
- มีโรงเรียนในสังกัดร่วม
ผลิตภาพยนตร์สั้นเพ่ือเข้า
ร่ วมการประกวด และ
ได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
-  ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ก า ร
ส่งเสริมความปลอดภัยใน
สถานศึกษาทุกโรง 
เชิงคุณภาพ 
- ครูและนักเรียนได้ร่วม
ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นที่มี
คุณภาพ สามารถน าไปใช้
เป็นสื่อรณรงค์ได้  
 - ครูผู้รับผิดชอบทราบถึง
แนวทางการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมความปลอดภัยใน

10,000 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่1 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  - 
   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.1.1, S.1.3 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลัญจกร  ผลวัฒนะ       กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา   เบอร์โทร 0898534302            E-mail - lunjung_na@hotmail.com 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ใหมที่สงผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติมีความ
ซับซอนและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภัยในแตละด้านล วนมี
ความส าคัญตอการพัฒนาประเทศ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงมั่นในการพัฒนา
การศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหเปน “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม 
วิถีคุณภาพ” มุงเนน ความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเส
ริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม และ
บริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุ งเนน 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหแก 
ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล อมที่ เ อ้ือต อ การมีสุขภาวะที่ดี  สามารถ
ปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ าสงเสริมความปลอดภัย
สรางความมั่นใจใหสังคม เพ่ือคุมครองความปลอดภัยแก
นั ก เ รี ยน  ครู  และบุ คล ากรทา งการศึ ก ษาสั ง กั ด 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหการปองกัน ดูแล ชวยเหลือ
หรือเยียวยา และแก ไขป ญหามีความเป นเอกภาพ 
สามารถแกไขปญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยาง
ยั่งยืนดวยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ไดแก  
ปองกัน ปลูกฝง และปราบปราม  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูนจึงจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- ครูและนักเรียนในสังกัดน า
องค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้
จากการผลิตภาพยนตร์สั้น ไป
พัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อ
ภาพยนตร์สั้น และสื่อป้องกัน
ภัยในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต  
-  ส ถ า น ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
พั ฒ น า ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ด าเนินการส่งเสริมความปลอด
ภัยในสถานศึกษาด้วยการสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั นพร้ อม รั บ มื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
แบบใหม่  ทุ กรู ปแบบ ให้ มี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาด้วยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่        
ทุกรูปแบบ 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ ประจ าปี 2566 

 
แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ประจ าปี 2566 
      1.1 ประชุมเพ่ือจัดท าเกณฑ์การประกวด 

- ค่าอาหาร (จ านวน 9 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 9 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท 
1.2 กิจกรรมคัดเลือกผลงานการประกวด 
- ค่าอาหาร (จ านวน 9 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 9 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท) 
- ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร  
- ค่าวัสดุ 

- 5,000 
 
 

- - 5,000 
 

2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมครูเพ่ือส่งเสริมแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบแก่นักเรียนในสังกัด 

- ค่าอาหาร (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 3 ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 600 บาท) 

  5,000 
 

 5,000 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

- ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- ค่าวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น - 5,000 5,000 - 10,000 
หมายเหตุ ไม่ใช้งบประมาณ   
 
 

การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาทุก
โรง รับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
 -มีโรงเรียนในสังกัดร่วมผลิตภาพยนตร์สั้นเพ่ือเข้าร่วมการ
ประกวด และได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 

 
- การประเมินความพึงพอใจ 
- การรับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ประกาศผลการประกวด 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
- ครูผู้รับผิดชอบทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริม
ความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
- ครูและนักเรียนได้ร่วมผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพ 
สามารถน าไปใช้เป็นสื่อรณรงค์ได้ 
 
 

  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายลัญจกร  ผลวัฒนะ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการ กิจกรรมสภานักเรียนสัญจร ประจ าปี 2566 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ด้วยคุณภาพผู้เรียนถือเป็นหัวใจของการพัฒนา
การศึกษาท่ีเน้นการสร้างคนให้เป็นคนที่มีความสามารถ  
มีคุณธรรม มีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย 
การศึกษาในปัจจุบันจ าเป็นต้องสร้างทักษะความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังคือ
การศึกษาต้องไม่แตกแยกจากสังคมหรือชีวิตจริง และ
สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ขณะเดียวกันจะต้อง
ให้ความส าคัญในเรื่องการการเรียนรู้จากกิจกรรมหรือการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างจริงจัง เพราะถือเป็นหัวใจ
ส าคัญที่จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนผู้เรียน การพัฒนาคน
ไทยยุคใหม่ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบัติและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มี
ความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบ
วินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานกลุ่มได้

1. เพื่อให้ตัวแทน
คณะกรรมการสภานักเรียน
จากโรงเรียนในสังกัด พร้อมครู
ที่ปรึกษา ได้รับองค์ความรู้ด้าน
กิจกรรมสภานักเรียน และ
ความรู้ด้านอื่นที่สามารถน าไป
พัฒนากิจกรรมสภานักเรียนใน
โรงเรียน 
2. เพื่อให้มีคณะกรรมการสภา
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผ่านการเลือกตั้งโดย
ผู้แทนคณะกรรมการสภา
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 3. เพ่ือให้ตัวแทน
คณะกรรมการสภานักเรียนจาก
โรงเรียนในสังกัด และครูที่

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- ตัวแทนคณะกรรมการสภา
นักเรียน และครูที่ปรึกษามีเวที
พัฒนาองค์ความรู้ด้านสภา
นักเรียน และด้านอ่ืนที่สามารถ
น าไปพัฒนากิจกรรมสภา
นักเรียนในโรงเรียน และมีเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
เชื่อมความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม
สภานักเรียนสัญจร 
- มีคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ 
 - ผู้แทนคณะกรรมการ
สภานักเรียน และครูที่
ปรึกษาจากโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงได้เข้าร่วม
กิจกรรมสภานักเรียน
สัญจร ประจ าปี 2566 
- มีคณะกรรมการสภา
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

53,000 
บาท 

(โดยประสาน
ขอรับงบประมาณ

จากหน่วยงาน
ภายนอก) 

 
 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่1, 4 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  - 
   
   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม  
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.1.1, S.4.4 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลัญจกร  ผลวัฒนะ...กลุ่ม.....ส่งเสริมการจัดการศึกษา...  เบอร์โทร...0898534302..  E-mail …lunjung_na@hotmail.com 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม มี
จิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ต่อต้านการทุจริต และการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
สามารถก้าวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง เป็นพลังที่มีคุณภาพ สามารถท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้โอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค 
            อีกท้ังคณะกรรมการสภานักเรียน มีบทบาทใน
การเป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรมที่ต่างๆของโรงเรียน 
ซึ่งมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนเป็น
เยาวชนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิต และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขในศตวรรษท่ี 21 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน   จึงจัดโครงการสภานักเรียนสัญจร ประจ าปี 
2566 

ปรึกษาได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และเชื่อม
ความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมสภา
นักเรียนสัญจร 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- คณะกรรมการสภานักเรียน
และครูที่ปรึกษาสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้รับจากโครงการไป
พัฒนากิจกรรมสภานักเรียนใน
โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
- ตัวแทนคณะกรรมการ
สภานักเรียนจากโรงเรียน
ในสังกัด พร้อมครูที่
ปรึกษา ได้รับองค์ความรู้
ด้านกิจกรรมสภานักเรียน 
และความรู้ด้านอ่ืนที่
สามารถน าไปพัฒนา
กิจกรรมสภานักเรียนใน
โรงเรียน 
- ตัวแทนคณะกรรมการ
สภานักเรียนจากโรงเรียน
ในสังกัด และครูที่ปรึกษา
ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และเชื่อม
ความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม
สภานักเรียนสัญจร 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อม คณะท างาน คณะวิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 1 วัน 
      - ค่าอาหาร (จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x มื้อละ ๑๐0 บาท)  
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 20 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท) 

- - 
 
 

3,400 
 

- 3,400 
 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสภานักเรียนสัญจร โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนละ 
2 คน พร้อมครูที่ปรึกษาโรงเรียนละ 1 คน และคณะท างาน วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 1 วัน 

- ค่าอาหาร (จ านวน 160 คน x 1 มื้อ x มื้อละ ๑๐0 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 160 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ค่าบ ารุงสถานที่  
- ค่าวัสดุ  
- ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล 
- ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร ท าเล่มเอกสารประกอบกิจกรรมสัญจร 

- - 49,600 - 49,600 

รวมทั้งสิ้น - - 53,000 - 53,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ (โดยประสานขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
 - คณะกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
โรงเรียนละ 2 คน พร้อมครูที่ปรึกษาโรงเรียนละ 1 คน                      
รวม 135 คน 
เชิงคุณภาพ 
   - ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด 
พร้อมครูที่ปรึกษา ได้รับองค์ความรู้ด้านกิจกรรมสภานักเรียน 
และความรู้ด้านอ่ืนที่สามารถน าไปพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน
ในโรงเรียน 

- มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 
การประเมนิความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายลัญจกร  ผลวัฒนะ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านที่ 2  
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
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โครงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนระบบนวัตกรรม สพม.ล าปาง ล าพนู ด้านการตดิตามช่วยเหลือนักเรียน กรณีขาดเรียน 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 
ก าหนดให้สถานศึกษา ด าเนินการจัดเก็บ รวบรวม 
ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลเฉพาะกิจจัดส่งข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเก็บข้อมูล
ด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างแม่นย า 
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภาระงาน
ของโรงเรียนที่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีแนวคิดที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

1. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงถึงกันช่วย
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สามารถบริหารจัดการงาน         
ใ น ส า นั ก ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2. เ พ่ือสร้างฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงถึงกันช่วย
ให้สถานศึกษาสามารถจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
โปรแกรมสนับสนุนระบบ
นวัตกรรม สพม.ล าปาง ล าพูน 
ด้านการติดตามช่วยเหลือ
นักเรียน กรณีขาดเรียน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
โปรแกรมสนับสนุนระบบ
นวัตกรรม สพม.ล าปาง ล าพูน 
ด้านการติดตามช่วยเหลือ
นักเรียน กรณีขาดเรียน              

เชิงปริมาณ 
โปรแกรมสนับสนุนระบบ
นวัตกรรม สพม.ล าปาง 
ล าพูน ด้ านการติดตาม
ช่วยเหลือนักเรียน กรณี
ขาดเรียน จ านวน 1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร ข้าราชการครู  
บุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่ศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน สามารถ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น ใ น
ส านักงาน และจัดการ

20,000 
 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่2,5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -  
 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.2.1, S.2.2, S.5.2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมนตรี นันไชย                 กลุ่ม DLICT    เบอร์โทร 095-4488360                             E-mail montri.n@sesalpglpn.go.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ข้อมูลสารสนเทศ จึงก าหนดแนวทางการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกรอบโครงสร้าง
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาทิ 
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ข้อมูลพ้ืนฐานงานบุคคล ข้อมูล
พ้ืนฐานด้านคุณภาพการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ซึ่งเป็นเทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่  ระบบการท างานที่ เป็นดิจิตอล เข้ามา
ประยุกต์  ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติ งานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน 
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว 
       ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระดับ
สถานศึกษา และน าข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูล Big Data ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่
ถูกต้อง แม่นย า ครอบคลุมการใช้งาน  ตลอดจนเพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สะดวกในการสืบค้น 
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรส่วนรวม จึงเป็นเหตุสมควรที่จะ
จัดท าโครงการพัฒนาระบบระบบนวัตกรรมบริหาร 
จัดการศึกษา   (Big Data) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ด้านการติดตามช่วยเหลือนักเรยีน 
กรณีขาดเรียน นี้ขึ้น 

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า      
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน - - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสนับสนนุระบบนวัตกรรม สพม.

ล าปาง ล าพูน ด้านการติดตามช่วยเหลือนักเรียน กรณีขาดเรียน 
      - ค่าจัดจ้าง  
        (ค่าจัดจ้างพัฒนาโปรแกรม 1 ระบบ = 20,000 บาท) 

- 
 

20,000 - - 20,000 

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

รวมทั้งสิ้น - 20,000 - - 20,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ของ สพม.ลปลพ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม
เพ่ือสนับสนุนระบบนวัตกรรม สพม.ล าปาง ล าพูน ด้านการติดตาม
ช่วยเหลือนักเรียน กรณีขาดเรียน ในระดับมากข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ของสพม.ลปลพ ที่
ได้ใช้งานโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนระบบนวัตกรรม สพม.ล าปาง 
ล าพูน ด้านการติดตามช่วยเหลือนักเรียน กรณีขาดเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้งานและสามารถน ามาปรับใช้งาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ
เกิดผลดีต่องานราชการ 

 
- ร้อยละ 90 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรม 

 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายมนตรี นันไชย) 

ต าแหน่ง นักวิชการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเรียนรวม ประจ าปี 2566  

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กล่าวถึงการ
ยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนด
สิทธิและโอกาสของประชาชน ในการได้รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและ
โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการ ศึกษาส าหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษา
ของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา
ในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
  การจัดการเรียนรวมจึงถือได้ว่าเป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

1. เพื่อให้นักเรียนพิการเรียน
รวมได้รับสิทธิ และโอกาสที่เท่า
เทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล  
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีครูผู้คัด
กรองนักเรียนพิการเรียนรวม 
และสามารถดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาท่ีมีการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม ให้
สามารถเขียนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดล าพูน จ านวน 45 
โรงเรียน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
ทุกโรงเรียน ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึงในรูปแบบที่
เหมาะสม และหลากหลาย
วิธีการ 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม 
คัดกรอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ และสามารถจัด

- ร้อยละของสถานศึกษา
จัดการศึกษาแบบเรียน
รวมสามารถเขียนแผนการ
จัดการ ศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) และการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ (Active 
Learning) 
- ร้อยละของสถานศึกษา
จัดการศึกษาแบบเรียน
รวม มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ส่ง
ประกวดในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

19,810 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่2 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  - 
   
   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.2.5 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววศินี  วนรัตน์  กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  เบอร์โทร 08 1921 3920  E-mail  wasinee.w@sesalpglpn.go.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตลอดจนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับ  
คนพิการ เป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและ
นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนได้รับสิทธิ 
และโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัด 
การศึกษาเป็นพิเศษส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องเพ่ือ
เป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการได้รับ
การศึกษา โดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ คัดกรอง และให้การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือส่งต่อแพทย์เพ่ือวินิจฉัย
นักเรียนที่มีแนวโน้มมีความบกพร่อง จัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล จัดท า/จัดหา พัฒนา สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการพัฒนานักเรียน 
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ประสานเครือข่ายเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 
ในสังกัดด าเนินการจัดการเรียนรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
จัดการเรียนรวม ให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
(Active Learning) 
4. เพ่ือให้โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ส่ง
ประกวดในระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
 

การศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม มี
ความแข้มเข็ง สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการ
เรียนรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร 
และครูโรงเรียนที่มีนักเรียน
พิเศษเรียนรวมอยู่ในโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีความรู้ เข้าใจ พัฒนา
ตนเอง บริหารจัดการ และ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้
เกิดประสิทธิภาพ  
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรวม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา/ขยายผลให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด สนับสนุนให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษในการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม คัดกรอง ส่งต่อนักเรียนที่มีแนวโน้มมีความบกพร่อง
ให้แพทย์วินิจฉัยเพ่ือจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล จัดบุคลากร
สนับสนุนในโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ ให้ข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจ ากัด เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินงานการจัดการเรียนรวมให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายจากต้นสังกัด  
สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม นิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือ และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรวมต่อต้นสังกัด  
โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ทาง การศึกษา 9 ประเภท 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึง
ยังคงเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม การพัฒนาครู 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง การจัดระบบการคัดกรอง และ

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษา
ได้รับสิทธิ และโอกาสในการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล 
- สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม มีความรู้ เข้าใจ 
พัฒนาตนเอง บริหารจัดการ 
และจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
สามารถเขียนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
(Active Learning)  
- ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การด าเนินงานในการบริหาร 
และจัดการเรียนการสอนให้เกิด
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน
รวม เพื่อสามารถให้บริการนักเรียนพิการที่เข้าเรียนได้
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาค และการ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้เป็น รูปธรรม โดยน้อม
น าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560 – 2579) เป็นกรอบแนวทางส าหรับหน่วยงาน
ในสังกัดอันจะท าให้ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ ศึกษา
เรียนรวม ประจ าปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนเรียนรวมในสังกัด รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการศึกษา และบริการ
นักเรียนพิการที่เข้าเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
 
 
 

ประสทธิภาพจนเกิดเป็นวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 126  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา หลักสูตร 3 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (600*6*3)  
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (11คนX170บาทX3วัน)  

- - 16,410 - 16,410 

2 กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
  (Best Practice) ระดับเขตพ้ืนที่ ค่าอาหารกลางวัน  
  เครื่องดื่มและอาหารว่าง (20คนX170บาท)  

- - - 3,400 
 

3,400 
 

รวมทั้งสิ้น - - 16,410 3,400 19,810 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสามารถ
เขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ (Active 
Learning) 

- การประเมิน 
- การรายงาน 

- แบบประเมิน 
- แบบรายงาน 

ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ส่งประกวดในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- การประเมิน 
 

เกณฑ์การคัดเลือกวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววศินี  วนรัตน์) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการส่งเสริมศกัยภาพผู้เรยีนที่เป็นผู้มีความสามารถพเิศษ ประจ าปี 2566 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

       มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ศึ ก ษ า  ใ น พ ร ะ อุ ป ถั ม ภ์ ส ม เ ด็ จ 
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ (สอวน.) ได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสถานบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินการ
คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ครั้งที่  20 IJSO และการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย 
ไปแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2566  
ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเป็น
การส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ 
ในด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าแข่งขันในระดับ
สากล โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกให้ ได้นักเรียน 

1. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2566 
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถได้ร่วมแข่งขันสู่
เวทีระดับสากล 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน  
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ที่มีความรู้ความสามารถได้
ร่วมแข่งขันสู่เวทีระดับ
สากล 
 

20,000 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  - 
   
   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.2.4, S.3.6 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววศินี  วนรัตน์  กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  เบอร์โทร 08 1921 3920  E-mail  wasinee.w@sesalpglpn.go.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ที่ เป็นตัวแทนจากระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สู่ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูนจึงได้ด าเนินการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นผู้มี
ความสามารถพิเศษ ประจ าปี 2566 ด้วยการคัดเลือก
ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 20 IJSO 
และการเพ่ือคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2566 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเป็นตัวแทนไปสอบแข่งขันในระดับชาติต่อไป 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.

66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ  
ประจ าปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
      - ค่าวัสดุในการจัดสอบแข่งขัน 

- 10,000 - - 10,000 

2 กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 IJSO 
      - ค่าวัสดุในการจัดสอบแข่งขัน 

- 10,000 - - 10,000 

รวมทั้งสิ้น - 20,000 - - 20,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 10 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
เข้าร่วมแข่งขัน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
ที่มีความรู้ความสามารถได้ร่วมแข่งขันสู่เวทีระดับสากล 

- การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี  
พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 20 
IJSO 

- แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประจ าปี พ.ศ. 2566 
- แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 20 IJSO 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววศินี  วนรัตน์) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาหพุปัญญารายบุคคล ประจ าปี 2566 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

     ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้ า ง  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ได้ก าหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน 
ตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ  ประเด็นที่  12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาการเรี ยนรู้  
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ  
การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล า พูนตระหนักถึ งความส าคัญของการ พัฒนาผู้ มี
ความสามารถพิ เศษซึ่ งจะส่ งผลให้ เกิดการ พัฒนา
ทรัพยากร ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติในอนาคต จึงจัดท า

1. เพ่ือคัดกรองนักเรียนด้วย
ระบบส ารวจแววความสามารถ
พิเศษ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรม 
ที่พัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน
ตามความถนัดรายบุคคลด้าน
ศิลปะ 

- ครูผู้ดูแลระบบส ารวจแวว
ความสามารถพิเศษประจ า
โรงเรียน จ านวน 45 คน 
- ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษา
จ านวน 45 คน 
 

- ร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 
- ร้อยละของสถานศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามพหุปัญญา 
 

5,300 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  - 
   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.2, S.3.8 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววศินี  วนรัตน์  กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  เบอร์โทร 08 1921 3920  E-mail  wasinee.w@sesalpglpn.go.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ ส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ประจ าปี 
2566 เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับครูผู้สอนที่จะน าไปใช้ใน
การคัดกรอง วิเคราะห์ และวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคล  
ซึ่งจะช่วยให้ครูมีข้อมูลส าหรับน าไปออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการ ความ
ถนัด ความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน  

 
แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้ดูแลระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษประจ าโรงเรียน  
      - ค่าตอบแทนวิทยากร (600*6ชม.) 3,600 
      - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาหารกลางวัน คณะกรรมการ 10*170 

- 5,300 
 

- - 
 

5,300 
 

รวมทั้งสิ้น - 5,300 - - 5,300 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 
- ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุ
ปัญญา 

- การประเมิน 
- การรายงาน 

- แบบประเมิน 
- แบบรายงาน 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววศินี  วนรัตน์) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการ ติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยครอบครัว (Home School) ประจ าปีงบประมาณ 2566  

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

กระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงว่าด้วย
สิทธิ ในการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานโดยครอบครัว  
พ.ศ. 2547 เพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดการศึกษาให้แก่
บุตรหลานและส่งเสริมให้ภาคสังคมมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัวนั้น เป็นการศึกษาที่มีบ้านเป็นฐานของการ
เรียนรู้ มีผู้ปกครองหรือผู้จัดการศึกษาเป็นผู้จัดการดูแล
ทั้งหมด นับตั้งแต่การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การเลือกกิจกรรม การจัด
หลักสูตร การวัดและประเมินผล  นอกจากนี้ กฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
พ.ศ.2547 ก าหนดให้ผู้ปกครองหรือผู้จัดการศึกษา 
ด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
และศักยภาพของผู้เรียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนด ดังนั้น การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงเป็น

1. ติดตามดูแลการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
2. พัฒนาและยกระดับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- ด าเนินการติดตามดูแลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว ซึ่งอยู่ในความดูแล
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกครอบครัว 
- ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ที่ครอบครัวปรับใช้ ตามเกณฑ์ท่ี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และ
ผู้จัดการศึกษา/ครอบครัว

เชิงปริมาณ 
- ครอบครัวที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูนสามารถ
จัดส่งรายงานการจัด
การศึกษา ได้อย่างถูกต้อง 
ตรงตามก าหนด ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- ครอบครัวที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ซึ่งอยู่ในความดูแลของ

3,500 บาท 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่2 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ. 2547 
   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.2.5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริพรรณ  ผิวเรือง       กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา     เบอร์โทร 065 645 3355    E-mail ingaon32@gmail.com 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

การศึกษาทางเลือกรูปแบบหนึ่ ง  ที่ ถูกจัดโดยภาค
ประชาชน เป็นการศึกษาที่เป็นอิสระและสอดคล้องใน
ความแตกต่างของบุคคลที่แท้จริง 

ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาและมีส่วนเกี่ยวข้องในการวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ซึ่งนอกจากบทบาทในการประสานกับครอบครัวในการจัด
แผนการเรียน ตลอดจนก าหนดกรอบการประเมินแล้ว  
ยังต้องให้ข้อเสนอแนะครอบครัวในการประเมินผลการจัด
การศึกษา จัดท าและรวบรวมหลักฐาน/ร่องรอย  
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นควร 
ด าเนินโครงการติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) เพ่ือติดตาม
การจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว รับทราบปัญหา 
อุปสรรค สิ่งที่ควรพัฒนา แนวทางการจัดการเรียนรู้ในปี
ต่อไป ตลอดจนแนวทางการจัดท าหลักฐานร่องรอย 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลการปฏิบัติ
กิจกรรมที่สะท้อนความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน  
ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ
ใช้ประเมินความสามารถของผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 

ร่วมกันก าหนด (ตามแนวทาง
ปฏิบัติงานการวัดและประเมิน
การเรียนรู้ ตามหลักฐาน
แกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551) 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยครอบครัว ที่อยู่ใน
ความดูแลของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน เป็นไปอย่าง
ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถจัดท า
และรวบรวมหลักฐาน/
ร่องรอย การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
และต่อเนื่อง 
- ครอบครัวที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีความพึง
พอใจหลังการติดตามดูแล 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ที่อยู่ในความดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เป็นไปอย่างมีคุณภาพ บรรลุ
ตามเป้าหมายการด าเนินกลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

 
แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
จ านวน 2 ครอบครัว ( 2 วัน) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินฯ (5คนX240X2วัน) 
- ค่าวัสดุประกอบการด าเนินการ 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการด าเนินการ 

- - 3,500 - 3,500 

รวมทั้งสิ้น - - 3,500 - 3,500 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของสพม.ล าปาง ล าพูนสามารถจัดส่งรายงานการจัด
การศึกษา ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของสพม. ล าปาง ล าพูน มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถจัดท าแบบรายงานการจัดการศึกษา และรวบรวม
หลักฐาน/ร่องรอย การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง และ
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     -   ตรวจสอบรายงานการจัดการศึกษา ซึ่งครอบครัวที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว น าส่ง สพม.ล าปาง ล าพูน 
ตามเวลาก าหนด 

- ส ารวจ/ สัมภาษณ์ครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยครอบครัว เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแบบรายงานการจัดการศึกษา 

- ส ารวจความพึงพอใจของครอบครัวที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ซึ่งอยู่ในความดูแลของสพม. ล าปาง 
ล าพูน 

 
- แบบรายงานผล 

     -  แบบส ารวจ / การสัมภาษณ์ 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- ครอบครัวที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีความพึงพอใจหลังการติดตามดูแล ของสพม.ล าปาง 
ล าพูน 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวศิริพรรณ  ผิวเรือง) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านที่ 3  
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง 

กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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โครงการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

        กระทรวงศึกษาศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูประบบ
การเรียนการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน
โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้เพ่ือการพัฒนาตน ซึ่งน าไปสู่ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ  
         การจัดการเรียนการสอนภาษาในปัจจุบันเน้น
กระบวนการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนมากขึ้น และใช้กิจกรรมต่าง ๆ หลากหลาย
ชนิดเข้ามาช่วยในการด าเนินการสอน โดยครูผู้สอนต้อง
ค านึงถึงความสามารถ ความถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ผู้สอน
ต้องปรับเปลี่ยน และประยุกต์วิธีการสอนของตนเพ่ือ
สามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดกิจกรรม

1. เพื่อให้ครูสามารถสร้าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และ
น าไปประยุกตใ์ช้ได้ 
2. เพื่อช่วยให้ครูสามารถ
ออกแบบกิจกรรมที่เน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) 
3. เพื่อให้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ                   
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.  เ พ่ื อ พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ

เป้าหมายเชิงผลผลติ (Output)  
- ครูมีการด าเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 
ออกแบบกิจกรรมที่เน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้             
เชิงลึก (Active Learning) 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
- กระบวนการจัดการเรียน
เรียนรู้ทางภาษามีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
   - ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 
40 คน   

- ภาษาอังกฤษ จ านวน 
20 คน 

- ภาษาต่างประเทศที่สอง 
(ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี 
เยอรมัน) จ านวน 20 คน 

เชิงคุณภาพ 
-  ครูกลุ่มเป้าหมายสามารถ
สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
- ครูกลุ่มเป้าหมายสามารถ
สามารถออกแบบกิจกรรมที่

38,200 
 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.12 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ, นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เบอร์โทร 0854156193       
E-mail cthiplird@esdc.go.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเรียนรู้ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และจุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาในแต่ละระดับชั้น ซึ่ง
ท าให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 
         ในการนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตั้งแต่
ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
อีกท้ัง ครูบางส่วนยังจัดการเรียนการสอนรูปแบบบรรยาย  
ไม่มีการน ารูปแบบการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  นอกจากนั้น ท าให้ไม่
สามารถวัดผลประเมินผลได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษา ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน อย่างแท้จริง 
        จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
 

ด้านภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง 

 เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สูงขึ้นและ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอย่างมีประสิทธภิาพ
และต่อเนื่อง 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 10 คน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 10 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 700บาท) 
      - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 10 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,000 บาท) 

- 1,700 - - 1,700 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 50 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 3,500 บาท) 
      - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 50 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100บาท = 5,000 บาท) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 
  (จ านวน 6 ชั่วโมง  x ชั่วโมงละ 1,200บาท = 7,200 บาท) 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 50 ชุด x 50 บาท  2,500  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม 3,000 บาท 
- ค่าสถานที่จัดกิจกรรม 3,000 บาท (ม.สวนดุสิต) 

- - 24,200 
 
 
 
 

- 24,200 
 

3 กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง                                  = 2,000   
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   = 4,000 

 

- - - 6,000 6,000 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

4 กิจกรรมที่ 4 ประกวดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) 
      - โล่ประกาศเกียรติคุณ 1,200 X4  = 4,800 
      - กระดาษจัดท าเกียรติบัตร 2 ริม 200 บาท 
      - กรอบเกียรติบัตร 8 อัน 800 บาท 

- - - 5,800 5,800 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
      - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 2 เล่มๆ ละ 250 

- - - 500 500 

รวมทั้งสิ้น - 1,700 24,200 12,300 38,200 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
 

การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 40 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูกลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างรปูแบบการจดัการเรยีนรู้และน าไป

ประยุกต์ใช้ได้ 
2. ครูกลุ่มเป้าหมายสามารถสามารถออกแบบกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เชงิรุก (Active Learning) 

- นิเทศ ติดตาม  
- สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เรียน 

 

- แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 

- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สูงขึ้น
และผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

         ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการ
มุ่งม่ันด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 
การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ทั้งในส่วนนโยบาย
หลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนด นโยบายที่ 
3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิด ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มี
ความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ

เ พ่ื อ พัฒนาคุณภาพการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- หลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และการวัดประเมินผล
วิถีใหม่ที่สอดคล้องกับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้รับการพัฒนา 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- คุณภาพการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
จ านวน 45 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
มีคุณภาพการจัด
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

56,000 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.1, S.3.13, S.3.4, S.3.5, S.3.6, 
S.3.9, S.3.10, S.3.12, S.3.13, S.3.14, S.3.15, S.3.16, S.3.17, S.3.19 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชญา  ค าปัน และนางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทร -    E-mail - 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่
เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พล
โลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ และ
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน จึงได้ ก าหนดให้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรงเรียน
ให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการวัดและประเมินผล
วิถีใหม่ ขึ้น 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ทบทวนกระบวนทัศน์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการวัดและประเมินผลวิถีใหม่ที่สอดคล้องกับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 (จ านวน 2 วัน) 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 100 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 14,000 บาท) 
      - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 100 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 20,000 บาท) 
      - ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
        (จ านวน 100 ชุด x ชุดละ 30 บาท = 3,000 บาท) 
      - ค่าวัสดุ 400 บาท 

- 37,400 - - 37,400 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครื่องมือ และเกณฑ์การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
ด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning (จ านวน 2 วัน) 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 15 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 2,100 บาท) 
      - ค่าอาหารกลางวัน 
        (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 3,000 บาท) 

- - 5,100 - 5,100 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การน าหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผลวิถีใหม่ไปใช้พัฒนาคุณภาพนักเรียน  
      - ค่าพาหนะเดินทาง (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง) 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (จ านวน 45 โรงเรียน) 

- - - - - 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

4 กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning (จ านวน 1 วัน) 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 25 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,750 บาท) 
      - ค่าอาหารกลางวัน 
        (จ านวน 25 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 2,500 บาท) 
      - ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
        (จ านวน 25 ชุด x ชุดละ 30 บาท = 750 บาท) 

- - - 5,000 5,000 

5 กิจกรรมที่ 4 สรุป สะท้อนผลการนิเทศ และถอดบทเรียนค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดี 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 25 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 3,500 บาท) 
      - ค่าอาหารกลางวัน 
        (จ านวน 25 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 5,000 บาท) 

- - - 8,500 8,500 

รวมทั้งสิ้น - 37,400 5,100 13,500 56,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความพึง
พอใจในระดับมากขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการ
ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

- สอบถามความพึงพอใจ 
-รายงานการด าเนินงาน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวพิชญา  ค าปัน) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

        กระทรวงศึกษาธิการได้มีการก าหนดนโยบาย
ส าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและช่วยกันด าเนินการให้
ประสบความส าเร็จ โดยมีเป้าประสงค์ส าคัญ ได้แก่ ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการ
เ ส ริ มส ร้ า งคว ามมั่ น ค ง  ผู้ เ รี ยนมี สมรรถน ะและ
ความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและประเทศ ผู้เรียนได้รับการศึกษา  ที่มี
คุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
ประกอบกับโลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ 
ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว   
เป็นสังคมความรู้ (knowledge-based society) ทักษะที่
จ าเป็นในสังคมความรู้ คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ ทักษะ
ในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมาย 
แต่ในสภาพปัจจุบัน ครูผู้สอนยังสอนด้วยการบรรยาย  
ไม่เน้นการสอนกระบวนการอันน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทาง 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้ครูผู้ สอนภาษาอังกฤษใน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ได้รับความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการและน าไปประยุกต์
ปรับใช้  อีกทั้งขยายผลให้กับ
เพ่ือนครูที่สนใจน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2 .  เ พ่ื อ ใ ห้ ค รู ผู้ ส อน ภ า ษ า
ภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูนได ้

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 
โรงเรียน ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แลกเปลี่ยน
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ที่เป็น
ประโยชน์ตลอดจนได้รับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและดูแล
การตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาในการน าความรู้ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของจ านวน
ครูผู้สอภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนในสังกัส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน
ที่เข้าร่วมโครงการ และ
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
แลกเปลี่ยนเทคนิคและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่เป็น
ประโยชน์ตลอดจนได้รับ
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
และดูแลการตรวจสอบ

14,250 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.1, S.3.16, S.3.18 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัทรมาศ ปินใจ   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทร 093-459-2999     E-mail Pattaramas.pj@gmail.com 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเรียน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ จึง
ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพ่ือให้
ผู้ เรียนมีความรู้  ทักษะและคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการ
สร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม จึงมี
ความจ าเป็นที่ครูผู้สอนต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
      การบริหารจัดการชั้นเรียน มีผลต่อการออกแบบและ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล บรรยากาศใน
ชั้นเรียนเป็นเครื่องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมี
แรงจูงใจ ในการเรียนรู้  เนื้อหาบทเรียนเพ่ิมมากขึ้น  
ควรสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออารีของผู้สอนต่อผู้เรียนให้เกิด
ความอบอุ่น สร้างสัมพันธ์ไมตรี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ทั้งมีข้อตกลง กฎระเบียบกติการ่วมกัน มีความสะอาด 
สะดวก ปลอดภัย เป็นบรรยากาศที่ เ อ้ืออ านวยต่อ 
การเรียนรู้ ของผู้เรียนที่ต้องการ ท าให้ผู้เรียนมีความสุขที่
ได้รับ จากที่โรงเรียนและการเรียนร่วมกัน หากครูผู้สอน
สามารถสร้างบรรยากาศเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียนได้ 
ก็จะสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเติมโตอย่างสมบูรณ์ ทั้งทางด้านของ
สติปัญญา ร่างกาย จิตใจอารมณ์ และสังคม 

แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่เป็นประโยชน์ 
3. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและดูแล
โครงการไปบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาให้
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

ไปบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาให้มีความ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ของ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 แห่ง 
มีความเข้มแข็ง  ในการ
ด าเนินงานในด้านการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดย
การน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการไปบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาให้มีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน ท าให้นักเรียน ทุกคน
ในโรงเรียนสังกัดส านักเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 

คุณภาพการจัดการศึกษา
ในการน าความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ
ไปบูรณาการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา โดยการ
น าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการไปบูรณา
การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาให้มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน เห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในสังกัดในการจัดการเรียนการเรียนรู้สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือ
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) สู่ระดับหอ้งเรียน ทั้งนี้ การจัดการ
เรียนการสอนของครูต้องเป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ศตวรรษท่ี 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผล 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

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

- 2,550 - - 2,550 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติกการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
การบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
สถานที ่(ออนไลน์)   
ผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 45 โรงเรียน  
รวมจ านวน 45 คน  
คณะกรรมการด าเนินงาน  14 คน       วิทยากร จ านวน 1 คน      รวมทั้งสิ้น 60 คน 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
      1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
      2) ค่าอาหาร 
         (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 
      3) ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ 
         (วิทยากร จ านวน 1 คน x 7 ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 600 บาท = 4,200 บาท) 

- - 6,750 - 6,750 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

3 กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
 (พร้อมกับงานนิเทศฯ) 

- - - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 การสรุปผลการด าเนินงานฯ 
      - การสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สถานที ่ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน  
คณะกรรมการผู้ด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
      1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
      2) ค่าอาหาร 
    (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 
      4) ค่าจัดท าเอกสารสรุปรายงาน 
        (จ านวน 3 เล่ม x เล่มละ 800 บาท = 2,400 บาท) 

- - - 4,950 4,950 

รวมทั้งสิ้น - 2,550 6,750 4,950 14,250 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของจ านวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนที่ 
เข้าร่วมโครงการ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นประโยชน์ตลอดจนได้รับ
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและดูแลการตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาในการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
ไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การส ารวจและเก็บข้อมูล 
- การนิเทศ ติดตามฯ 
- การสังเกตและการสัมภาษณ์ 

- แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
- แบบนิเทศ ติดตามฯ 
- แบบประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
- แบบสอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา โดยการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวภัทรมาศ  ปินใจ) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ และการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

         ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงศึกษาธิการ
มุ่งม่ันด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 
การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบาย
หลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ก าหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่าง

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้าน
ก า ร นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของศึกษานิเทศก ์

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning 
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- โรงเรียนในสังกัดมีระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
45 โรงเรียน 
- ครู ในสังกัด จ านวน 45 
โรงเรียน 
- ศึกษานิเทศก์ในสังกัด 
จ านวน 12 คน 
เชิงคุณภาพ 
- การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
- ศึกษานิเทศก์ในสังกัดมี
สมรรถนะด้านการนิเทศ 

165,600 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.1, S.3.2, S.3.3, S.3.5, S.3.6, 
S.3.8, S.3.9, S.3.12, S.3.13, S.3.14, S.3.15, S.3.16, S.3.19 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทร 099 6177068     E-mail srijantarat.kw@gmail.com 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มีคุณภาพ ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มี
สุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น
พลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
วิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมี
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน
โรงเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเป็น
แบบอย่างได้ 
- นักเรียนมีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะตามหลักสูตร และ
คุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 100 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 14,000 บาท) 
      - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 100 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 20,000 บาท) 
      - ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
        (จ านวน 100 ชุด x ชุดละ 40 บาท = 4,000 บาท) 
      - ค่าวัสดุ 3,000 บาท 

- - 41,000 - 41,000 

2 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 
      2.1 อบรมครูผู้นิเทศในรูปแบบออนไลน์ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 13 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 910 บาท) 
      - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 13 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,300 บาท 
      2.2 ปรับปรุงเครื่องมือนิเทศ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 13 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 910 บาท) 
      - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 13 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,300 บาท) 
      2.3 กิจกรรม PLC ศึกษานิเทศก์ (จ านวน 4 ครั้งๆ ละ 1 วัน) 

17,280 40,520 29,000 37,800 124,600 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 13 คน x 8 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 3,640บาท) 
      - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 13 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 5,200 บาท) 
      2.4 กิจกรรมประกวดระบบนิเทศภายใน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 13 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,820 บาท) 
      - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 13 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 2,600 บาท) 
      2.5 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 2.5.1 นิเทศรูปแบบ Onsite 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง ภาคเรียนที่ 2/2565  
    (ตามเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย) 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง ภาคเรียนที่ 1/2566 
    (ตามเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย) 
  - ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
    (จ านวน 30 ชุด x ชุดละ 150 บาท = 4,500 บาท) 
  - ค่าวัสดุ  
    (จ านวน 4,500 บาท) 
 2.5.2 นิเทศรูปแบบ Online (ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
      -บูรณาการกับกิจกรรมที่ 2 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น 17,280 40,520 70,000 37,800 165,600 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
 

การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จ านวน 45 โรงเรียน 
- ครูในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน 
- ศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.ลปลพ จ านวน 12 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สอบถาม/สังเกต - แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
- การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
- ศึกษานิเทศก์ในสังกัดมีสมรรถนะด้านการนิเทศ 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 163  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ภาษาที่สาม(ภาษาจีน) 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาประเทศที่ยั่ งยืนในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ เพ่ือคนไทยใน
อนาคตต้องมีความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีการ
พัฒนาอย่างรอบด้าน มีความรับผิดชอบ   ต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มีวินัยและเป็นพลเมืองดีต่อชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  สู่ความเป็นคนไทยที่มีทักษะ
สูง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
จึงจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยในปีการศึกษา 2566 ได้จัดโครงการนี้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่บ่งบอกถึงทักษะ
การใช้ภาษาท่ีสามเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาจีน   

1. เพ่ือสร้างความตระหนักและ
แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต า ม น โ ย บ า ย จุ ด เ น้ น ก า ร
พัฒนาการจัดการศึกษา   
2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเป็น
ระบบ 
3. เพ่ือค้นหาการปฏิบัติดีเยี่ยม 
(Best Practices) 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
  - โรงเรียนที่เปิดสอนวิชา
ภาษาจีน เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 100 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
โรงเรียนที่เปิดสอนวิชาภาษาจีน
ในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน  
45 โรงเรียน ก าหนดแนวทาง
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ว า ง ร ะ บ บ
ร่วมกัน ร้อยละ 100 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100  
ของจ านวนครูผู้สอน
ภาษาจีนโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูนที่เข้าร่วม
โครงการ และได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพการ 
จัดการศึกษา แลกเปลี่ยน
เทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
เป็นประโยชน์ตลอดจน
ได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

15,550 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.2, S.3.6, S.3.8, S.3.15, S.3.16 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปัทมา ฮูเซน       กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทร 092-012-7739   E-mail Pattama.hu@obec.moe.go.th 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนพัฒนาฯ ผู้รับผิดชอบภาษาจีนโรงเรียนที่เปิดสอน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ออนไลน์) 

- - - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติดีเยี่ยม (Best Practices) 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 5 คนๆ ละ 600 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ทีมงาน 15 คน  
  (จ านวน 15 คน x คนละ 1 วัน x วันละ 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท  = 1,050 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 15 คน x คนละ 1 วัน x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท  = 1,500บาท) 
-ค่าจัดท าโล่รางวัลและเกียรติบัตร 20 รางวัล รางวัลละ 500 = 10,000 บาท 

- - 15,550 - 15,550 

รวมทั้งสิ้น - - 15,550 - 15,550 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของจ านวนครูผู้สอนภาษาจีนโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนที่ ร่วม
กิจกรรมตามโครงการฯ  

 

 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจระดับ 3 ขึ้นไป 

- รายงานโครงการฯ  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินโครงการฯ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวปัทมา  ฮูเซน) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

          ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการ
มุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 
การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลัก
ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ตระหนักและเห็นความส าคัญของการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิต การเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข 
ให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถรับรู้และเข้าใจ
สิ ทธิ ด้ านสุ ขภาพ สื่ อสารอย่ า งมีประสิ ทธิภาพ มี

1. เพ่ือด าเนินการตรวจและ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของ
ผู้ ล งทะเบียน เข้ าร่ วมอบรม
พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศ
วิถี ศึ กษาและทั กษะชี วิ ต ใน
ระบบการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน
ออนไลน์ 
2 .  เ พ่ื อส่ ง เสริ มและพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต 
3. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ใน
ลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ 
Active Learning 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
1. ครูในสังกัดลงทะเบียนเข้า
ร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิตในระบบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานออนไลน์ 
2. เพ่ิมศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต 
3. ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ด้วยวิธีการ Active Learning 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
ครูมีศักยภาพในการการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะ

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต สังกัด สพม.ลป
ลพ ทุกโรงเรียน จ านวน 
45 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตของ
โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5,000 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.2, S.3.6, S.3.8, S.3.15, S.3.16 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทร 089-7590456   E-mail - 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน บริหารจัดการตนเองให้มีความ
สมดุลด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน พร้อมเผชิญต่อความ
เปลี่ยนแปลงป้องกันและแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ ตาม
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 กฎกระทรวง ก าหนดประเภทของ
สถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษาในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
กระทรวงศึกษาธิการ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การให้โอกาสเด็ก และเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษา
ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม อย่างเคร่งครัด จริงจัง 
และต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยปรับ
บทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ชีวิต และการเฝ้าระวัง ป้องกัน
แก้ไข ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
ได ้
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่ลงทะเบียนผ่าน
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
- แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเพ่ือ เข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถี
ศึกษาแบบออนไลน์ 
- ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่ลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรม
พัฒนาครูเพศวิถีศึกษาเพ่ืออนุมัติผ่านหรือไม่ผ่านหลักสูตร 

- - - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ  
  (จ านวน 1 คน x 6 ชม. x ชม.ละ 600 บาท = 3,600 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการด าเนินงาน  
  (จ านวน 5 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 350 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 5 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 500 บาท) 

- - 4,450 - 4,450 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต 
- นิเทศฯ รูปแบบ Online (ไม่ใช้งบประมาณ) 

- - - - - 

4 กิจกรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน 
- ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนิน (จ านวน 550 บาท) 

- - - 550 - 

รวมทั้งสิ้น - - 4,450 550 5,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สังกัด สพม.ลปลพ ทุก
โรงเรียน จ านวน 45 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของโรงเรียนใน
สังกัดมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

- ประเมิน/สังเกต/สอบถาม 1. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
โปรแกรมการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานออนไลน์ 
2. แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต 
2. แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)  

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

       ดว้ยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ 
ส าหรับกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่
มีกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มก าลังความสามารถในทาง
สติปัญญา สังคม จิตใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เจริญเติบโตขึ้น 
พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความ
จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความ
รับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้มีลักษณะ
ใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  มีความเป็นสากล  
เป็นพลังส าคัญในการดูแลรักษา และพัฒนา ชาติ
บ้านเมืองให้เจริญมั่นคงเป็นผลต่อการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะให้มีการจัดตั้ง

1. เพ่ือให้ผู้ก ากับลูกเสือในสังกัด
เพ่ิมคุณวุฒิทางลูกเสือ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมวิชา
ผู้ก ากับลูกเสือ มีความรู้ ความ
ช านาญในกิจกรรมลูกเสือขั้นสูง 
เ พ่ือสามารถน าไปยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 
- บุคลากรการทางการลูกเสือที่
เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ มี
ความรู้ ความช านาญใน
กิจกรรมลูกเสือขั้นสูง เพ่ือ
สามารถน าไปยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมลูกเสือ  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่าน
การอบรม น าความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม ไปพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรทางการลูกเสือ
ทุ ก ค น ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรม ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทางการลูกเสือ 
ผู้ เ ข้ ารับการอบรมวิชา 
ผู้ก ากับลูกเสือ มีความรู้  
ความช านาญในกิจกรรม
ลูกเสือขั้นสูง เพ่ือสามารถ
น าไปยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมลูกเสือ 

16,000 
บาท 

จากงบประมาณ 
สพม.ลปลพ 

(ส่วนงบประมาณ
ส่วนอื่นจากการ
ลงทะเบียนของผู้
เข้ารับการอบรม) 
 
 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็นการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ  S.3.7 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลัญจกร  ผลวัฒนะ...กลุ่ม.....ส่งเสริมการจัดการศึกษา...  เบอร์โทร...0898534302..  E-mail …lunjung_na@hotmail.com…. 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

กองลูกเสือในสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือให้สอดรับกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
       การพัฒนาคุณวุฒิทางลูกเสือของผู้ก ากับลูกเสือ ถือ
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่จะส่งเสริมให้กิจกรรมลูกเสือ
ประสบความส าเร็จ เพราะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้ก ากับให้สามารถยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน จึงด าเนินการจัดการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่และบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง 
(S.S.A.T.C.) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณวุฒิทางลูกเสือให้แก่ผู้
ก ากับลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือจากโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง
ล าพูน และหน่วยงาน สถานศึกษาอ่ืน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อม คณะท างาน คณะวิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 1 วัน 
      - ค่าอาหาร (จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท)  
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 20 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท) 

- - 
 

3,400 
 
 

- 3,400 
 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และบุคลากรทางการ
ลูกเสือข้ันความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) จ านวน 7 วัน 6 คืน 

- ค่าอาหาร (จ านวน 65 คน x 19 มื้อ x มื้อละ 100 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 65 คน x 14 มื้อ x มื้อละ 35 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ค่าบ ารุงสถานที่  
- ค่าวัสดุ  
- ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล 
- ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร ท าเล่มเอกสาร 

- - 186,600 
 
 

- 186,600 
 

รวมทั้งสิ้น - - 190,000 - 190,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ โดยใช้งบประมาณจาก สพม.ลปลพ 16,000 บาท ส่วนงบประมาณส่วนอ่ืนจากการลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- บุคลากรทางการลูกเสือทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความช านาญในกิจกรรมลูกเสือ
ขั้นสูง เพ่ือสามารถน าไปยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

 
การประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายลัญจกร  ผลวัฒนะ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการนิเทศ ติดตาม ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA   
(Performance Agreement : PA)ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (ว 9/2564) ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
(ว 11/2564) และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว 
12/2564) ซึ่งมีหลักการเหตุผล เจตนารมณ์ และกรอบ
แนวคิดท่ีส าคัญ คือ 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ.2561-2565) 
3) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัด
การศึกษา 

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้
ค าแนะน าปรึกษา แก้ไขปัญหา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดทุกโรง สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
อย่างเป็นรูปธรรม 
2) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ไปใน

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 
45 โรงเรียน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- กลุ่มผู้น าเครือข่ายองค์ความรู้  
(PA Support Team) ระดับ 
สถานศึกษา สามารถสื่อสาร 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัด จ านวน 45 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับ
การประเมินฯและพัฒนา
งานให้ผ่านเกณฑ์ โดยได้
คะแนนจากกรรมการแต่

18,000 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3, 5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.18, S.5.3, S.5.4, S.5.5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวระพีพันธ์  กันธิมา     กลุ่ม บริหารงานบุคคล      เบอร์โทร 097-9206259      E-mail - 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการปรับหลักเกณฑ์
การประเมินวิทยฐานะ 
ใหม่ต้องส่งผลไปถึงผู้ เรียน มุ่ งเน้นการพัฒนาวิชาชีพ
มากกว่าการจัดท าผลงานทางวิชาการ บูรณาการเชื่อมโยง
กัน การประเมินไม่ยุ่งยาก 
5) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูฯ 
เน้นเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวก าหนดให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดท าข้อตกลงในการ
พั ฒ น า ง า น  ( Performance Agreement :  PA)  ทุ ก
ปีงบประมาณ 
       ในการด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธี การ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง ในปีงบประมาณที่
ผ่านมา ยังพบปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่ง ของทุกต าแหน่ง สถานศึกษาในสังกัดยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ประกอบกับ สพฐ. ตระหนักถึงความส าคัญของหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ และทราบถึง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่าน
มา ได้ก าหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนากลุ่มผู้น าองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการ

ทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติได้
ตามก าหนดระยะเวลา 
3)  เพื่อก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคล 
4)  เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการ
ขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของ
ต าแหน่งครู ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 
5)  เพื่อใช้ผลการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ ในการ
คงวิทยฐานะตามมาตรา 55 
6)  เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบใน
การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ 
ไปในทิศทางเดียวกัน ปฏิบัติได้ 
ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิด 
ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม 
2) ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
สามารถจัดท าข้อตกลงในการ 
พัฒนางานตามมาตรฐาน 
ต าแหน่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
ได้รับการประเมินผลการพัฒนา 
งานตามข้อตกลง (PA) อย่าง 
โปร่งใส เป็นธรรม และ 
ผู้บังคับบัญชาสามารถน าผล 
การประเมินการพัฒนางานตาม 
ข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงาน 
บุคคลได้ 

ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สามารถน า
ผลการประเมินฯ ใช้เป็น
คุณสมบัติในการขอรับการ
ประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯที่
ก าหนด 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถน าผลการประเมิน
ฯ เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้
ความสามารถ ความ
ช านาญ หรือความ
เชี่ยวชาญในต าแหน่งและ
วิทยฐานะที่ได้รับการ
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (PA Support Team) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 10 คน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และสร้างเครือข่ายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
การสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
และ สพม.ลปลพ ได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาสู่สถานศึกษา ในการสื่อสารและถ่ายทอด
องค์ความรู้ เ กี่ ยวกับหลักเกณฑ์และวิธี การ ให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

บรรจุและแต่งตั้ง ตามนัย
มาตรา 55 
- ใช้เป็นองค์ประกอบใน
การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ติดตาม นิเทศ การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   - (จ านวน 5 คน x คนละ 10 วัน x วันละ 120 บาท = 6,000 บาท) 
   - (จ านวน 5 คน x คนละ 10 วัน x วันละ 240 บาท = 12,000 บาท) 

- 6,000 6,000 6,000 18,000 
 

รวมทั้งสิ้น - 6,000 6,000 6,000 18,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน                   
45 โรงเรียน ได้รับการติดตาม การประเมินหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ต าแหน่งครู 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการ
แต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ต าแหน่งครู
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินไปใช้
ในการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
    1. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพ่ือให้มี       
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่
ก าหนด 
   2.  ใช้เป็นผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้
ซึ่งความรู้ความสามารถ ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญใน
ต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามนัย
มาตรา 55 

- สอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์ 
 

- แบบติดตามประเมินผล ด้านการบริหารงาน
บุคคล 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
   3. ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสัมฤทธิ์  กอไธสง) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวระพีพันธ์  กันธิมา) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายบัณฑูรย์   ธิแก้ว) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  
2542  มาตรา  37  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545  และฉบับที่  3  พ.ศ. 2553  ได้ก าหนดบทบาท
หน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะเป็น
หน่วยงานที่มีความส าคัญในการบริหารและจัดการศึกษา
ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา  เพื่อให้
สามารถจัดการศึกษาได้อย่ า งมีประสิทธิภาพโดย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบ
จะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานและยึดหลักว่า
ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  (Good  
governance) มาบูรณาการ  และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน และจากการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ ตามบทบาทหน้าที่ 
มี ทั ก ษ ะ ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 
45 โรงเรียน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีสมรรถนะและ
ทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้
ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่  ต า ม
มาตรฐานต าแหน่งที่  ก.ค.ศ.
ก าหนด และมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ส่ งผลให้นั ก เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด จ านวน 45 
โรงเรียน เข้ารับการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดที่เข้ารับการพัฒนา 
มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะในการปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

6,700 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 75   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.18, S.3.20 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัชรี  สิทธิวงศ์     กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   เบอร์โทร 081-6727377   E-mail - 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขั้นพ้ืนฐาน   ได้ก าหนดเป้าหมายให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  มีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ก าหนดให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาเป็นกลไกในการ
ขั บ เ คลื่ อนการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ านสู่ คุณภาพระดั บ
มาตรฐานสากล  โดยมีจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุ่งผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 
แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
      1. วางแผนเตรียมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ  
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการ 
      3. จัดเตรียมสถานที่/ประสานวิทยากร    
      4. แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนในสังกัดเข้ารับการพัฒนาผ่านช่องทาง
ออนไลน์ จ านวน 1 วัน                  ตามหลักสูตร ดังนี้ 
         4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Fundamental AL : C1 Writing   
         4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Fundamental AL : C1 Speaking 

6,700    6,700 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

         4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Fundamental AL : C1 Reading 
         4.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Fundamental AL : C1 Listening 
      5. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
          (จ านวน 10 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 700 บาท) 
        - ค่าอาหารกลางวัน 
          (จ านวน 10 คน x 1 มือ้ x มื้อละ 100 บาท = 1,000 บาท) 
        - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ 
          (จ านวน 4 คน x 1.30 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท = 3,600 บาท) 
        - ค่าพาหนะวิทยากร (เหมาจ่าย ไป – กลับ)  
          (จ านวน 2 คน ๆ ละ 300 บาท = 600 บาท) 
        - ค่าพาหนะวิทยากร (ไป – กลับ) กิโลเมตรละ 4 บาท 
          (จ านวน 1 คน = 800 บาท) 
     6. จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ผ่านระบบ E-Certificate 
     7. สรุป/รายงานผล 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้น าองค์ความรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง 
      1. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มผู้น าองค์ความรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(PA Support Team) 
      2. วางแผนเตรียมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ 

40,000    40,000 
(งบสนับสนุน
สหกรณ์ออม

ทรัพย์ครู
ล าปาง จ ากัด) 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

      3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนและ
สร้างเครือข่าย 
      4. แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนและสร้างเครือข่าย 
PA Support Team ระดับสถานศึกษา โดยก าหนดผู้เข้ารับการอบรมตาม
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 194  ดังนี้ 
         4.1 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ/ขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 5 คน จ านวน 14 
โรงเรียน (14*5=70) 
         4.2 โรงเรียนขนาดกลาง/ขนาดเล็ก โรงเรียนละ 4 คน จ านวน 31 โรงเรียน 
(31*4=124) 
      5. อบรมเชิงปฏิบัติการ  
         5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม/คณะวิทยากร/
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่             ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 220 คน จ านวน 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บาท เป็นเงิน 15,400.- บาท (220*2*35=15,400) 
        5.2 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม/คณะวิทยากร/คณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 21,000.- บาท (220*100=22,000) 
      6. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม/ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าวัสดุ จ านวน 2,600.- 
บาท 
      7. นิเทศ ติดตามการด าเนินการตามข้อตกลงการพัฒนางาน 
      8. สรุปและรายงานผล 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

3 กิจกรรมที่ 3 อบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและ
การสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
      1. วางแผนเตรียมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ  
      2. ประสาน สพฐ. /ศธจ.ล าปาง/ศธจ.ล าพูน และส านักพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมระบบคุรุออนไลน์ (KHURU Online)  
      3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ 
      4. ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าหลักสูตรส าหรับพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 หลักสูตร 
         4.1 หลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน ก าหนดเป็นหลักสูตรออนไลน์ 12 
ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วงอายุราชการ 
2 – 25 ปี 
         4.2 หลักสูตร ครูไทยรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข ก าหนดเป็นหลักสูตรออนไลน์ 13 
ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วงอายุราชการ 
10 ปี ก่อนเกษียณ และหลังเกษียณอายุราชการ 
      5. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
      6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาและสอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดได้รับวุฒิบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
      7. ติดตามและสรุปผลการพัฒนา 

    - 

รวมทั้งสิ้น 6,700 - - - 6,700 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 45 
โรงเรียนเข้ารับการพัฒนา 
- ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์ ตามที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้ารับ
การพัฒนา มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

-  สังเกต/สอบถาม 
-  ประเมิน 

-  แบบประเมิน แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสัมฤทธิ์ กอไธสง) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางวัชรี  สิทธิวงศ์) 

ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

       กลุ่มงานส่งเสริมและการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจ านวน 
45 โรงเรียน และมีสารสนเทศที่ต้องด าเนินการทาง
เว็บไซต์ จ านวน 3 เว็บไซต์ ได้แก่  1) เครือข่ายครู
ภาษาไทย  2) ระบบนิเทศออนไลน์ (นิเทศภายในและ
สังเกตทักษะการจัดการเรียนรู้และการดูแลชั้นเรียน) และ 
3) รวมสื่อ นวัตกรรมฯ ซึ่ งมีข้อมูล สารสนเทศเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

1 .  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3 .  เ พ่ื อ เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อ
การเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
  - สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
จ านวน 45 แห่ง ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 - สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
จ านวน 45 แห่ง ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม การส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100  
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปางล าพูน ได้รับ 
การส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ 
-ร้อยละ 80 ของครู  
ในสังกัดผู้เข้ารับ 
การอบรม ได้รับการนิเทศ
ติดตาม 
 

34,800 
 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3, 5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.19, S.5.2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเดชก าพล  เจดีย์ยอด       กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เบอร์โทร 089-9545584                 E-mail - 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร ว ม ทั้ ง นั ก เ รี ย น ใ น สั ง กั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ กษาล าปา ง  ล า พู น 
จ านวน 45 แห่ง เข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
แ ล ะ มี ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ 
จากช่องทางดังกล่าว 

เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 80 ของโรงเรียน
ในสังกัดเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ระบบคลัง
สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจระดับ
มาก 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
สถานที่ ห้องประชุมกู่ค า สพม.ลปลพ    ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
คณะด าเนินงาน จ านวน 15 คน  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่าง -  เครื่องดื่ม  
  (จ านวน 15 คน x อาหารว่างมื้อละ 35 บาท  = 525 บาท) 
2) ค่าจัดท าเอกสารการประชุม  = 300 บาท 

- - 825 - 825 

2 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. ค่าต่อโดเมน www.sesa35.info    1 ปี              จ านวนเงิน   1,600 บาท 
2. ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ www.sesa35.info   1 ปี     จ านวนเงิน   1,070 บาท 
3. ค่าปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หลัก (Theme) 1 เว็บไซต์  จ านวนเงิน 6,000 บาท 
4. ค่าจัดจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถออกเกียรติบัตร
ออนไลน์อัตโนมัติ จ านวนเงิน 20,000 บาท 

- - 28,670 - 28,670 

3 กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามและประเมินผล  จ านวน 45 โรงเรียน บูรณาการกับ
กิจกรรมการนิเทศของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ดังนี้ 
1) ค่าจัดท าเอกสารการนิเทศ เป็นเงิน  1,180 บาท 
2) การประกวด Best Practice ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ จ านวน ๒ โล่ๆ ละ 
1,200  รวม 2,400 บาท 
 

- - 1,180 
 

2,400 
 

3,580 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

4 กิจกรรมที่ 4 การสรุปผลการด าเนินงาน  
สถานที่ ห้องประชุมกู่ค า สพม.ลปลพ    ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
คณะด าเนินงาน จ านวน 15 คน  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่าง -  เครื่องดื่ม  
  (จ านวน 15 คน x อาหารว่างมื้อละ 35 บาท  = 525 บาท) 
2) ค่าจ้างจัดท าสรุปโครงการ จ านวน ๒ เล่ม ๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 1,200 บาท 

- - - 1,725 
 

1,725 
 

รวมทั้งสิ้น - - 30,675 4,125 34,800                                            
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
 

การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน ได้รับ
การส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-ร้อยละ 80 ของครูผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการนิเทศติดตาม 

 

 

 

- นิเทศ ติดตามฯ 
- ส ารวจ 

- สรุปรายงานฯ 

- แบบนิเทศฯ 
- แบบส ารวจ 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบ
คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
-ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในระดับมาก 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายเดชก าพล  เจดีย์ยอด) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โครงการ การฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2566 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

     กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมอันเหมาะสมที่จะช่วยให้
นักเรียนหรือเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมี เ กี ย รติ เ ชื่ อ ถื อ ได้  ดั งพระร าชปณิ ธ านของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ตั้งกองลูกเสือขึ้น เพราะทรงหวังประโยชน์
เพ่ือจะฝึกหัดเยาวชนเป็นผู้ประพฤติและเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติบ้านเมืองในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการ
ประการจึงได้ก าหนดนโยบาย คือ การก าหนดให้มีการ
เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้ เรียนเ พ่ือให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย 
มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดย
มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้เรียน และมีแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงลึกที่น าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ส่งเสริมการมีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วม

1. เพ่ือให้ลูกเสือที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องยาเสพติด และมคีุณลักษณะ
ที่พึงประสงคท์ั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม
ความเป็นไทย และห่างไกล 
ยาเสพติด 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือที่เข้ารับ
การฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะชีวิต
ด้านการป้องกันภัยยาเสพติดและ
ดูแลเยียวยาชว่ยเหลือผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดในเบื้องต้น  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้
เข้าสู่สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ        
1. ฝึกอบรมลูกเสือระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน 
ในสังกัดฯ จ านวน 45 โรงเรียน  
2. จ านวนลูกเสือที่เข้ารับการ
อบรม ในสังกัดโรงเรียนละ 8-
10 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 360 
คน 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
มีจ านวนลูกเสือที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติดในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 360 คน  
 

เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ 80 ของลูกเสือที่
เข้าร่วมในโครงการ
ฝึกอบรมลูกเสือผ่านการ
อบรมหลักสูตรลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ  
เชิงคุณภาพ 
-  ลูกเสือที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีศักยภาพในการ
เป็นแกนน าในการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

90,000 
(งบ สพฐ.) 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                        ป้องกันปราบปรามและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.1.1,  S.3.7 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววศินี  วนรัตน์       กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา   เบอร์โทร 08 1921 3920            E-mail wasinee.w@sesalpglpn.go.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ในกิจกรรมอย่างจริงจังโดยให้ครอบคลุมผู้ เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าหลักสูตรลูกเสือ
และคู่มือการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ความรู้
เรื่องยาเสพติด ทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติด การ
สร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับมติของส านักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ได้ก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบั ติ ง านการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดประจ าปี 2565 ส าหรับจัดกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้แก่สถานศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่
ก าหนดสามารถขยายผลจัดตั้ ง เป็นกองลูกเสื อ ใน
สถานศึกษาได้    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ แก่ลูกเสือที่ก าลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 8-10 คน 
จ านวน 45 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 360 คน โดยสนับสนุน
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณด าเนินงานให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
จ านวน 45 โรงเรียน  

 
แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน จ านวน 45 โรงเรียน 
      (45*2000)=90,000 

- - - 90,000 90,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 90,000 90,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ 80 ของลูกเสือที่เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมลูกเสือ
ผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ  
เชิงคุณภาพ 
-  ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมมีศักยภาพในการเป็นแกนน าใน
การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 
- สังเกตพฤติกรรม  
- ประเมินความรู้  
- ประเมินผลงาน 

 

 
- แบบสังเกต    
  พฤติกรรม  
- แบบประเมินความรู้  
- แบบสอบถาม 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววศินี  วนรัตน์) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศกึษา 2566 ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา  

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ าพระทัยอันเปี่ยมด้วย
พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภ 
แด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น 
มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 ครั้งที่เสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียน
ราษฎร์สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความ
ของพระราชปรารถมีว่า “มีนักเรียนจ านวนมากซึ่งมีความ
ประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียน
ได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียน
ได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียน 
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทาน
และทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้” งานคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล

1. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 
แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี  
มี ผ ล ก า ร เ รี ย น ดี   ใ ห้ เ ป็ น
แบบอย่างกับนักเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
2. เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีการ
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
ดีเยี่ยม มีคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน เป็น
ผู้น าทางวิชาการ และเป็น
แบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืน ๆ 
 
  

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัด
ล าปางและล าพูน จากโรงเรียน
ขนาดใหญ่ 1 คน ขนาดกลาง 1 
คนและขนาดเล็ก 1 คน  
- มีสถานศึกษาที่เป็นตัวแทน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
จังหวัดล าปางและล าพูน จาก
โรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรง 
ขนาดกลาง 1 โรงและขนาดเล็ก 
1 โรง  
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและสถานศึกษา
ในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่
การศึ กษามั ธยมศึ กษา
ล าปาง ล าพูน ได้รับรางวัล
พ ร ะ ร า ช ท า น  ร ะ ดั บ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น 
ประจ าปีการศึกษา 2566 
ระดับกลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
(ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจาก
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน) 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  - 
   
   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต  
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ  S.3.4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริพรรณ  ผิวเรือง       กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา     เบอร์โทร 065 645 3355    E-mail ingaon32@gmail.com 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

พระราชทาน เป็นงานที่มีเกียรติเป็นสิริมงคล สมควรที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการประเมินและคัดเลือก
นักเรียนหรือสถานศึกษานั้น คณะกรรมการต้อง
ด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม  
โดยใช้ความรู้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณา
ตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักการ มีใจเป็นกลาง ไม่โน้ม
เอียง เพื่อให้ได้นักเรียนหรือสถานศึกษาท่ีสมควรได้รับ
รางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง ปัจจุบันการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภท
นักเรียน มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ประเภทสถานศึกษา มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งการด าเนินการประเมินคัดเลือก  
จะด าเนินการตามระเบียบและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน 
แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา และใช้แบบ
ประเมินตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

3. เพ่ือกระตุ้นสถานศึกษาใน
สังกัดให้มีการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 
- นักเรียนมีความประพฤติดี มี
ผลการเรียนดี และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 
- สถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา จัดการศึกษาได้
มาตรฐานดีเยี่ยม และมีคุณภาพ 
ตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
เป็นผู้น าทางวิชาการ เป็น
แบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืน ๆ 

 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลการเรียนที่
ดี เป็นผู้มีความประพฤติดี 
ประพฤติชอบ  
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
และสถานศึกษา สามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดการประเมินฯ (จ านวน 1 วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง (15คนX170บาท) 
- ค่าวัสดุประกอบการด าเนินการ 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการด าเนินการ 

- - 3,500 
 
 

- 
 

3,500 
 
 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพ้ืนที่ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินฯ (5 คนX240X5วัน) 
- ค่าวัสดุประกอบการด าเนินการ 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการด าเนินการ 

- - - 
 
 
 
 

8,000 
 
 
 

8,000 
 

 
 
 

3 กิจกรรมที่ 3ประชุมสรุปผลการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2566  
ระดับเขตพ้ืนที่ (จ านวน 1 วัน) 

- ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง (15คนX170บาท) 
- ค่าวัสดุประกอบการด าเนินการ 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการด าเนินการ 

- - - 3,500 
 
 
 
 

3,500 
 
 
 
 

 รวมทั้งสิ้น   3,500 11,500 15,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่ม
จังหวัด 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น เป็นผู้มีความประพฤติดี ประพฤติ
ชอบ  
- ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

 
 

 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวศิริพรรณ  ผิวเรือง) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน ประจ าปี 2566 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือพัฒนา 
“คน” ต้องท าเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแต่
อยู่ในครรภ์มารดาสู่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยท างาน และวัยชรา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น เป็นวัยที่
จะต้องปลูกฝังและสร้างคุณค่าให้กับตนเอง คุณค่าความ
เป็นมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิต เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ทักษะชีวติเป็นสมรรถนะ 
ส าคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนาทั้งทางด้าน
ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 
2.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
จัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด หลีกเลี่ยงและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ 
4.  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่นโดยการใช้ภาษาพูดและ
ภาษากาย สามารถวางตัวได้
ถูกต้องเหมาะสม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 
- นักเรียนมีความตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
- นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
- นักเรียนสามารถจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด 
หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ 
- นักเรียนสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืนโดยการใช้ภาษาพูดและ
ภาษากาย สามารถวางตัวได้
ถูกต้องเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนแกนน าระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
100  
- ครูผู้รับผิดชอบงาน 
ยาเสพติด 45 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนแกนน าได้รับการ
พัฒนาทั้งทางด้านความรู้ 
ความรู้สึกนึกคิด  
ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบุคคล รู้จักจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้ง 
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
ปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยน แปลงของสังคม

35,000 
(งบ สพฐ.) 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  - 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต  
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ  S.3.1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววศินี  วนรัตน์  กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  เบอร์โทร 08 1921 3920  E-mail  wasinee.w@sesalpglpn.go.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ป้องกันตนเอง
ในภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตให้แก่นักเรียน จึงได้ก าหนดแนวทางการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาให้เกิดความตระหนักรู้ เห็น
คุณค่าในตนเอง และผู้อ่ืน การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์
ความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนซึ่งเป็น
องค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนมี
พ้ืนฐานด้านอุปนิสัยที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขต่อไป 

 
 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 
  นักเรียนแกนน าได้รับการ
พัฒนาทั้งทางด้านความรู้ 
ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้าง
สัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล 
รู้จักจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
ปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพ แวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
ป้องกันตนเองในภาวะคับขัน 
และจัดการกับชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและสังคม 
 

และสภาพ แวดล้อม รู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น ป้องกัน
ตนเองในภาวะคับขัน และ
จัดการกับชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและสังคม 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที ่1 จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
      - ส าหรับโรงเรียน จ านวน 50 ชุด ๆ ละ 60 บาท 
      - จัดท าเอกสารส าหรับนักเรียนประกอบการอบรม จ านวน 100 ชุด ๆ ละ 20 บาท 

- - - 5,000 
 
 

5,000 
 
 

2 กิจกรรมที ่2 จัดค่ายกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต  
      - ค่าตอบแทนวิทยากรวันที่ 1 
       (5คน X7ชม. X600บาท) 
      - ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และอาหารว่าง 
      คณะกรรมการ (20คนX170บาท) 

- - - 24,400 24,400 

3 กิจกรรมที ่3 ประชุมคณะท างานสรุปผลจัดค่ายกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต  
       - ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่างคณะกรรมการ  
         (15คน X170บาท) 

- - - 2,550 2,550 

4 กิจกรรมที ่4 จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดค่ายรายงาน สพฐ. 
จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 305 บาท 

- - - 3,050 3,050 

รวมทั้งสิ้น    35,000 35,000 
หมายเหตุ งบประมาณจาก สพฐ. จัดสรร ถัวจ่ายทุกรายการ 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
     นักเรียนแกนน าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 45 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 90 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนแกนน าได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ 
ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล รู้จัก
จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพ แวดล้อม รู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น ป้องกันตนเองในภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
- แบบติดตาม 

 
- แบบประเมิน 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววศินี  วนรัตน์) 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านที่ 4  
ส่งเสริมและปลูกฝังอัตลักษณ์ท้องถิน่  

และความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่นักเรียน 
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โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่
10 อันประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มี
งานท ามีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี และน้อมน าพระบรมรา
โชบายพระราโชบายของพระบรมวงศานุวงศ์อันเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดการศึกษา เช่น การส่งเสริมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวีธี
ปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้
ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา โดยประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนด 1 ใน 5 เป้าหมาย
ของหลักสูตรคือ“การ พัฒนาผู้ เ รี ยนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ

1.  เ พ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
โรง เรียนในสั งกัดส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง  ล า พูนทุ ก โ ร ง ได้ รั บ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพ   การจัดการศึกษาโดย
การน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 
10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่                
การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา 
2. เ พ่ือสร้างและพัฒนาระบบ
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
การจัดการเรียนรู้ ในการน้อม
น าพระบรมรา โ ชบายด้ า น
การศึกษา ในหลวงรัชกาลที่10 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
  - โรงเรียนในสังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง 
ได้รับส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตลอดจนได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและดูแลการตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษา        
ในการน้อมน าพระบรม           
ราโชบายด้านการศึกษา           
ในหลวงรัชกาลที่10 และ 
พระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณา
การเพ่ือจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา           

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของจ านวน
โรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูนที่เข้าร่วม
โครงการและได้รับส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา   
โดยการน้อมน าพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาใน
หลวงรัชกาลที่10 และ 
พระบรมวงศานุวงศ์สู่ 
การบูรณาการเพ่ือจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา  
       

36,500 บาท 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่4 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.4.1, S.4.2, S.4.3, S.4.4, S.4.5, S.4.6 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทร 089-962-1940   E-mail peerawut@esdc.go.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”จึงเป็นการ
ปลูกฝังผู้เรียนให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การคิด การปฏิบัติตน และคุณลักษณะในการด าเนินชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้น้อมน าแนวพระราชด าริในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวงด้านการจัดการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่ง
ต้องสร้างความรู้ ความเข้ าใจอันถูกต้องที่มีต่ อชาติ
บ้านเมือง ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม
เ ด็ กและ เย าวชน ไทย ให้ มี ค ว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใ จ ใน
ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีใน
ระบอบประชาธิปไตยมีความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือ
สันติสุขในสังคมไทย  
      ดั งนั้น เ พ่ือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายและ
จุดมุ่งหมายของหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงมุ่งบูรณาการทุก
โครงการให้มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบ 
และเป็นการพัฒนากระบวนบูรณาการกับการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

และพระบรมวงศานุวงศ์  ที่
น าไป   สู่การบูรณาการเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมของสถานศึ กษา        
ในสังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน       

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูนจ านวน 45 แห่ง   
มีความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานในด้านพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดย
การน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่
การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนและมีการพัฒนา
กระบวนบูรณาการการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ท าให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูนน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล  

เชิงคุณภาพ 
ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยการ
น้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ในหลวง
รัชกาลที่ 10 และ       
พระบรมวงศานุวงศ์สู่
การบูรณาการเพ่ือจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ของ
สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ช่วยลดภาระงานของครูผู้จัดการเรียนการสอน ทั้งยัง
สอดคล้องกับสภาพบริบทและภาระงานของครูและ
บุคลากรของโรงเรียนทุกแห่ ง ในปัจจุบันที่ มี ความ
รับผิดชอบจ านวนมาก อันจักเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินงานตามนโยบายในการ
ปลูกฝังผู้ เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ พึง
ประสงค์ของนักเรียน และในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป 

ที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ฯ 
ไปใช้เป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของตนเองได้
ต่อไปในอนาคต 
 

 
แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงาน 
สถานที่ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ล าปาง ล าพูน    ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตัวแทนของ
ศูนย์ฯสังคมศึกษา / ศูนย์ฯคุณธรรมฯ / ศูนย์อาเซียนฯ ทั้ง 2 จังหวัด ( รวม 6 ศูนย์ฯ 
ศูนย์ละ  3 คน ) รวมจ านวน 18 คน 
คณะด าเนินงาน จ านวน 7 คน  รวมทั้งสิ้น 25 คน   โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(จ านวน 25 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท =1,750 บาท) 
2) ค่าอาหาร      (จ านวน 25 คน x  1 มื้อ x  มื้อละ 100 บาท = 2,500บาท) 
3) ค่าส าเนาเอกสารการประชุม   (จ านวน 25  ชุด x ชุดละ 20 บาท = 500 บาท) 
 

4,750 - - - 4,750 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่10ฯ (การยกระดับการสอนประวัติศาสตร์ด้วย WEBINAR 12 เดือน) 
ผ่านระบบออนไลน์ 
สถานที่ ถ่ายทอดสด ห้องประชุมทันใจ  สพม.ล าปาง ล าพูน  
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 45 โรงเรียน รวมจ านวน 90 คน 
คณะท างาน จ านวน 8 คน  วิทยากร  จ านวน 2 คน  รวมทั้งสิ้น 100 คน  
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 10 คน x  2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท  = 700 บาท) 
2) ค่าอาหาร (จ านวน 10 คน x 1 มื้อ x  มื้อละ 100 บาท = 1,000บาท) 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ  
   (วิทยากร จ านวน 2 คน x  6 ชม. x ชม.ละ 600 บาท  = 7,200 บาท) 

- 8,900 - - 8,900 

3 กิจกรรมที่ 3 การประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โรงเรียนด าเนินการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ 
สถานที่ โรงเรียนในสังกัดสพม.ล าปาง ล าพูน คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 45 คน 
คณะท างาน จ านวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น 50 คน 

- - - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 ค่ายเยาวชนคนคุณธรรม 
- โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดค่ายคุณธรรมฯ ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 
สถานที่ โรงเรียนในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 45 คน 
คณะท างาน จ านวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น 50 คน 
 

- - - - - 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

5 กิจกรรมที่ 5 การคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
- โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมฯ  ที่สอดคล้องกับรูปแบบการ
เรียนการสอน 
สถานที่ โรงเรียนในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 45 คน 
คณะท างาน จ านวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น 50 คน 

- - - - - 

6 กิจกรรมที่ 6 การคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ    
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ด าเนินการประชาสัมพันธ์   
ให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกทราบ และส่งต่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน คณะกรรมการด าเนินงานจ านวน45 คน 
คณะท างาน จ านวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น 50 คน 

- - - - - 

7 กิจกรรมที่ 7  การประเมินคุรุชนคนคุณธรรม /นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี / การ
คัดเลือกโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนตามบริบทของโรงเรียนสอดคล้องกับรูปแบบการสอนของ
โรงเรียน 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 5 คน 
คณะท างาน จ านวน 2 คน      รวมทั้งสิ้น 7 คน     

- - - - - 

8 กิจกรรมที่ 8 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการน้อมน าพระบรมราโชบายฯ            
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา(ด าเนินการพร้อมกับการออกนิเทศชั้นเรียน ฯ) 

- - - - - 

9 กิจกรรมที่ 9  การประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมน าพระบรม       
ราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่สถานศึกษาฯ 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน    คณะกรรมการตัดสิน จ านวน 3 คน 

- - 22,850 - 22,850 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

คณะด าเนินงาน จ านวน 2 คน   รวมทั้งสิ้น 5 คน      โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 5 คน x  2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท   = 350 บาท) 
2. ค่าอาหาร  (จ านวน 5 คน x มื้อละ 100 บาท = 500 บาท)  
3. ค่าวัสดุ  (จ านวน 22,000 บาท) ซี่งมีรายการดังนี้  
 - โล่รางวัล จ านวน 22 ชุด x 1,000 บาท = 22,000 บาท 

10 กิจกรรมที่  10   การสรุปผลการด าเนินงานฯ 
 - การสรุปผลการด าเนินงานการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง
รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการเพ่ือการพัฒนาในสถานศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน คณะด าเนินงาน 5 คน รวมทั้งสิ้น 5คน 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น 4,750 8,900 22,850 - 36,500 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   

การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่เข้าร่วมโครงการและ
ได้รับส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวง

- การส ารวจและเก็บข้อมูล 
- การนิเทศ ติดตามฯ 
- การวิเคราะห์เอกสาร 
- การสังเกตและการสัมภาษณ์ 

- แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 
- แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- แบบประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
โครงการ 
- แบบสอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายพีรวุทธิ์        สีตาบุตร) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โครงการครูดี มีศีลธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน (ครูดี มีศีลธรรม สพม.ล าปาง ล าพูน) 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

    ผู้ที่มีความใกล้ชิดและเป็นแนวหน้าของการสร้างและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาตินั้นคือ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ที่เปรียบเสมือนเป็น
บิดา-มารดา คนที่สองของนักเรียน ที่มีความรักและหวังดี
ต่อศิษย์ของตนเอง เพ่ือให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีชาติ การ
จัดการศึกษาที่ประสบความส าเร็จนั้น นักเรียนต้องเป็นคน
ดีควบคู่กับการเป็นคนเก่ง เพ่ือให้การพัฒนาเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งทางวิชาการและทางสังคม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและศีลธรรม ประพฤติปฎิบัติตนอย่างเหมาะสม 
เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนได้อย่างแท้จริง จึงสมควรที่
จักต้องยกย่องเชิดชูเกียรติ      ครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและ
มีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม เพ่ือให้นักเรียนของตนเอง
ห่างไกลจากอบายมุข  

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้บริหารโรงเรียน คิดค้นและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเรียน
การสอนคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม ให้ผู้เรียนห่างไกลจาก
อบายมุขท้ังปวง และน า
นวัตกรรมที่ใช้ไปเผยแพร่เพ่ือ
พัฒนานักเรียนของตนเองอย่าง
แท้จริง 
2.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้บริหารโรงเรียน ที่ประพฤติ

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน       
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้บริหารโรงเรียน ที่คิดค้น
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการ
เรียนการสอนคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ให้ผู้เรียน
ห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง 
และน านวัตกรรมที่ใช้ไป
เผยแพร่เพื่อพัฒนานักเรียนของ
ตนเองอย่างแท้จริง เพิ่มขึ้นจาก
เดิม และเกิดการเผยแพร่การใช้
นวัตกรรมให้ผู้ที่สนใจผ่านทาง

เชิงปริมาณ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 
45 โรงที่ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างด้าน
ศีลธรรม และมีเครือข่าย
นักเรียนแกนน าใน
โรงเรียนทั้ง 45 โรง          
ในการส่งเสริมการพัฒนา
ศีลธรรมในระดับโรงเรียน 
และสร้างขวัญก าลังใจให้
นักเรียนและโรงเรียนใน
การท าความดีต่อไป 

ไม่ใช้งบประมาณ 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่4 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.4.2, 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทร 089-962-1940   E-mail peerawut@esdc.go.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

    นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนก็มีส่วนส าคัญยิ่งจึงต้อง 
เป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอเพ่ือการสร้างมั่นคงยั่งยืนในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในด้านคุณธรรม ศีลธรรม  
พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายนักเรี ยนแกนน าในการ
เผยแพร่ความดีเช่นการสร้างเครือข่ายนักเรียนโครงงาน
คุณธรรมในโรงเรียนและทางออนไลน์ควบคู่กันไป เป็น
การประสานความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนน าเพ่ือให้ทุกคน
ห่างไกลจากอบายมุขท้ังปวงอย่างแท้จริง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้าน
ศีลธรรม 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักเรียน
แกนน า ในการส่ ง เสริมการ
พั ฒ น า ศี ล ธ ร ร ม ใ น ร ะ ดั บ
โรงเรียน และสร้างขวัญก าลังใจ
ให้นักเรียนและโรงเรียนในการ
ท าความด ี

ระบบออนไลน์ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ กษาล าปา ง  ล า พูน 
จ านวน 45 แห่ง ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้าน
ศีลธรรม มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร่ ส่งเสริม
และสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ศีลธรรม ท าให้นักเรียนห่างไกล
จากอบายมุขทั้งปวง โดยเฉพาะ 
เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด และการ
พนันทุกประเภท  
 

เชิงคุณภาพ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน  มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้บริหารโรงเรียนที่
คิดค้นและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศด้านการเรียนการ
สอนคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรมให้ผู้เรียนห่างไกล
จากอบายมุขทั้งปวง และ
น านวัตกรรมที่ใช้ไป
เผยแพร่เพื่อพัฒนา
นักเรียนของตนเองอย่าง
แท้จริง เพิ่มขึ้นจากเดิม 
และเกิดการเผยแพร่การ
ใช้นวัตกรรมให้ผู้ที่สนใจ
ผ่านทางระบบออนไลน์ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงาน 
สถานที ่ห้องประชุมกู่ค า สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะท างาน สพม.ลปลพ. จ านวน 5 คน   

     

2 กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ,ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้นแบบด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศีลธรรม (ครูดี มีศีลธรรม สพม.ล าปาง 
ล าพูน) (รับเกียรติบัตรออนไลน์) 
สถานที ่ห้องประชุมกู่ค า สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสพม.ลปลพ.จ านวน5คน   

     

รวมทั้งสิ้น - - - - - 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   

การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน    
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 
45 โรงที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศีลธรรม และมี
เครือข่ายนักเรียนแกนน าในโรงเรียนทั้ง 45 โรง ในการส่งเสริม
การพัฒนาศีลธรรมในระดับโรงเรียน และสร้างขวัญก าลังใจให้
นักเรียนในการท าความดีต่อไป 

- การเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- การเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน 
 

- สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
- แบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มี
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนที่คิดค้น
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเรียน
การสอนคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ให้ผู้เรียนห่างไกลจาก
อบายมุขทั้งปวง และน านวัตกรรมที่ใช้ไปเผยแพร่เพ่ือพัฒนา
นักเรียนของตนเองอย่างแท้จริง เพ่ิมขึ้นจากเดิม และเกิดการ
เผยแพร่การใช้นวัตกรรมให้ผู้ที่สนใจผ่านทางระบบออนไลน์ที่
เหมาะสมกับปัจจุบัน 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายพีรวุทธิ์        สีตาบุตร) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ) 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ภาคสงฆ์ท่ี 6 และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน) 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

        โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  เริ่มจากการที่
กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดให้มีการน าหลักธรรมส าคัญ 
ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและ
พัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทาง
วัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา โดย
เริ่มก่อก าเนิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2545  โรงเรียนวิถี
พุทธมีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็น
การศึกษาพัฒนา 3 ด้านอย่างบูรณาการ คือ ด้านศีลธรรม 
จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมด้านสมาธิ   จะพัฒนาให้มีจิตใจที่
เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี            มีความสุขสงบ ด้าน
ปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลก และ

1.  เ พ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธ  ของ   ผู้ ที่ รั บผิ ดชอบ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ใน
พ้ืนที่ภาคสงฆ์ที่ 6 ตามบริบทที่
แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ    
2 .  เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ มกา ร พัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ ในพ้ืนที่ภาค
สงฆ์ที่  6  สามารถเชื่ อมโยง
เครือข่ายกับพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ท าให้มีองค์ความรู้
ในการด าเนินงาน 
3. เพ่ือยกระดับการด าเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
ผู้รับผิดชอบงานโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
ในเขตพ้ืนที่ภาคสงฆ์ที่  6 ซึ่ง
ประกอบด้วย สพป.ลป 1,2,3 , 
สพป.ชร 1,2,3,4 , สพป.น่าน 
1,2 , สพป.แพร่ 1,2 ,สพป.
พะเยา 1,2 และ สพม.ล าปาง 
ล าพูน ,สพม.เชียงราย , สพม.
น่าน , สพม.แพร่ และ สพม. 
พะเยา รวมทั้งสิ้น 18 เขตพ้ืนที่

เชิงปริมาณ 
    - ผู้รับผิดชอบงาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม ศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยม ศึกษา  
ในเขตพ้ืนที่ภาคสงฆ์ที่ 6 
และคณะ กรรมการ
ด าเนินงานฯ จ านวน 38 
คน  เข้าร่วมประชุม 
- โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด 
สพม.ล าปาง ล าพูน 
จ านวน 45 โรงเรียน  
เข้าร่วมประชุม 

61,000บาท 
(รอการจัดสรร

งบประมาณจาก 
สพฐ.) 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่4 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.4.2, S.4.6 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทร 089-962-1940   E-mail peerawut@esdc.go.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษา
พัฒนาสู่การมีชีวิตที่  ดีงามมีความสุขและด าเนินชีวิตได้ 
ในปีการศึกษา 2564-2565 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา    ขั้นพ้ืนฐานมีแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการกันอย่างเป็นเครือข่าย 
เกิดการเรียนรู้จากกันและกันส่งผลต่อการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประสานความร่วมมือกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และได้
มอบหมายให้เป็นประธานเขตภาคสงฆ์ท่ี 6 จัดการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่ง
ประกอบด้วย สพป.ล าปาง 1,2,3 , สพป.เชียงราย 1,2,3,4 
, สพป.น่าน 1,2 , สพป.แพร่ 1,2 ,สพป.พะเยา 1,2 และ 
สพม.ล าปาง ล าพูน ,สพม.เชียงราย , สพม.น่าน , สพม.
แพร่ และ สพม.พะเยา รวมทั้งสิ้น 18 เขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 5 จงัหวัด คือ ล าปาง ,เชียงราย 
, น่าน , แพร่ และพะเยา  
       พร้อมกันนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ได้น าข้อสรุปจากการประชุมภาคสงฆ์ 6 
เ พ่ือน า ไปพัฒนาและยกระดับการขับ เคลื่ อนการ

ของโรงเรียนในพ้ืนที่ ภาคสงฆ์ท่ี 
6 ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและ
ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
4. เพ่ือยกระดับการด าเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด    
สพม.ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 
โรงเรียน ให้มีการขับเคลื่อนการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม โ ค ร ง ก า ร
โรงเรียนวิถี พุทธเ พ่ือพัฒนา
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

การศึกษา อันประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
จ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษาละ   
1 คน รวม 18 คน และ
คณะกรรมการด าเนินงานฯ    
18 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน 
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียน     
วิถีพุทธในสังกัด สพม.ล าปาง 
ล าพูน จ านวน 45 โรงเรียน 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ  
มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
ในเขตภาคสงฆ์ที่ 6 มีการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนว
พุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning มี
แนวคิดให้มีการน าหลักธรรม

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความเข้าใจใน
กระบวนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ และ
สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนิน งานตามความ
รับผิดชอบในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียน
วิถีพุทธ ในสังกัด สพม.
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 
โรงเรียน มีการขับเคลื่อน      
การด าเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
อย่างมีประสิทธิภาพ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 216  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ให้มีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานเพิ่มขึ้นต่อไป 

ส าคัญ  ในพระพุทธศาสนามา
เป็นแนวทางในการบริหารและ
พัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการ   
ในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น 
โดยผ่านกระบวนการทาง
วัฒนธรรม  แสวงหาปัญญาและ
วิถีวัฒนธรรมเมตตา 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
-  โ รง เรี ยนวิ ถี พุทธ ในสั งกัด     
สพม.ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 
โรงเรียน มีการขับเคลื่อนการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม โ ค ร ง ก า ร
โรงเรียนวิถี พุทธ เ พ่ือพัฒนา
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 217  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมออนไลน์ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนว
พุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 6 และการคัดเลือก
โรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ ภาคสงฆ์ 6    สถานที่ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจ านวน 18 เขต
พ้ืนที่การศึกษาในเขตภาคสงฆ์ท่ี 6  และคณะท างาน สพม.ลปลพ จ านวน 20 คน  รวม 
38 คน 
(เบิกจ่ายเฉพาะคณะท างานสพม.ลปลพจ านวน 20คน)โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 20 คน x 2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท x 3 วัน   = 
4,200 บาท) 
2) ค่าอาหาร (จ านวน 20 คน x 1 มื้อ x  มื้อละ 100 บาท x 3 วัน = 6,000บาท) 
3) ค่าจัดท าโล่รางวัลประเภทสถานศึกษา  (จ านวน 18 อัน x อันละ 1,000 บาท) 
4) ค่าจัดท าโล่รางวัลประเภทบุคคล (จ านวน 32 อัน X อันละ 1,000 บาท)  
5) ค่าจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลฯ (จ านวน 2 เล่ม X เลม่ละ 400 บาท) 

- - - 61,000 61,000 

2 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามฯ การด าเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธในเขตภาคสงฆ์ 6 (ด าเนินการแบบบูรณาการพร้อมกับการออกนิเทศชั้นเรียน
ของแต่ละ สพท.) 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 61,000 61,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ผู้รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่ภาคสงฆ์ที่ 6 และคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ จ านวน 36 คน เข้าร่วมประชุม 
 - โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดพ้ืนที่ภาคสงฆ์ 6 เข้าร่วมประชุม 
เชิงคุณภาพ 
         - ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจใน
กระบวนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ
สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตามความรับผิดชอบใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  การเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม 
- การตอบแบบสอบถาม 
- การเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน 
- การนิเทศ ติดตามฯ  
 

- แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
- แบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล 
- แบบรายงานผลการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ 
29 ประการ 
- แบบนิเทศ ติดตามฯ 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน 
จ านวน 45 โรงเรียน มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายพีรวุทธิ์        สีตาบุตร) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โครงการยกระดับการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมของชาติ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นใน
ตัวนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และตามพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และเพื่อการด าเนินงานตาม
นโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเก่ียวกับเร่ืองคุณธรรม  
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ซึ่ง
ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และงบประมาณ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบการจัด
การศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็น
พล เมื องที่ มี คุณภาพเพื่ อ ใ ห้ เยาวชนทุกคน มี ความรู้  
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข จึงได้
ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือ

1. เ พ่ื อ ให้ มี ก ารแลก เปลี่ ยน
เ รี ยนรู้ ก าร พัฒนาโร ง เ รี ยน
คุณธรรมสพฐ . ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
2. เพ่ือส่งเสริมขวัญและก าลังใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้
ด า เ นิ น ง า น ต า ม โ ค ร ง ก า ร
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มี
ผ ล ง า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ แ ล ะ
เผยแพร่เป็นแบบอย่างได้ 
3. เพ่ือยกระดับการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และการ
พัฒนานวัตกรรมการนิ เทศ 
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
จ านวน 45 โรงเรียน มีการ
ส่งเสริมกจิกรรมตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และ
ได้รับการนิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- ผู้บริหารสถานศึกษา , ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน         
ในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 9 ของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยม ศึกษา
ล าปาง ล าพูน ได้รับการ
ยกระดับเป็นโรงเรียน
คุณธรรมในระดับที่สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
-    - ผู้บริหารฯ ,ครู       
ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
มีนวัตกรรม/กระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

48,000 บาท 
(รอการจัดสรร

งบประมาณจาก 
สพฐ.) 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3, 4 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.4, S.4.2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทร 089-962-1940   E-mail peerawut@esdc.go.th 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สร้างคนดีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาแห่งใน
หลวงรัชกาลที่ 10 

ในสังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล า พู น  ทุ ก ค น แ ล ะ มุ่ ง น า
คุณธรรมมาเป็นแนวทางในการ
บริหารและพัฒนานักเรียนทุก
คนในโรงเรียนอย่างเหมาะสม 

สพฐ.    เพ่ือพัฒนา
นักเรียน 
 

 
แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ ก ากับ ติดตามฯ การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนจาก
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ฯเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ หรือการนิเทศตามสภาพจริง (ด าเนินการ    บูรณา
การกับการนิเทศชั้นเรียน ของกลุ่มนิเทศฯ)  
สถานที่ สพม.ลปลพ   และโรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ 
ผู้เข้าร่วมฯ คณะกรรมการด าเนินงานฯผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพม.ลป
ลพ จ านวน 18 คนและคณะกรรมการนิเทศคุณธรรมฯจากเขตตรวจราชการที่ 15 
จ านวน 3 คน รวม 21 คน 
(เบิกจ่ายเฉพาะคณะท างาน สพม.ลปลพ จ านวน 18 คน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ดังนี้ 

   26,200 26,200 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

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

2 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและการคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                
สถานที่ สพม.ลปลพ    
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการด าเนินงานฯผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สพม.ลปลพ จ านวน 18 คน  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(จ านวน 18 คน x คนละ 2 วัน x วันละ 2 มื้อ x  มื้อละ 35 บาท = 2,520บาท) 
2) ค่าอาหาร (จ านวน 18 คน x คนละ 2 วัน x วันละ 1 มื้อ x  มื้อละ 100 บาท   = 
3,600บาท) 
3) ค่าจัดท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ (จ านวน 100 x อันละ 115 บาท = 11,500 บาท)  
4) ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานฯ (จ านวน 5 เล่ม x เล่มละ 836 บาท    = 
4,180 บาท ) 

   21,800 21,800 

รวมทั้งสิ้น    48,000 48,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 9 ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยม ศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับการยกระดับ
เป็นโรงเรียนคุณธรรมในระดับที่สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารฯ ,ครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีนวัตกรรม/กระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือ
พัฒนานักเรียน 

- การเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน 
- การนิเทศ ติดตามฯ  
 

- แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 
- แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลฯ 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายพีรวุทธิ์        สีตาบุตร) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

นโยบายด้านที่ 5  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
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โครงการ แข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2566 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สั งคมและ
เทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การ
ด าเนินชีวิตของทุก ๆ คน  มีการพัฒนาและปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น 
การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้  ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
วิ ช า ชี พ   แ ล ะ มี สุ น ท รี ย ภ า พ ด้ า น ด น ต รี   กี ฬ า  
ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ 
ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ในฐานะเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน 
ให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ( ดี เก่ง มี
คุณธรรมและจริยธรรม)  จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและ
เยาวชน ได้แสดงออกซึ่ งศักยภาพและสุนทรียภาพ 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียน  ได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทางวิชาการทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้นักเรียนแสดงความสามารถ
ที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ
สุนทรียภาพด้านดนตรี – 
นาฎศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง
และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ระดับภาค 
ระดับประเทศ 
3. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าเสนอผลงานของ
นักเรียน ให้ปรากฏแก่
สาธารณชน 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
     - นักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์ ในการบูรณาการ
อย่างหลากหลายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จัด
กิจกรรม  และเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 
31,485 คน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรยีนเกิดการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะด้าน
วิชาการสาขาต่าง ๆ และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
ล าปาง ล าพูน มีความคิด

- อบจ.ล าปาง 
สนับสนุน 

500,000 บาท 
- อบจ.ล าพูน 

สนับสนุน 
500,000 บาท 

- งบ สพม.ลปลพ 
200,000 บาท 

 
 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3, 4, 5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  - 
   
   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต  
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ  S.3.10, S.3.19, S.4.6, S.5.1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล    กลุ่ม  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  เบอร์โทร  085-7240878   E-mail Rungtiwa75@gmail.com 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ  ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดย
ก าหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
ภาค และระดับประเทศต่อไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2565 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าปาง  ได้สนับสนุนงบประมาณให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
จัดท าโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  โดยส่งเสริมสนับสนุนการประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ  ดังนั้น เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  จึงได้จัดท าโครงการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  2566 นี้ขึ้น 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 
   นักเรียนได้แสดงผลงาน
ทางการศึกษา ให้ปรากฏเป็นที่
น่าชื่นชมแก่สาธารณชนแก่ชาว
ไทย  และชาวต่างชาติ   
 

ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน และมี
โอกาสแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้า
แข่งขันจากเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืน ๆ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
จังหวัดล าปาง 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือวางแผนการด าเนินการ 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 140 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 9,800 บาท)  
       - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 140 คน x 1 มือ้ x มื้อละ 100 บาท = 14,000 บาท) )  
       - ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
        (จ านวน 120 ชุด x ชุดละ 10 บาท = 1,200 บาท) 

- - - 
 
 
 
 

25,000 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 

 
2 กิจกรรมที่ 2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ - - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3 จัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน ที่เป็นบุคลากรของรัฐ  
  (จ านวน 100 คน x 1 ชม. x ชม.ละ 400 บาท = 40,000 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 3,000 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 210,000 บาท)  
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 3,000 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 300,000 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 300 ชุด x ชุดละ 10 บาท = 3,000 บาท) 
- ค่าวัสดุ = 7,300 บาท 

- - - 
 
 
 
 

560,300 
 
 
 

560,300 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและประเมินโครงการ/รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 70 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 4,900 บาท) 
- ค่าอาหาร  
  (จ านวน 70 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 7,000 บาท)  
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน 70 ชุด x ชุดละ 40 บาท = 2,800 บาท) 

 

- - - 14,700 
 
 
 

14,700 

รวมทั้งสิ้น - - - 600,000 600,000 
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จังหวัดล าพูน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือวางแผนการด าเนินการ 
      - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม/อาหารว่างส าหรับกรรมการฯ 
        (จ านวน 402 คน x 1 วัน x วันละ 150 บาท = 60,450 บาท) 
      - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างคณะกรรมการฯ 
        (จ านวน 60 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 2,100 บาท) 
      - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างคณะอนุกรรมการและกรรมการตัดสิน 
        (จ านวน 250 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 17,500 บาท) 
      - ค่าอาหารคณะอนุกรรมการและกรรมการตัดสิน 
        (จ านวน 250 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 80 บาท = 20,000 บาท) 

   
 
 
 
 
 

99,900 
 
 

99,900 

2 กิจกรรมที่ 2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ - - - - - 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
      -  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
         (จ านวน 40 คน x 1 วัน x วันละ 800 บาท = 32,000 บาท) 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับนักเรียน 
  (จ านวน 2,400 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 60 บาท = 138,000 บาท) 
- ค่าเช่าหรือค่าบริการอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน 
- ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ 
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
- ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลผู้ชนะประกวด (กลุ่มที่ 1) 
  (จ านวน 190 อัน อันละ 500 บาท = 95,000 บาท) 
- ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลผู้ชนะประกวด (กลุ่มที่ 2) 
  (จ านวน 190 อัน อันละ 500 บาท = 95,000 บาท) 
- ค่าวัสดุ 

   
 
 
 
 
 

500,100 
 
 

500,100 
 
 
 
 

 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและประเมินโครงการ/รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ - - - - - 
รวมเงิน - - - 600,000 600,000 

รวมเงินทั้งสิ้น(ล าปาง+ล าพูน)    1,200,000 1,200,000 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพมีความคิดสร้างสรรค์ ในการบูรณาการ
อย่างหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์   
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม. ล าปาง ล าพูน  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน  

 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ลปลพ   

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่จัดได้ว่าเป็น
วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนา
ความคิดและจินตนาการต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การแปลงรูป
จากจินตนาการมาเป็นระบบงานสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ 
ปัจจุบันนี้สิ่ งประดิษฐ์มากมายล้วนแล้วแต่ต้องอาศัย
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย  
ท าให้การพัฒนาระบบการท างานต่าง ๆ เข้าสู่ความเป็น
อัตโนมัติมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ส าคัญ คือ ศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในศาสตร์ด้านนี้จึงต้องปรับปรุงความรู้และพัฒนา
ตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ได้เข้ารับการ
อบรมในวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จึง

1 .  เ พ่ือให้ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับความรู้ใน
ด้ าน เทคโน โลยี  นวั ตกรรม 
อุปกรณ์  ด้ าน ICT สมัยใหม่  
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ม า
ปฏิบั ติ ง าน ในหน้ าที่ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์มีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 
2.  เ พ่ื อ ให้ ค รู และบุ ค ล าก ร
ทา งการศึ กษา  เ ข้ า ใ จและ
ป้องกัน ภัยคุกคามจากไซเบอร์ 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
- ผลงานจากผู้เข้าอบรม 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถสร้าง
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร 
 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
จ านวน 70 คน 

เชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยม ศึกษา
ล าปางล าพูน ได้เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้ ความ
เข้าใจและ สามารถน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปฏิบัติ
ในหน้าที่ได้อย่างมี

21,420 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  

สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -  

 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.18, S.5.2, S.5.5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอริญา วงศ์ชัย                 กลุ่ม DLICT    เบอร์โทร 0836059648                           E-mail apple_riya@sesalpglpn.go.th 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3, 5 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมากที่ต้องมีโครงการพัฒนา
บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1. จัดการอบรมให้ครูและบุคลากรในสังกัด 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 66 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 4,620 บาท) 
      - ค่าอาหารกลางวัน  
        (จ านวน 66 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 6,600 บาท)  
      - ค่าตอบแทนวิทยากร  
        (จ านวน 1 คน x 6 ชม. x ชั่วโมงละ 600 บาท= 3,600 บาท) 

- - 14,820 
 

- 14,820 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber 
security) 
      - ค่าตอบแทนวิทยากร ที่ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ 
        (จ านวน 1 คน x 3 ชม. x ชั่วโมงละ 1,200 บาท) = 3,600 บาท 
      - ค่าวัสดุ  = 3,000 บาท 

- - - 6,600 6,600 

3 กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการจัดท าโครงการ - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - 14,820 6,600 21,420 

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่เข้าอบรม 
เชิงคุณภาพ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ที่เข้ารับการอบรม มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถน าเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรและเกิดผลดีต่องานราชการ 

 
- ผลงานของผู้เข้าอบรม 
- รายงานผลการจัดท าโครงการ 

 
- ใบงาน  
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 

 

 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายมนตรี นันไชย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 

           (นางสาวอริญา  วงศ์ชัย) 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
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โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ่าปี สังกัด สพม.ล่าปาง ล่าพูน 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส่าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานโดยยึด
หลักการกระจายอ านาจ เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความ
ค ล่ อ ง ตั ว  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ค ว ามรู้  
ความสามารถ มีขวัญ ก าลังใจน าไปสู่การให้การบริการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการ
บริหารแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์  ซึ่ งจะส่ งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างขวัญและ ก าลังใจ 
และความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ จึงได้
ด าเนินการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า
สายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี พ.ศ.
2565 ในครั้งนี้ขึ้น 

เพ่ือมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี ให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา   
ในสังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ที่ ได้รับการพิจารณา
จัดสรรพระราชทาน ตามความ
จ า เป็นที่ ต้องใช้ประดับและ
ความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็น
การสร้ า งขวัญและก าลั ง ใจ 
ประกาศ เกี ย รติ คุณ  ให้ กั บ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 250 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา มีขวัญ
และก าลังใจ และมีความ
ภาคภูมิใจ 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจของผู้เข้ารับมอบ
เครื่องราชฯ 
เชิงคุณภาพ 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่
ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
ต่ ากว่าสายสะพาย และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา มี
ขวัญและก าลังใจ และมี
ความภาคภูมิใจ 
 

23,100 

 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.5.5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวระพีพันธ์  กันธิมา และนายสุทัศชัย  จันโท    กลุ่ม บริหารงานบุคคล      เบอร์โทร 097-9206259      E-mail - 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้
ทราบถึงประกาศราชกิจจานุเบกษาฯอย่างทั่วถึง 

- - - - - 
 

2 กิจกรรมที่ 2 วางแผน เตรียมการ จัดท าปฏิทินการพัฒนา 
      1. การเดินทางไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ส านักงานกษาปณ์(รังสิต) ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ จ านวน 3 คน  
         (จ านวน 3 คน x 2 วนั x วันละ 240 บาท  = 1,440 บาท) 
      - ค่าท่ีพัก 
   (เหมาะจ่าย ห้องละ 800 x 2 ห้อง x 1 วัน = 1,600 บาท) 
      - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ไป – กลับ 
         (ถัวจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น = 3,860 บาท) 

 6,900 - - 6,900 

3 กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ ตามที่ก าหนด 
      3.1 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประชุมคณะกรรมการ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 10 คน x  วันละ 2  มื้อ x มื้อละ 35 บาท  =700 บาท) 
      - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 10 คน x  วันละ 1  มื้อ x มื้อละ 100 บาท  =1,000 บาท) 
      3.2 คณะกรรมการด าเนินการโครงการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

- 2,400 13,100 - 15,500 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

ประชุมคณะกรรมการ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 20 คน x  วันละ 1  มื้อ x มื้อละ 35 บาท  =700 บาท) 
      - ค่าจัดจ้างอุปกรณ์ตกแต่งเวทีและสถานที่การจัดพิธีฯ 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล/ประชุมคณะกรรมการ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 20 คน x  วันละ 1  มื้อ x มื้อละ 35 บาท  =700 บาท) 

- - 700 - 700 

รวมทั้งสิ้น - 9,300 13,800 - 23,100 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส่าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับมอบเครื่องราชฯ 
 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสัมฤทธิ์  กอไธสง) 

ต่าแหน่ง รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล่าปาง ล่าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล่าปาง ล่าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวระพีพันธ์  กันธิมา) 

ต่าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน  

ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายบัณฑูรย์   ธิแก้ว) 

ต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(สุทัศชัย  จันโท) 

ต่าแหน่ง พนักงานราชการ  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

       การบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นกิจกรรม
ที่ส าคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการเป็นระบบ               
การด าเนินงานที่ต้องอาศัยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และแนวทางปฏิบัติที่ เคร่งครัด ดังนั้น หากขาดการ                
วางระบบบริหารจัดการที่ ดี  อาจมีความเสี่ ย งต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายทุกระดับ จากการนิเทศติดตาม                  
การบริ หารจั ดการด้ านการ เ งิ น  บัญชี  และ พัสดุ                         
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรง พบว่า ยังมี
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย 
และการจัดท าบัญชี ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นไปตามแผนการ
บริหารจัดการ ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งสถานศึกษาในสังกัด                
ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบั งคับ และแนวทางปฏิบัติ ต่ า ง  ๆ อีกทั้ งมีการ

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ                     
ของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง 
สามารถน าไปปฏิบัติงาน                    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดขั้นตอนการท างานให้
รวดเร็ว ถูกต้อง                 
ตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ ท าให้การบริหาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ทันตาม
ก าหนดเวลา 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุของสถานศึกษาใน
สังกัดทุกโรง จ านวน 45 
โรงเรียน   รวม 180 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุของสถานศึกษาใน
สังกัด มีความรู้ความเข้าใจ 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง               
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
กระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล และสถานศึกษา
บริหารจัดการงบประมาณได้

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับการ
อบรม มีความรู้             
ความเข้าใจ เพ่ิมขึ้น
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ รวมถึง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

34,000 บาท 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -  

 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.5.4, S.5.5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศศิธร  บุญชุม              กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์      เบอร์โทร 054010782                     E-mail - 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่5 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
บ่อยครั้ง กอปรกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 
24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จั ดจ้ า งและการบริ หา ร พัสดุภ าครั ฐ  พ .ศ .  2560 
กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560             
มีผลบังคับใช้ 
       ดังนั้น เพ่ือให้ทุกสถานศึกษาถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน จึงต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ              
ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมถึงระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e–GP) 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นไป
อย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ช่ วย ให้ สถานศึ กษาสามารถปฏิ บั ติ ง าน  ได้ อย่ า ง                 
มีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ รวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยี
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรค
จากการท างานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

อย่างถูกต้อง ตามแนวทางการ
ด าเนินการที่ต้นสังกัดก าหนด 
- สถานศึกษาในสังกัดมีคู่มือ
แนวทางการด าเนินงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ที่ถูกต้อง และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษา สามารถ
บริหารจัดการงบประมาณ
และเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 240  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1. อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 100 คน x คนละ 1 วนั x วันละ 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 7,000 บาท) 
       - ค่าอาหารกลางวัน  
        (จ านวน 100 คน x คนละ 1 วนั x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 10,000 บาท) 

- 17,000 - 
 
 
 

- 17,000 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
       (จ านวน 100 คน x คนละ 1 วัน x วันละ 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 7,000 บาท) 
      - ค่าอาหารกลางวัน  
       (จ านวน 100 คน x คนละ 1 วนั x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 10,000 บาท) 

- 17,000 
 

- - 
 

17,000 

3 กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการจัดท าโครงการ - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 34,000 - - 34,000 

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

- ร้อยละ 85 ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมขึ้น
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

     - ร้อยละ 85 ของสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณและเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 

- สอบถาม 
 -ร้อยละของการใช้จ่าย และเบิกจ่ายงบประมาณ                        
ตามมาตรการเร่งรัด ประจ าปี 2566 

 

- แบบทดสอบก่อนและหลัง 
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ระบบ New GFMIS Thai 

 

 

 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์       

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 

(นางศศิธร  บุญชุม) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
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โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

       การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน
ราชการ ได้บัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดินและ
แผนปฏิบัติราชการไว้สรุปความได้ว่า การในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ คือ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจของ 
หน่วยงานเพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องได้เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายใน 
การปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือหรือกลไก
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ 
ด้ านต่ า งๆ  ของหน่ ว ย ง าน  ซึ่ ง จ ะท า ให้ ท ร าบ ถึ ง
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมได้ทันท่วงที นอกจากนั้นการจัดท า

1 .  เ พ่ื อ จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
การศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน พ.ศ . 
2566 – 2570 
2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 
2566 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

เชิงปริมาณ 
- แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 
2570 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานที่ท าให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

45,700 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ  
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.5.4, S.5.5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชาว์  เชื้อบุญยืน   กลุ่ม นโยบายและแผน     เบอร์โทร 063 857 3382      E-mail - 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะท าให้ระบบบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานมุ่งเน้นไปที่ผลงานและผลลัพธ์
มากขึ้น รวมทั้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้อีกด้วย 
     ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2566 - 2570และการแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพม. ลปลพ จึงเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเพ่ือใช้
เป็นแผนการด าเนินงานของส านักงาน และเป็นเครื่องมือ
ส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมพร้อมกับประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 
– 2570 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    - 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อวิเคราะห์ 
SWOT และแนวทางการพัฒนา 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 80 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 5,600 บาท) 
      - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 80 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 8,000 บาท)  
       - ค่าวิทยากร 
         (จ านวน 1 คน x 6 ชม. X ชม.ละ 600 บาท = 3,600 บาท) 
         (จ านวน 8 คน x 3 ชม. X ชม.ละ 600 บาท = 14,400 บาท) 
       - ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 4,500 บาท 
       - ค่าถ่ายเอกสาร = 3,200 บาท 

39,300    39,300 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 
– 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2565 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 25 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 875 บาท) 
      - ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  

4,125    4,125 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

        (จ านวน 25 ชุด x ชุดละ 20 บาท = 500 บาท) 
      - ค่าจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 จ านวน 5 
เล่ม x เล่มละ 250 บาท = 1,250 บาท  
      - ค่าจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 5 เล่ม 
x เล่มละ 300 บาท = 1,500 บาท 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 
– 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 25 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 875 บาท) 
      - ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
        (จ านวน 25 ชุด x ชุดละ 10 บาท = 250 บาท) 

 1,125   1,125 

5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 
– 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
       (จ านวน 25 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 875 บาท) 
      - ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
       (จ านวน 25 ชุด x ชุดละ 11 บาท = 275 บาท) 

   1,150 1,150 

รวมทั้งสิ้น 43,425 1,125 - 1,150 45,700 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

- มี/ไม่มี เล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 
2570 
 - มี/ไม่มี เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- เล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2566 – 2570 
- เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายเชาว์  เชื้อบุญยืน) 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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โครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

       หน่ วยตรวจสอบภายใน ส านั กงานเขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีบทบาทอ านาจและ
หน้าที่ตามประกาศได้แก่ การด าเนินงานตรวจสอบ
การเงิน การบัญชี และระบบดูแลทรัพย์สิน การตรวจสอบ
การด าเนินงาน หรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิต 
หรือเป้าหมายที่ก าหนดการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
การด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตามที่
กฎหมายก าหนด และการปฏิบัติ งานร่วมกับ หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับ ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าโครงการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2566 เ พ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตลอดจนให้
ค าแนะน าในการด าเนินการด้านการเงิน การบัญชี และ
อ่ืนๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพต่อไป  

1.  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน 
การบัญชี  และด้าน อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
2.เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจว่ ามีการ
ปฏิบัติ เป็น ไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย
ข อ ง ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล า พู น  แ ล ะ ส า นั ก ง า น

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ได้รับการตรวจสอบบัญชี
การเงิน พัสดุ เป็นปัจจุบัน  
- โรงเรียนในสังกัด จ านวน 25 
โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ
บัญชีการเงิน พัสดุ ครบถ้วน 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
และสถานศึกษาที่ได้รับ
การตรวจสอบภายในมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น มีการ
ปรับปรุง/แก้ไข ตามที่
ได้รับค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะ ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีของสถานศึกษา
ปฏิบัติงานได้อย่าง

24,000 
 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร   
จัดการภาครัฐ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -  
 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ 5.4, 5.5, 5.6 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนกวรรณ บุญสูง            หน่วยตรวจสอบภายใน    เบอร์โทร 094-3616528                  E-mail joom1@windowslive.com 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
3.  เ พ่ือสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
4 .   เ พ่ื อ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
บริหารงานและการด าเนินงาน  
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือแนว
ทางการปรับปรุงแก้ ไข การ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 
5 .   เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ทีม
บ ริ ห า ร  แล ะผู้ อ า น ว ยกา ร
สถานศึกษา ได้รับทราบปัญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกัน
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการ
ด าเนินการด้านบัญชีการเงิน 
พั สดุ  ถู กต้ อ งตามร ะ เบี ยบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
- สถานศึกษาในสังกัดมีการ
ด าเนินการด้านบัญชีการเงิน 
พั สดุ  ถู กต้ อ งตามร ะ เบี ยบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

 

ครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นไปตามที่ระเบียบ 
กฎหมาย/ข้อบังคับ 
ก าหนด 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยง  (จ านวน 5 คน x 40 วัน x วันละ 120 บาท = 24,000 บาท) 

5,000 8,000 8,000 3,000 24,000 

รวมทั้งสิ้น 5,000 8,000 8,000 3,000 24,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
 

การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการจัดท าทะเบียนคุม
ต่างๆ เอกสารการบันทึกบัญชี รวมไปถึงการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน 
- สอบถามการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

- กระดาษท าการ 
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การประเมินผล 
เชิงคุณภาพ 
-  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามที่ระเบียบ 
กฎหมาย/ข้อบังคับ ก าหนด และสามารถให้ค าแนะน าแก่
บุคลากรเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสถานศึกษาได้ 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกนกวรรณ  บุญสูง) 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางมัณฑณา  ลิ้มตระกูล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
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โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

          ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 75 ก าหนดว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิด
ริ เริ่มสร้างสรรค์  มีผลงานดี เด่นเป็นที่ประจักษ์  ให้
กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษา 
ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
        บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาครู คือ บุคลากรที่มีความส าคัญที่จะช่วย
ให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย คือ 
การพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของชุมชน สังคม ครูจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมี
ความเสียสละ ทุ่มเท ตลอดจนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ีอ
ให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ผู้
ที่มีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้โรงเรียน

1.  เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู้ที่
สมควรได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 
  1.1 บุคคลดีเด่น (บุคลากรใน
ส านักงาน) “คนดี ศรี  สพม.
ล าปาง ล าพูน” 
  1.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่น 
  1.3 รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
   1.4 ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตน  

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- มีบุคลากรในส านักงานที่ได้รับ
รางวัล บุคคลดีเด่น “คนดี ศรี 
สพม.ล าปาง ล าพูน” จ านวน 3 
รายการได้แก่ 
    1. บุคคลดีเด่นด้านการ
ปฏิบัติงาน 
    2. บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
    3. บุคคลดีเด่น “Star 
Service Awards” 
- มีข้าราชการครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้รับรางวัล 
จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการและลูกจ้าง 
(บุคลากรส านักงาน)  
จ านวน 13 คน ได้รับ
รางวัล “คนดี ศรี สพม.
ล าปาง ล าพูน” 
- ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับรางวัลยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน  15 คน 
   2. รองผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 20 คน 
   3. ครูผู้สอนที่มีผลงาน
ดีเด่น จ านวน 559 คน 
 

6,700 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3, 5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 75   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.18, S.5.4, S.5.5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัชรี  สิทธิวงศ์     กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   เบอร์โทร 081-6727377   E-mail - 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป็นสถาบันหลักในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความ
ประพฤติดี เป็นผู้มีวิชาความรู้ มีสุขภาพอนามัยดี รวมทั้ง
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษา 

3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
4. เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 - ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมี
ผลงานดีเด่น 
 - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่น 
 - ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น 
     1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
     2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
     3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
     4. กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     5. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
     6. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
    7. กลุ่มสาระการเรียนรู้              
สุขศึกษา และพลศึกษา 
    8. กลุ่มสาระการเรียนรู้              
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เชิงคุณภาพ 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเป็นคนเก่ง คนดี มี
คุณภาพ มีขวัญและ
ก าลังใจ และได้บุคลากรที่
เป็นแบบอย่างที่ดี 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 253  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

    9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทา งการศึ กษา  มี ข วัญและ
ก าลั งใจในการปฏิบัติหน้าที่  
และได้บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่
ดี ให้ กับบุคลากรท่ าน อ่ืน ให้
ประพฤติปฏิบัติตาม 
-  กระตุ้ น ให้ เกิดการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เหมาะสม
กั บ ส ภ า พ ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้
เกิดคุณภาพกับผู้เรียน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน” 
      1. วางแผนเตรียมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ 
      2. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้าง (บุคลากร
ส านักงาน) ทราบและร่วมกันเสนอชื่อตามเกณฑ์ เพ่ือรับรางวัล “คนดี ศรี สพม.ล าปาง 
ล าพูน” จ านวน 13 คน ดังนี้ 
      2.1 บุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 7 คน 
           2.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 6 คน 
           2.1.2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว จ านวน 1 คน 
     2.2 บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 3 คน 
           2.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน 
           2.2.2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว จ านวน 1 คน 
     2.3 บุคคลดีเด่น “Star Service Awards” จ านวน 3 คน 
           2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน 
           2.3.2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว จ านวน 1 คน    
      3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือก 
      4. ประกาศ แจ้งผลการสรรหาและคัดเลือก 
         4.1 ค่าจ้างจดัท าโล่รางวัล จ านวน 1 อัน ๆ ละ 1,500 เป็นเงิน 1,500 บาท 
         4.2 ค่ากรอบเกียรติบัตร จ านวน 13 อัน ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 1,950 บาท 
         4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล  
 

3,450    3,450 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

2 กิจกรรมที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
      1. วางแผนเตรียมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ 
      2. มอบประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประจ าจังหวัด
ล าปางและจังหวัดล าพูน พิจารณาคัดเลือก ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงาน
ดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 7 สหวิทยาเขต ตามรางวัลดังนี้ 
        1. รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 
        2. รางวัลรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 
        3. รางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น 
           3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
   3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   3.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

      3. ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประจ าจังหวัด
ล าปางและจังหวัดล าพูน ด าเนินการจัดส่งผลการพิจารณาให้ สพม.ล าปาง ล าพูน  
      4. สพม.ล าปาง ล าพูน จัดท าเกียรติบัตรในระบบ E – Certificate  และประกาศผล
ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2564 

    - 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

       5. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประจ าจังหวัดล าปาง                                
และจังหวัดล าพูน/สหวิทยาเขต ด าเนินการมอบเกียรติบัตรและยกย่องเชิดชูเกียรติในวันที่ 
16 มกราคม 2565/จัดนิทรรศการประวัติและผลงานผู้ได้รับรางวัล                              
      6. สรุปรายงานผล   

รวมทั้งสิ้น 3,450    3,450 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
 

การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการและลูกจ้าง (บุคลากรส านักงาน)  จ านวน 13 คน 
ได้รับรางวัล “คนดี ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน” 
- ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ดังนี้ 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  15 คน 
   2. รองผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 20 คน 
   3. ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น จ านวน 559 คน 
 
 
 
 

- แบบเสนอชื่อ 
- สังเกต/สอบถาม 

- แบบประเมินการคัดเลือก 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็นคน
เก่ง คนดี มีคุณภาพ มีขวัญและก าลังใจ และได้บุคคลากรที่เป็น
แบบอย่างที่ด ี
 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสัมฤทธิ์ กอไธสง) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางวัชรี  สิทธิวงศ์) 

ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดแนวทางการจัด
วางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 
และส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
ภายใน 30 ธันวาคม ของทุกปี  
      การควบคุมภายในเป็นกระบวนการท างานที่ฝ่าย
บริหารและบุคลากรของหน่วยราชการที่เป็นหน่วยรับ
ตรวจทุกแห่ง ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบจะบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือของรายงานทาง 
การเงิน มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในและแนวทางในการ
จัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
2. เพ่ือให้การด าเนินงานการ
ควบคุมภายในของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.  เพื่อป้องกันความเสี่ยงและ
ลดการผิดพลาด ความเสียหาย 
ในการปฏิบัติงานให้เกิดความ
เชื่อถือในการรายงานทาง
การเงินและรายงานอ่ืน ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรง 
- บุคลากรที่รับผิดชอบของ
โรงเรียน จ านวน  60 คน 
- บุคลากรของ สพม.ลปลพ  
  จ านวน 20 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- บุคลากรของสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในและแนว
ทางการจัดท ารายงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 
ผู้รับผิดชอบควบคุมภายใน
มีความรู้ความเข้าใจระบบ
การควบคุมภายในและ
สามารถจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในได้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2561  ที่
ปรับปรุงใหม่  
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารฯ  
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.5.4, S.5.5, S.5.6 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนลินา  เลาสูง   กลุ่ม อ านวยการ    เบอร์โทร 095-6364910      E-mail - 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

- บุคลากรของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน   มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในได้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
 

เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรของสถานศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในและแนวทางการ
จัดท ารายงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตาม ก ากับ ระบบควบคุมภายในของโรงเรียน  
โดยบูรณาการกับโครงการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

    - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   

 

 

การประเมินผล 

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

- สอบถามความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในและแนวทางการจัดท ารายงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสัมฤทธิ์  กอไธสง) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนลินา  เลาสูง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงค์) 

ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
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โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง 
ล าพูน เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบ
สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
และจังหวัดล าพูน จ านวน 45 โรงเรียน  เพ่ือให้บริหาร
จัดการการศึกษาของสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นไปในแนวทาง และทิศทางเดียวกัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึง
ได้จัดให้มีโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ือประชุม ชี้แจง ปรึกษา 
หารือและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องของข้อราชการ 
และเรื่องที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการการศึกษาแก่ผู้บริหาร
การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา 
และข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลาการที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 70 คน 
- ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน จ านวน 20 คน 
- บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน จ านวน 65 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความพึงพอใจใน
ระดับมากข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ทราบ
นโยบาย มีแนวทางการ
บริหารจัดการ และปฏิบัติ
ราชการไปในทิศทาง
เดียวกัน 

70,105 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารฯ  
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.5.4, S.5.5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนลินา  เลาสูง   กลุ่ม อ านวยการ    เบอร์โทร 095-6364910      E-mail - 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

- ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรในสังกัด  
สพม.ลปลพ ได้รับทราบ
นโยบาย แนวทาง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การศึกษา และได้ร่วม
ปรึกษาหารือในข้อราชการ
ร่วมกัน และปฏิบัติราชการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 70 คน 3 ครั้ง 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        (จ านวน 70 คน x มื้อละ 35 บาท x 6 มื้อ = 14,700 บาท) 
      - ค่าอาหาร (จ านวน 70 คน x มื้อละ 100 บาท x 3 มื้อ = 21,000 บาท) 
      - ค่าเอกสารการประชุม 3 ครั้ง = 4,805 บาท 

10,126 10,126 10,126 10,126 40,505 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมทีมบริหาร สพม.ลปลพ จ านวน 20 ครั้ง 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        (จ านวน 20 คน x มื้อละ 35 บาท x 20  มื้อ = 14,000 บาท) 

3,500 3,500 3,500 3,500 14,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        (จ านวน 65 คน x มื้อละ 35 บาท x 4 มื้อ = 9,100 บาท)  
      - ค่าอาหารกลางวัน  
        (จ านวน 65 คน x มื้อละ 100 บาท x 1 มื้อ = 6,500 บาท) 

3,900 3,900 3,900 3,900 15,600 

รวมทั้งสิ้น 17,526 17,526 17,526 17,527 70,105 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก
ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยม ศึกษาล าปาง ล าพูน ทราบนโยบาย มีแนวทางการบริหาร
จัดการ และปฏิบัติราชการไปในทิศทางเดียวกัน 

- สอบถามความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 

 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสัมฤทธิ์  กอไธสง) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนลินา  เลาสูง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงค์) 

ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
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โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2566 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 5 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จัด
สวัสดิการและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ทักษะใน
การประกอบอาชีพ และมาตรา 75 ก าหนดว่า ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ ใดมีความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้า
สังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษาด าเนินการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะการ
ประกอบอาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ท า
คุณประโยชน์แก่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น 
เสียสละ ทุ่มเท และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จึงได้จัด
โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ

1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า ภายในสังกัด ที่มี
ความประพฤติดี มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่
ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจใน
การท างานให้แก่บุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัด 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า มี
ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิใจในการปฏิบัติตนเป็น
คนดีของสังคม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ใน
สังกัด จ านวน 200 คน 
- ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ 
จ านวน 85  คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาฯ มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 
 

เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและบ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด จ านวน 200 คน 
- ผู้ท าคุณประโยชน์แก่
ราชการ จ านวน 85  คน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
มีความรู้ ทักษะ และมี
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่
ราชการ ได้รับยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

127,575 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมุนษย์  
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.5.4, S.5.5 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงค์   กลุ่ม อ านวยการ    เบอร์โทร 096-1424697      E-mail - 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่มีผลงานดีเด่น ขึ้น เพ่ือสร้างขวัญ 
ก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ท า
คุณประโยชน์แก่ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ และเห็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

- บุคลากรของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน   มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในได้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
 

 
 
แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

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

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

   1,400 1,400 

3 กิจกรรมที่ 3 เตรียมงาน/สถานที่ 
      - ค่าจัดท าใบประกาศเกียรติคุณ และกรอบประกาศเกียรติคุณ จ านวน 85  อัน ๆ 
ละ 200  บาท  = 17,000  บาท 
      -  ค่าของที่ระลึกผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ จ านวน 85  อัน ๆ ละ 500   บาท  
=  42,500  บาท 

   85,500 
 

85,500 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

      - เอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 100 เล่ม ๆ ละ 40 บาท  = 4000    บาท 
      - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน  20,000  บาท  
      - ค่าวัสดุ 2,000  บาท 

4 กิจกรรมที่ 4 ด าเนินการตามโครงการ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จ านวน 285  คน 
คนละ 1 มื้อ ๆ ละ 35  บาท = 9,975  บาท 
      - ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จ านวน 285  คนๆ ละ  1 
มื้อ ๆ ละ    100 บาท  = 28,500    บาท 

   38,475 38,475 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับคณะท างาน สรุปรายงานผล จ านวน 10 คน 
ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท =  700 บาท 
      - ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะท างาน สรุปรายงานผล จ านวน 10 คน ๆ ละ 1 
มื้อ ๆ ละ 100  บาท  = 1,000 บาท 
      - เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 100  บาท = 500   บาท 

   2,200 2,200 

รวมทั้งสิ้น - - - 127,575 127,575 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
    ในการประชุมสัมมนาฯ 
- ร้อยละ 100 ของผู้ท าคุณประโยชน์ ได้รับการยกย่องเชิด 
    ชูเกียรติ มีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน   
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และมีขวัญก าลังใจ 
     ในการปฏิบัติงาน 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ราชการ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

- สอบถามความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 

 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสัมฤทธิ์  กอไธสง) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนลินา  เลาสูง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงค์) 

ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

       กระทรวง ศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นด าเนินการ
ภารกิจหลัก ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561–2580) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนการยกระกับคุณภาพการศึกษา การปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วน
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ตลอดจนนโยบาย
เร่งด่วนต่าง ๆ โดยให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 
2.เพ่ือส่งเสริมการกระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมโดยองค์
คณะบุคคลและเครื อข่ ายที่
เกี่ยวข้อง 
3 .  เ พ่ือ พัฒนากระบวนการ
บริหารและคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1)  มี แ น ว ท า ง ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ครบทัง้ 4 ด้าน 
2)  มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
สถานศึ กษา ในสั ง กั ดมี ก าร
พัฒนากระบวนการบริหารและ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
มีการด าเนินงานวิชาการ 
ง าน งบประมาณ  ง าน
บริหารงานบุคคล และงาน
บริหารงานทั่วไป สู่ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมี
การด าเนินการพัฒนางาน
วิชาการ งานงบประมาณ 
งานบริหารงานบุคคล และ

38,000 
 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่3, 5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  - แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา 
      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สพฐ. เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.3.3, S.3.4, S.5.4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทร 0924191494                E-mail - 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 271  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน จึงได้ด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลและนิ เทศการศึ กษา เ พ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท า
โครงการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ขึ้น 

งานบริหารงานทั่วไป สู่
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ี
เข้มแข็งระดับคุณภาพดีขึ้น
ไป 
 
 

 
 
แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุม ฯ ก.ต.ป.น.และอนุกรรมการ จ านวน 3 คร้ัง 
- ค่าเดินทางเหมาจ่ายคณะกรรมการฯ   
  (จ านวน 4 คน ครั้งละ = 2,400 บาท x จ านวน 3 ครั้ง = 7,200 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จ านวน 40 คน x คนละ 3 วนั x วันละ 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท  = 8,400 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวนั 

6,800 - 12,200 12,200 31,200 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 272  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

  (จ านวน 40 คน x คนละ 3 วนั x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 12,000บาท) 
- ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
  (จ านวน  40 ชุด x ชุดละ 30 บาท x 3 วนั = 3,600 บาท) 

 กิจกรรมที่ 2 ค่าจัดท าส าเนาแผน ก.ต.ป.น. จ านวน 20 เล่ม 150 บาท = 3,000 บาท 3,000    3,000 

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

   3,800 3,800 

รวมทั้งสิ้น 9,800  12,200 16,000 38,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
 

การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-45 โรงเรียน มีการด าเนินงานวิชาการ งานงบประมาณ งาน
บริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
เชิงคุณภาพ 

- รายงานการด าเนินงาน ทั้ง 4 ด้าน - แบบรายงานผลการด าเนินงาน ทั้ง 4 ด้าน 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
-  45 โรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ เข้มแข็งระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

        ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 3 เล่ม 135 ตอน
ที่ 11 ก ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ระบุข้อ 2 ใน
กฎกระทรวงนี้ ว่ า  การประกันคุณภาพการศึ กษา 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบระบบการบริ หารคุณภาพการศึ กษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และเพ่ือให้
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานต้นสังกัดจึงมีหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การ

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 2. เพ่ือชี้แจงและให้ค าแนะน า      
ในการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 3. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. เพ่ือสนับสนุนสถานศึกษา  
ให้มีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึ กษา เ พ่ื อการปร ะกั น
คุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
1. โรงเรียนในสังกัด สพม.
ล าปาง ล าพูน  จ านวน 45 
โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
2. บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาได้รับการชี้แจงและ
ค าแนะน าในการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
3. โรงเรียนในสังกัด สพม.
ล าปาง ล าพูน  จ านวน 45 
โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ดูแล และติดตามตรวจสอบ

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพม.
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 
โรงเรียน มีรายงานการ
ประกันคุณภาพภายใน 
2. บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีความเข้าใจ 
และด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
3. โรงเรียนในสังกัด สพม.
ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 
โรงเรียน     รับการนิเทศ 
ก ากับ ดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

40,750 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.5.4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัทรมาศ ปินใจ   กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทร 093-459-2999     E-mail Pattaramas.pj@gmail.com 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก และเมื่อ
ได้รับรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้
หน่วยงานต้นสังกัดติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ด าเนินไปในทิศทางและสอดคล้อง
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถน ามาพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิด
การร่วมคิดร่วมท าระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 

 5. เพ่ือสังเคราะห์รายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  ( SAR)  ปี
การศึกษา 2565 

คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
4. โรงเรียนในสังกัด สพม.
ล าปาง ล าพูน  จ านวน 45 
โรงเรียน มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
5. . โรงเรียนในสังกัด สพม.
ล าปาง ล าพูน  จ านวน 45 
โรงเรียน น าส่งรายงานการ
ประเมิน ตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ตามก าหนดเวลา และ
สังเคราะห์เป็นภาพรวมของเขต
พ้ืนที่จากผู้เชี่ยวชาญในสังกัด 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
1. มีการประกันคุณภาพภายใน
ที่เปน็ระบบ สามารถด าเนินการ
ชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรสถานศึกษาในสังกัด
มีความเข้าใจ และด าเนินงาน

4. . โรงเรียนในสังกัด สพ
ม.ล าปาง ล าพูน  จ านวน 
45 โรงเรียน มีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
5. รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565
จ านวน 45 เล่ม และ
รายงานการสังเคราะห์การ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 
2565 จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1. การประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นระบบและ
มาตรฐานตาม
กฎกระทรวงการประกัน
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีกิจกรรมที่สร้างตระหนัก
และเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้การด าเนินงานมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประกันคุณภาพภายในเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
3 มีการนิเทศ ก ากับ ดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการศึกษาของถานศึกษา 
4 สถานศึกษาในสังกัดมีระบบ
และกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับ
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ครบทุกโรง
ตามก าหนดเวลา และรายงาน
การสังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Synthesis Self-Assessment 
Results Report) ประจ าปี
การศึกษา 2565 

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 
2. บุคลากรของ
สถานศึกษาในสังกัดเข้าใจ
การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือ การ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
3. มีการนิเทศก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา   ที่มี
ประสิทธิภาพ 
4. ได้ระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

5 รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
และรายงานการ
สังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 ที่ผ่าน
การตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 
   • กิจกรรมย่อยท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
     สถานที ่ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 15 คน  
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
    - ค่าอาหาร  
      (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 
     • กิจกรรมย่อยท่ี 2 การอบรมการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 
      สถานที ่ห้องประชุมปันเจิง สพม.ล าปาง ล าพูน  
 โรงเรียนในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  รวม 45 
คน คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน  
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 60 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 4,200 บาท) 
      - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 60 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 6,000 บาท) 
      - ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ  
        (จ านวน 1 คน x 7 ชม. x ชม. ละ 600 บาท x 1 วัน = 4,200 บาท) 

- 27,150 - - 27,150 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

      - ค่าท่ีพัก  
        (จ านวน 1 คน x คนละ 1 คืน x คืนละ 1,200 บาท = 1,200 บาท) 
      - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร 
        เหมาจ่าย 3,000 บาท 
      - ค่าส าเนาเอกสารการประชุม  
        (จ านวน 60 ชุด x ชุดละ 50 บาท = 3,000 บาท) 
      - ค่าวัสดุ 3,000 บาท 

2 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแบบใหม่ ปี 2565 กับรูปแบบการสะท้อนมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา
ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (พร้อมกับงานนิเทศฯ) 

- - - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกโรงเรียนให้ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
       • กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
      สถานที ่ห้องประชุมปันเจิง สพม.ล าปาง ล าพูน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 15 คน  
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (จ านวน 15 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
      - ค่าอาหาร  
        (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 
 

- - 11,600 - 11,600 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

      • กิจกรรมย่อยที่ 2 การคัดเลือกโรงเรียนให้ได้รับรางวัล IQA AWARD เขต
พื้นที่การศึกษา 
       สถานที ่ห้องประชุมทันใจ สพม.ล าปาง ล าพูน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 15 คน  
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      (จ านวน 15 คน x คนละ 1 วัน x วันละ 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท = 1,050 บาท) 
      - ค่าอาหาร  
      (จ านวน 15 คน x คนละ 1 วัน x วันละ 1 มื้อ x มื้อละ 100 บาท = 1,500 บาท) 
      - ค่ากรอบเกียรติบัตร ขนาด A4  
       (จ านวน 45 อัน x อันละ 100  บาท = 4,500 บาท) 
      - ค่าวัสดุ  2,000 บาท 

4 กิจกรรมที่ 4 การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Synthesis 
Self-Assessment Results Report) ประจ าปีการศึกษา 2565 
- ค่าส าเนาเอกสาร และเข้าเล่ม 
  (จ านวน 5 ชุด x ชุดละ 400 บาท = 2,000 บาท) 

- - - 2,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น - 27,150 11,600 2,000 40,750 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีรายงานการ
ประกันคุณภาพภายใน 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดมีความเข้าใจ 
และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดรับการนิเทศ ก ากับ ดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าส่งรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่เป็น
ระบบและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
2. บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดเข้าใจการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

- รวบรวมข้อมูล 
- สอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 
- วิธีปฏิบัติที่มีมีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ 
- รวบรวมข้อมูล 
 

- แบบรายงาน 
- แบบสอบถาม / แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
- แบบประเมนิวิธีปฏบิัติที่มปีระสิทธิภาพและเป็น
เลิศ 
- แบบตรวจสอบรายการ (checklists) 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
4. ได้ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และ
รายงานการสัง เคราะห์รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Synthesis Self-Assessment Results Report) 
ป ระจ าปี ก า รศึ กษา  2565  ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวภัทรมาศ  ปินใจ) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง  ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ด้วย
สโลแกน "สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทย
อบอุ่น" มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ยกระตับคุณภาพและลดความ
เลื่อมล้ าทางการศึกษา และลดอัตราการแช่งขันตาม
นโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา โดยมีการขับเคลื่อน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม น โ ย บ า ย รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ ที่เน้นนโยบาย "สถานศึกษาปลอดภัย 
นักเรียนนักศึกษาไทยอบ อุ่น"ของรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นส าคัญ โดยพัฒนาต่อยอดจาก
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมซุน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ซึ่งได้
ก าหนด 8 จุดเน้น ได้แก่ 1.ความปลอดภัย (3 ป. ป้องกัน

1. เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ที่
เน้นนโยบาย "สถานศึกษา 
ปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทย
อบอุ่น" ของโรงเรียนคุณภาพ 
ในสังกดั 
2. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ให้ค าปรึกษา ในการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัยตามบริบทของ
โรงเรียน ตามนโยบายการ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้
สอดคล้อง ตาม 8 จุดเน้น
โรงเรียนคุณภาพ 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
- โรงเรียนคุณภาพ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มี
การขับเคลื่อนตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
- โรงเรียนคุณภาพ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
สามารถบริหารและจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ 

เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนคุณภาพที่มีการ
บริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย จ านวน 2 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนคุณภาพมีการ
บริหารและจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตาม 8 จุดเน้น และเกิด
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

4,800 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่2, 5 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สอดคล้องกับอ่ืน ๆ  -   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้  
 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.2.6, S.5.7 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชาว์  เชื้อบุญยืน   กลุ่ม นโยบายและแผน     เบอร์โทร 063 857 3382      E-mail - 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
(KPIs) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปลูกฝัง ปราบปราม) 2.  ระบบประกันคุณภาพ 3. 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4. การพัฒนาครู 5. การเรียนการ
สอน (  Active Learning, วิชาประวัติศาสตร์ ,หน้าที่
พลเมือง,อาชีพระยะสั้น) 6. การวัดและประเมินผล 7. 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 8. Big Data เพ่ือแก้ปัญหาด้าน
ความปลอดภัยของสถานศึกษา เพ่ือลดความเลื่อมล้ าของ
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบทสร้าง
ความพร้อมให้กับครู ผู้บริหารและโรงเรียน ในการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามบริบทของ
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
ต่อไป 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ รวมถึงการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน และนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตาม
นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้สอดคล้องตาม 8 
จุดเน้น โรงเรียนคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามที่ก าหนด
ต่อไป 

ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา และเกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 285  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ     - 
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับโรงเรียนคุณภาพ เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
    - 

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการด าเนินงานปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ตามจุดเน้นของ 
สพฐ. และวิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบทของโรงเรียน รวมถึงจัดท าแนวทางการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยง = 2,400 บาท 

 2,400   2,400 

4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยง = 2,400 บาท 

  2,400  2,400 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน     - 

รวมทั้งสิ้น - 2,400 2,400 - 4,800 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนคุณภาพที่มีการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย จ านวน 2 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนคุณภาพมีการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม 8 จุดเน้น และเกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

- สอบถามความพึงพอใจ 
-รายงานการด าเนินงาน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายเชาว์  เชื้อบุญยืน) 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นางชนัดดา  ทิพย์เลิศ) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสรวง ศรีแก้วทุม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. กลุ่มกฎหมายและคดี  และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ   (กจิกรรม พัฒนาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา และยกระดับคณุธรรมและ 
                                     โปร่งใส ในการด าเนินงานของ สพม.ล าปาง ล าพูน  )     
                            2. กลุม่พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ  และกลุ่มกฎหมายและคดี  (กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม  และสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการ 
                                        ทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน )    
                            3. กลุม่อ านวยการ  และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ  (กิจกรรม  พัฒนามาตรการหรือนวัตกรรมการป้องกันการทุจริต เชิงรุก ของ สพม.ล าปาง ล าพูน)   
                              เบอร์โทร  054-010788  E-mail chawapon.k@sesalpglpn.go.th 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
    ข้อ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
            ตามหลักธรรมาภิบาล  
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา  ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA OnLine  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
สอดคล้องกับ  ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
    ข้อ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
            ตามหลักธรรมาภิบาล  
นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
          ข้อ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐดิจิทัล 
          6.5 ส่งเสริมสนับสนนุการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สพฐ.   
     กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
     ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
     OnLine  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบาย สพม.ลปลพ S.5.6 

นโยบาย/กลยุทธ์ สพม. ลปลพ ที ่5 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยผ่านการพัฒนา
คนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ปรับและหล่อหลอมพฤติกรรมคน ให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต 
ในหน่วยงานภาครัฐ ที่เหมาะสม  กับบริบท สภาพปัญหา และพลวัต
การทุจริตของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
นโยบายพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐดิจิทัล ส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด
แนวทางและงบประมาณในการด าเนินงานแผนงานบูรณาการต่อต้าน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  รวมทั้งพัฒนา
นวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัด   ให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดตัวชี้วัด ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด สพฐ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA Online   

1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  และสร้างความตระหนัก
รู้ในการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ให้กับ ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา     
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน     
2. เพ่ือพัฒนาธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการศึกษา และยกระดับ
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน       
3. เพ่ือพัฒนามาตรการหรือ
นวัตกรรมการป้องกันการทุจริต  
เชิงรุกของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน   ให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน    

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  
1. ผู้บริหาร และบุคลากร          
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
ทุกคน  ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาล  ความซื่อสัตย์
สุจริต และ สร้างความตระหนัก
รู้ในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   
2. สพม.ล าปาง ล าพูน  มีการ
พัฒนามาตรการหรือนวัตกรรม
เชิงรุก   ด้านป้องกันการทุจริต  
3. สพม.ล าปาง ล าพูน  มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์    
ด้านการป้องกันและการต่อต้าน  
การทุจริต  รวมทั้ง มีเครือข่าย     
ในการรณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริต       
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากร ใน สพม.
ล าปาง ล าพูน  ได้รับ
ความรู้และมีความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
สามารถแยกแยะ
เรื่องประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์
ส่วนรวม  รวมทั้งมี
ทัศนคติ และค่านิยม 
ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมขึ้น 
2. สพม.ล าปาง 
ล าพูน  มีและ
ด าเนินการ มาตรการ
หรือนวัตกรรม  เชิง
รุกในการป้องกัน 
การทุจริต อย่างเป็น
รูปธรรม 
 

แผนงาน
บูรณาการ
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และธรรมาภิ
บาลใน
สถานศึกษา
และส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2566 
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หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ (KPIs) 
งบประมาณ 

(บาท) 
      ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ตระหนักและให้ความส าคัญ ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริตให้กับ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการศึกษา  รวมทั้งพัฒนามาตรการหรือนวัตกรรมการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน   และให้การด าเนินงานบริหารจัด
การศึกษา มีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี    
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายและตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน    จึงก าหนดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน  ขึ้น    

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)   
   สพม.ล าปาง ล าพูน มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 
95 ขึ้นไป อย่างต่อเนื่อง   
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สพม.ล าปาง 
ล าพูน  มีป้าย หรือ 
สื่อประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์ด้าน
การป้องกันและการ
ต่อต้านการทุจริต  
รวมทั้งการรณรงค์
การต่อต้านการทุจริต        
เชิงคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ (ITA)   
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แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1 กิจกรรมที่ 1  เสริมสร้างและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม  และสร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน     
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ /อบรม 
       - ให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
ถูกต้อง โปร่งใส สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม  ให้แก่ 
ผู้บริหารและบุคลากรใน สพม.ล าปาง ล าพูน      
       - ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากรในสังกัด มีทัศนคติ ค่านิยม ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 

  80,000  80,000  

2 กิจกรรมที่ 2  พัฒนาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา และยกระดับคุณธรรมและ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ สพม.ล าปาง ล าพูน       
       - ประชุมคณะกรรมการ พัฒนายกระดับการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสฯ (ITA 
Online) ในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
       - ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและ
โปร่งใสฯ (ITA Online) 
       - ประชุมฯ คณะท างาน เตรียมข้อมูลตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและ
โปร่งใสฯ  (ITA Online)  
       - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/จัดเตรียม/จัดท า/จัดจ้าง  ข้อมูล เอกสาร การสรุปรายงาน 
และด าเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสฯ (ITA Online)  
 

  5,000 5,000 10,000 
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ที ่ กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวม 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

 
3 กิจกรรมที่ 3  พัฒนามาตรการหรือนวัตกรรมการป้องกันการทุจริต เชิงรุก ของ สพม.

ล าปาง ล าพูน    
      - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต  
      - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวกับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต  
      - ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายและการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต       

  10,000  10,000 

รวมทั้งสิ้น   95,000 5,000 100,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ   
 
 

การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของบุคลากร ใน สพม.ล าปาง ล าพูน ได้รับ
ความรู้และมีความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัว
กับประโยชน์ส่วนรวม  รวมทั้ง มีทัศนคติ และค่านิยม 
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต เพ่ิมข้ึน 
- สพม.ล าปาง ล าพูน  มีและด าเนินการ มาตรการหรือ
นวัตกรรม  เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต อย่างเป็น
รูปธรรม 

- สอบถาม 
- ทดสอบความรู้และทัศนคติ 
- มาตรการหรือนวัตกรรม 
- ป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์  
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- มาตรการหรือนวัตกรรม 
- ป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์  
- แบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
- สพม.ล าปาง ล าพูน  มีป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์ด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต  
รวมทั้งการรณรงค์ การต่อต้านการทุจริต       
เชิงคุณภาพ 
- สพม.ล าปาง ล าพูน  มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและ       
ความโปร่งใสฯ (ITA Online) ปี 2566  ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
   
 
  
 

ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
(นายชวพล  แก้วศิริพันธ์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 












