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คำนำ 
 

   ตามที่ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ   (พ.ศ. 2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้นที่เกี่ยวข้องทุกกระดับ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานตาม
ภารกิจ 4 ด้าน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI 
Report System : KRS) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
และใช้กระบวนการ PDCA คือ การวางแผน  (Plan - P) การดำเนินงาน (Do - D)   การตรวจสอบ (Check - C) 

และการปรับปรุง (ACT - A) ในการจัดทำและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้มี
การทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
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ส่วนที ่1 

 สภาพการจัดการศึกษา  

*********************** 

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 ปัจจุบันสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ตั ้งอยู ่เลขที ่  65/2 หมู ่ 4          
ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูน ประมาณ 4  กิโลเมตร 
และมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทาและ
อำเภอบ้านธิ  มีพ้ืนที่โดยประมาณ 163.25 ตารางกิโลเมตร 
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          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบ ียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กำหนดให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั ้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื ้นที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
ด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนางาน
ด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา รับผิดชอบในการพิจารณา
แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวมถึง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยดำเนินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ในรูปแบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 9  เครือข่าย และมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับผิดชอบดูแล ดังนี้ 

 1.  อำเภอเมืองลำพูน 
      เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูน ที่ 1, 2, 3, 4 
      นายณัฐกุล  รุณผาบ  
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   
                2.  อำเภอป่าซาง 
      เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซาง ที่ 1, 2 
      นายวินัย  แป้นน้อย  
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 3.  อำเภอแม่ทา 
   เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 1, 2 
      นายวินัย  แป้นน้อย 
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
 4.  อำเภอบ้านธิ 
  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ 
  นายณัฐกุล  รุณผาบ  
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

1. กลุ่มอำนวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

 

สถานศึกษาในสังกัด 98  โรงเรียน/สาขา 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

โครงสร้างการบริหาร 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

98 แห่ง 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

 

 

 

 

 

นายณัฐกุล  รุณผาบ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 

 

 

นายวินัย  แป้นน้อย 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 
 
 
 
 

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 

นายเดชอนัน  คุนุ         
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี

 

 
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 
 
 

นายประสิทธิ์  กะตะศิลา 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

นางปุณยวีร์  รื่นเริง 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวอำไพ  บุญสูง 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

นางภัทษร คำแหง 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

นางภัสพร  จันทร์ผง 
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย ์

 

นางอำพัน  คาดคำฟ ู
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  รักษาการ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์ 

ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
 

 

นายกนกบุญ  กระแสร์ 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีและการสื่อสารสารสนเทศ 

นางนิตยา  ปารม ี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

ปฏิบตัิหน้าที ่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 

 

 
  

 
 

 

 

   

   

  

 

นายณัฐกุล  รุณผาบ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพนู เขต 1 

ประธานกรรมการ 

นายวีรชน  จิรัชยากร 
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานของรัฐ 

นายวิชากร  ลังกาฟ้า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายเจตนา  เมืองมูล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายบุญสุ่ม  อินกองงาม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายประสิทธิ์  กะตะศิลา 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวดวงพร  เลาหกุล 
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 

นายณรงค์  ก๋องแก้ว 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสุรเชษฐ์  คำสุวัตร์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

 
 
         ตารางที่ 1 จำนวนโรงเรียน ห้องเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
 

รายการ จำนวน 
โรงเรียนทั้งสิ้น 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 
- โรงเรียนที่จำนวนนักเรียนเป็น 0 
- โรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมทั้งชั้นกับโรงเรียนหลัก 

98 
89 
 9 
 0 

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด 
- ไม่มีนักเรียน 
ขนาดที่  1 
- จำนวนนักเรียน  1 – 20 
- จำนวนนักเรียน  21 – 40 
- จำนวนนักเรียน  41 – 60 
- จำนวนนักเรียน  61 – 80 
- จำนวนนักเรียน  81 – 100 
- จำนวนนักเรียน  101 – 120 
ขนาดที่  2  จำนวนนักเรียน 121-200 
ขนาดที่  3  จำนวนนักเรียน 201-300 
ขนาดที่  4  จำนวนนักเรียน 301-499 
ขนาดที่  5  จำนวนนักเรียน 500-1,499 
ขนาดที่  6  จำนวนนักเรียน 1,500-2,499 
ขนาดที่  7  จำนวนนักเรียน >2,500 
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1 
11 
13 
12 
10 
7 
23 
10 
1 
0 
1 
0 

จำนวนห้องเรียน 841 
จำนวนนักเรียน 
-  ก่อนประถมศึกษา 
-  ประถมศึกษา 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น 

11,292 
2,368 
8,102 
822 

          หมายเหตุ : ข้อมูล DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565   

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

          ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
                      

ระดับชั้น รวม 

อนุบาล 1 339 
อนุบาล 2 948 
อนุบาล 3 1,081 

รวม 2,368 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,399 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,392 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,306 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,428 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,333 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,244 

รวม 8,102 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 293 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 264 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 265 

รวม 822 
รวมทั้งสิ้น 11,292 

          หมายเหตุ : ข้อมูล DMC ณ 10 มิถุนายน 2565 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

     ตารางท่ี 3 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

          หมายเหตุ :    ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 

ที ่ ตำแหน่งและสายงานการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 

➢ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
3 ศึกษานิเทศก์ 13 
4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค(2) 40 
5 ลูกจ้างประจำ 9 
6 พนักงานราชการ 2 
7 ลูกจ้างชั่วคราว  5 
8 ยาม 2 
9 แม่บ้าน 2 

รวม 75 

➢ ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 56 
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 
3 ครู 655 
4 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 4 
5 ลูกจ้างประจำ 27 
6 พนักงานราชการ 32 
7 ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 14 
8 บุคลากรวิทย์-คณิตฯ 5 
9 ธุรการโรงเรียน 73 
10 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 31 
11 นักการภารโรง (โครงการคืนครู) 22 
12 นักการภารโรง 9 

รวม 931 
รวมทั้งสิ้น 1,006 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

 
 

1.  ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์   

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก  การให้ความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนในสังกัด คัดกรองสุขภาพจิตนักเรียน โดยใช้ระบบ Mental Health 
Check-in ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียนให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ และได้ชี้แจง 
เน้นย้ำ นโยบาย สพฐ. ระบบ MOE Safety Center และการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมี
ความปลอดภัยทุกรูปแบบ  

2. สร้างการรับรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยการประชุม อบรม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าร่วมพัฒนากับโรงเรียน ครู บุคคลภายนอก และองค์กรหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และ 
นำความรู้ไปขยายผลในระดับโรงเรียน  

3. ประชุมชี้แจงและแจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดทำแผน และมาตรการในการจัดการภัยพิบัติภัยคุกคามทุก
รูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)        

4. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่าน
ระบบ Video Conference เพื่อให้ครูและบุคลากรในสังกัดรับรู้ รับทราบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน
ของระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) รวมถึงวิธีการรับแจ้งเหตุจากผู้ที่ประสบภัยหรือมี
ความเสี่ยงจาก 4 กลุ่มภัย  

 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย สพป.  

ปี 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
ปี 2565 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ ทุกรูปแบบ 

85 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

2. ร้อยละของครูบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางใน
การจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัว

80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย สพป.  

ปี 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
ปี 2565 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
ค่าเป้าหมาย 

ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) 

80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

4. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่
โรงเรียนได้ 

80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ที่ 2   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้
 1. จัดทำโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีกิจกรรม การรับนักเรียน  
การเกณฑ์เด็ก การติดตามนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก และออกกลางคัน 
          2. พัฒนาการแนะแนวในสถานศึกษาและศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2565 เพื่อนักเรียนได้รับการแนะแนวศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงกับความสนใจและความ
ถนัด ครูมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียน 
          3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อส่งเสริมทางเลือกในการจัดการศึกษาและ
โอกาสทางการศึกษาตามความต้องการและจำเป็นให้กับผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาปกติ   
ดังนี้ 
   1) บ้านเรียนคุณาธรรม  ระดับปฐมวัย  จำนวน  1  คน 
   2) บ้านเรียนปั้นมือ ระดับปฐมวัย  จำนวน  1  คน 
   3) บ้านมีนาพลอย  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  1  คน 
   4)  บ้านเรียนดอกไม้ DC ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  1  คน 
   5) บ้านเรียนเลขท่ี  144 ระดับประถมศึกษา จำนวน  1  คน 
   6) บ้านอิงเอย  ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน 
   7) บ้านเรียนปัณณ์อารีย์  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  1  คน  
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 4. ปีการศึกษา 2565 กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการช่วยเหลือ
นักเรียนกรณีเกิดเหตุเร่งด่วน จำนวน  5  ราย ดังนี้ 
      ด้านภัยพิบัติ       
  1. เด็กชายธนวรรธน์ สมจันทร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และเด็กชายระพีพัฒน์ สมจันทร์ 
นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที ่ 100/4 หมู ่ 3            
บ้านแม่อาว ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เหตุเกิดเมื่อวันที ่ 28 ธันวาคม 2564 มอบเงิน
ช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท 
   2. เด็กชายชนกันต์ คาพูน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 1 บ้านศรีบัวบาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เหตุเกิด
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท 
  กรณีเสียชีวิต (1ราย) 
   1. เด็กหญิงศิริรัตน์ สูงพนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านป่าเลา บ้านเลขท่ี 
109 หมู่ที ่14 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท 

ด้านภัยอุบัติเหตุ  
  1.  เด็กหญิงจันทร์กนก  คำปัญจะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 
ประสบอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท และได้รับเงินบริจาค จาก
มูลนิธิช่วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน จำนวน 3,000 บาท ได้มอบให้ผู ้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2565  
         ด้านภัยอื่น ๆ  (กรณีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบ/ได้รับบาดเจ็บด้านสุขภาพ)  
  1. เด็กชายจารุวิทย์ ลุงใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเชตวันหนองหมู  ป่วยด้วย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งมีผลกระทบทำให้ดวงตาข้างขวาบอดจากการ ติดเชื้อไวรัส มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 
3,000 บาท เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
 5. สร้างบ้านนักเรียน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ได้ดำเนินงาน ตามโครงการ “ธาร
น้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนด้อยโอกาส 
ที่ไม่มีที ่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย และเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 1 หลัง  ได้แก่ เด็กชายวศิน ชัยลังกา นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง   
 6. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
     ได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานนักเรียนพิการเรียนรวม ทั้ง 9 ประเภทของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
ในระบบสารสนเทศ SET ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ แจ้งกรอบการดำเนินงานตาม
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โครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ตามสภาพปัญหาของความพิการตามที่กฎหมายกำหนด และตามความเหมาะสม     สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแจ้งกรอบการดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบการ
เรียนรวม (Inclusive school) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไซ อำเภอบ้านธิ และโรงเรียน 
บ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทาและโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน อำเภอ
เมืองลำพูน เพื่อสร้างความพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่มีคุณภาพกระจายทุกพื้นที่ เป็นศูนย์
รวมเป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นเครือข่ายการพัฒนาและการให้โอกาส  เด็กพิการเรียนรวมเข้าถึงการศึกษามากขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้ รับการ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
 7. โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือกรอบท่ี 1) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา     
              นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบคัดเลือกในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพและคณิตศาสตร์ ประจ ำปี
การศึกษา 2564 ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 8. โครงการประเมินและคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด   
    นักเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นผู้มีความประพฤติดีเด่น มีความรู้ ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่
ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เกิดขวัญและกำลงัใจ 
และเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน และสถานศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนาการ
บริหารการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ ้น  โดยมีนักเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินประเภท
นักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้  ลำดับที่ 1 เด็กหญิงฮารีมา อาบาซี ฮาซีฟ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรพินพิทยา ลำดับที่ 2 เด็กหญิงภูริชญา คำบุญเรือง นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ประเภทสถานศึกษา ผ่านการประเมินและได้รับการคัดเลือก  
เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลาพูน 
 8. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 79  โรงเรียน จำนวนนักเรียน 745 คน จำแนกเป็น 9 
ประเภทความพิการ ดังนี้ 

1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น   จำนวน     1    คน 
2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   จำนวน     5     คน 
3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   จำนวน     61   คน 
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4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย    
   หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ    จำนวน      7    คน 
5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จำนวน    588  คน 
6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  จำนวน      6    คน 
7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ จำนวน      27   คน 
8) บุคคลออทิสติก               จำนวน     33   คน 

  9) บุคคลพิการซ้อน      จำนวน     17   คน 
          9. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (Conditional 
Cash Tranfer : CCT)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ในปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

ภาคเรียนที ่ 1  มีสถานศึกษาที ่ได้ร ับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 80 โรงเรียน  
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,061 คน  รวมเป็นเงิน 1,686,500 บาท  
        นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการกิจกรรมการสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาสำหรับเด็กพิการและด้อยโอกาส
ทางการศึกษา โดยดำเนินการแจ้งให้โรงเรียนคัดกรองนักเรียนพิการ 9 ประเภท และนักเรียนด้อยโอกาส 10 
ประเภท รายงานผ่านระบบตามที่ สพฐ.กำหนด และให้ความช่วยเหลือในการได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายในภายนอกหน่วยงาน และวางแผนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อค้นหาเด็กในสังกัดว่ามีปัญหาในการเรียน
อย่างไรบ้าง  
  

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย สพป.  

ปี 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
เป้าหมาย 

1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    1.1  ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อใน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   1.2  อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ม.1 -ม.3)  

 
100 

 
70 

(สพฐ) 
 

 
100 

 
78.45 
(ผลการ

ดำเนินงาน 
ในภาพรวม

จังหวัดลำพูน 

 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย สพป.  

ปี 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
เป้าหมาย 

2. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ ทาง
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจำเป็น 

7,965 คน 
(พิการ=711 คน) 
(ด้อยโอกาส 
=7,254 คน) 

7,965 คน เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ 
นักเรียนยากจน 

20 ภาค 2/64  
ร้อยละ 38.45 
ภาคเรียน 1/65 
ร้อยละ 20.43 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4. ร้อยละประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ 

100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

5. ร้อยละประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

6. ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรและเรียน
ต่อสายสามัญและสายอาชีพ 
หมายเหตุ :- นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 (ข้อมูล DMC ณ 31 มี.ค. 65)  จำนวน 248 คนเรียน 
จำแนกได้ดังนี้ 
      1. เรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ จำนวน 242 คน  
คิดเป็นร้อยละ 97.58 
       2. ไม่เรียนต่อ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42  
ติดตามเด็กพบว่า ประกอบอาชีพ 3 คน (อายุเกินเกณฑ์ 
ภาคบังคับ) เด็กพิเศษไม่สามารถเรียนต่อได้จำนวน 3 คน 
(ผู้ปกครองดูแล) 

98 97.58 ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

7. สัดส่วนผู้เรียนต่อสายสามัญ และสายอาชีพ 30 : 70 50.41 : 49.59 
(122 คน : 
120 คน) 

ไม่เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 
8. อัตราการออกกลางคัน 
    - ป.6 
    - ม.3 

 
0 

   000 

 
0 
0 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ทั้ง 2 ระดับช้ัน 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย สพป.  

ปี 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
เป้าหมาย 

9. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ภาคเรียนที่ 
2/2564 
จำนวน 
10,918 คน 
ภาคเรียนที่
1/2565 
จำนวน 
11,292 คน 

ภาคเรียนที่ 
2/2564 
จำนวน 
10,918 คน 
ภาคเรียนที่
1/2565 
จำนวน 
11,292 คน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
 เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จำแนกตาม
ประเภทความด้อยโอกาส ดังนี้ 

ประเภท 
เด็กด้อยโอกาส 

จำนวนทั้งหมด 
(คน) 

ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
จำนวน ร้อยละ 

1.เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก - - - 
2.เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี - - - 
3.เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือกำพร้าเด็ก 21 21 100 
4.เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - - - 
5.เด็กเร่ร่อน 1 1 100 
6.เด็กที่ได้รับผลจากโรคเอดส์ฯ - - - 
7.เด็กในชนกลุ่มน้อย 104 104 100 
8. เด็กท่ีถูกทำร้ายทารุณ - - - 
9.เด็กยากจน  )มากเป็นพิเศษ (  7,127 7,127 100 
10.เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด - - - 

รวม 7,254 7,254 100 
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กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย ในการบริหารจัดการและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในเครือข่าย 
 2. การอบรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมระดับปฐมวัยให้ครูผู้สอน นิเทศติดตามการนำสื่อไปใช้ และ 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย 
 3. การอบรมพัฒนาครูผู ้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ สามารถนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ไปใช้จัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 4. การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning แก่ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ   
 5. การอบรมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้สามารถออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ และนำไปใช้จัด
ประสบการณ์แก่ผู้เรียน และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 
STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 6. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกของนักเรียนชั้น ป.1 -3 ให้ครูผู้สอนชั้น ป.1-3 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง          
 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ English is FUN for the 1st grade teachers : การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
และการนิเทศในลักษณะ Coach and Fa คือ การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อครูที่จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ      
 8. การยกระดับการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test: NT) ได้นำข้อมูล
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา โดยได้ถอดบทเรียน จัดทำคู่มือ/แนวทางการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT และประชุมชี้แจงโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564 โดย
ภาพรวมทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 27 โรงเรียน  มีผลการจัดสอบการวัดความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National  Test  :  NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับ 
ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ ดังนี้ 
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ความสามารถ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ค่าคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา  

2564 
  

เปรียบเทียบระดบัสังกัด (สพฐ.) เปรียบเทียบระดบัประเทศ 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2564 

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

(สูง/ต่ำกว่า) 
(+/-) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

(สูง/ต่ำกว่า) 
(+/-) 

ด้านภาษาไทย 48.74 55.48 - 6.74 56.17 - 7.40 
ด้านคณิตศาสตร์ 44.15 48.73 - 4.58 49.44 - 5.29 

รวม 46.46 52.11 - 5.65 52.80 - 6.34 
 

 จากตารางผลการประเมินคุณภาพผู้เร ียน (National Test : NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ปี
การศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด 
(สพฐ.) และระดับประเทศ พบว่า ผลการประเมินทุกด้านต่ำกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
 9. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ได้รวบรวมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) สังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีของครูต้นแบบ RT จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียน และฟื้นฟู

ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยรูปแบบ SPD₄CA สู่การปฏิบัติ  มีผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) 
และระดับประเทศ ดังนี้ 

ความสามารถ 

ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพ้ืนที่ฯ สพฐ. สูง/ต่ำ ประเทศ สูง/ต่ำ 2564 2563 เพ่ิม/ลด 

ด้านการอ่านออกเสียง 59.89 69.04 - 9.15 69.95 -10.06 59.89 70.55 - 10.66 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 60.84 72.30 - 11.46 72.79 -11.95 60.84 71.07 - 10.23 

รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 60.37 70.67 -10.30 71.38 -11.01 60.37 70.81 - 10.44 

จากตารางผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564  ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ภาพรวม  มีคะแนนเฉลี่ยรวม
ร้อยละ 60.37 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ  พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมและ 
รายด้าน ต่ำกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ  
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 10. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน O – Net  ปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการ
ทดสอบความรู ้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนของโรงเรียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด 
(สพฐ.) และระดับประเทศ  ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพ้ืนที่ฯ สพฐ. สูง/ต่ำ ประเทศ สูง/ต่ำ 

ภาษาไทย 53.27 49.54 3.73 50.38 2.89 
ภาษอังกฤษ 38.57 35.46 3.11 39.22 -0.65 
คณิตศาสตร์ 38.82 35.85 2.97 36.83 1.99 
วิทยาศาสตร์ 36.94 33.68 3.26 34.31 2.63 
เฉลี่ย 41.90 38.63 3.27 40.19 1.72 

 
จากตารางผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ พบว่า 
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ    เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชา
ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ ส่วน
วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ 
 11. การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA 2022 ได้จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ 
PISA ประชุมเชิงปฎิบัติการออนไลน์ เรื่องการอ่านขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อสอบตาม แนว PISA และการ 
เข้าใช้งานระบบ 
 12. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ได้ปรับคู่มือ/แนวทางมาตรฐานห้องเรียน
คุณภาพ ประชุมชี้แจงการจัดทำหลักสูตร และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
คุณภาพ คือ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น  และโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 
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 13. การส ่งเสร ิมการจ ัดการเร ียนการสอนในสถานศึกษาเพ ื ่อพ ัฒนาพหุป ัญญารายบ ุคคล  
ให้สถานศึกษาดำเนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลโดยใช้ การคัดกรองด้วยระบบ
สำรวจแววความสามารถพิเศษและส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ทั้งการจัดกิจกรรมในหลักสูตร และ 
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 14. การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียนและเลือกตั้งสภาเขตพื้นที่
การศึกษา และคัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น 
 15. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 90 คน ให้ทุกโรงเรียน
ดำเนินการประเมินตนเองผ่านเว็บไซด์โรงเรียนวิถีพุทธ และประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13  มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 13 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 
 16. การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด   
 17. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและประสบกาณ์ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 18. การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 19. กิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตสุจริตสู่องค์กรคุณธรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน ITA ประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อื่น ๆ โดย สพป.ลำพูน เขต 1 มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงสุดลำดับที่ 4 ของ สพท.ทั่วประเทศ 
 20. การอบรมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง เพื่อให้  
ผู ้เข้ารับอบรมสามารถนำความรู ้และประสบการณ์ที ่ได้ไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

สพป.  
ปี 2565 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
เป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 

80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
สพป.  

ปี 2565 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

ผลการดำเนิน 
งานเทียบกับ
เป้าหมาย 

3. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 80 92 สูงกว่า
เป้าหมาย 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
     2.1 ป.6 
 
     2.2 ม.3 

 
90 
 

90 

 
97.81 

 
98.39 

 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
5. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) 
   - ป.6 
 
   - ม.3 

 
 

40 
 

40 

 
 

41.90 
 

34 

 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
ต่ำกวา่ 

เป้าหมาย 
6. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

95 95.88 
 

 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุ
ปัญญา  

10 20 สูงกว่า
เป้าหมาย 

9. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล  

10 20 สูงกว่า
เป้าหมาย 

10. ร้อยละผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
การพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

100 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

11. ร้อยละครูได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวชิาชีพ และจัดการเรยีนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

100 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. จัดทำและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ระบบข้อมูล DMC , Big Data และ
ระบบข้อมูลอื่น ให้ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารงานทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการเผยแพร่ไว้
ในเว็บไซด์ http://bigdata.lamphun1.go.th/ 
 2. สนับสนุน ให้ความรู้ในการใช้งานระบบ Smart Area ( AMSS ) แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
 3. อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ในการใช้งานในระบบ เช่น ระบบ
เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และระบบกำหนด
รหัสประจำตัวผู้เรียนเพ่ือขอรับการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ( G-Code ) 
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใช้โปรแกรม OBS และการขับเคลื ่อนโครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC Content Center) 
 5.  ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
2565  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น และโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยให้
สถานศึกษาดำเนินงานตามคู ่ม ือ “แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
 7. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (ก.ต.ป.น.) มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำ
มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และ 
นิเทศการบริหาร และการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  

8. นำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในภารกิจงาน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (ก.ต.ป.น.)  มา
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9. จัดตั้งเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 9 เครือข่าย         
10. ส่งเสริม สนับสนุน และกระจายอำนาจให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  11. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ทุนการศึกษา) ปีการศึกษา 2565 จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ มีการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน
องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการ
สนับสนุนจากการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  220,400 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
    ทุนระดับอนุบาล  จำนวน  16  ทุน   เป็นเงิน  16,000  บาท 
             ทุนระดับประถมศึกษา  จำนวน   116  ทุน    เป็นเงิน  141,500 บาท 
          ทุนระดับมัธยมศึกษา    จำนวน  35  ทุน    เป็นเงิน  62,900 บาท   
 
 นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม “รวมพลังสรรค์สร้างเขตสุจริต สู่องค์กรคุณธรรม และรับการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
   

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
สพป.  

ปี 2565 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

 

ผลการ
ดำเนนิ 

งานเทียบกบั
เป้าหมาย 

1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ  
    ที่เป็นดิจิทัล 

100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 
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2. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย   
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการ
ขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บน
พื้นฐาน สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส ด้าน
คุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ จุดเน้นของสพฐ. จำนวน 9 จุดเน้น และนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
          1. ด้านความปลอดภัย 
     จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
โควิด-19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
               ผลการดำเนินงาน 
 1. นักเรียนในสังกัด จำนวน 11,292 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือเพื่อลดความเครียดและ
สุขภาพจิตตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-ปัจจุบันทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. โรงเรียนในสังกัดได้นำแนวทางส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียนไปปรับใช้
ในการช่วยดูแล และป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดโรงเรียน มีผลการประเมิน
นักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 8,911 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565) ดังนี้ 
      2.1 นักเรียนมภีาวะสุขภาพจติดี จำนวน 8,732 คน คิดเป็นร้อยละ 97.99  
                            2.2 นักเรยีนมีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 2.01  
                            2.3  นักเรยีนมีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
  3. สพป. ลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพจิต โดยความร่วมมือจากสถานศึกษาและทีมงานสหวิชาชีพ มีกรณีตัวอย่าง ดังนี้ 
     3.1 นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 อายุ 15  ปี เพศ หญิง ปัจจัยความเครียด : ด้าน
ความสัมพันธ์ (ครอบครัว/แฟน)  ประเมินภาวะซึมเศร้า ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ส่งต่อโรงพยาบาลลำพูน
ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัจจุบันนักเรียนมีสุขภาพจิตดีขึ ้น และกำลังเข้ารับการศึกษาต่อที ่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย  
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                          3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อายุ 12 ปี เพศ หญิง พฤติกรรม : เหม่อลอย มีอาการ
หลอน พูดจาเพ้อเจ้อ  เก็บตัว  ได้รับการช่วยเหลือโดยการสัมภาษณ์ครูประจำชั้น/นักเรียน/ผู้ปกครอง ประสาน
ครูประจำชั้นติดตามอาการนักเรียนขณะอยู่โรงเรียน แจ้งผู้ปกครองถึงผลกระทบของการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว และแนวทางการดูแลนักเรียนประเมินความสัมพันธ์ในครอบครัว (SCT) คัดกรองภาวะซึมเศร้า (CDI)  
ส่งต่อโรงพยาบาลลำพูน นักเรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น ไม่มีอาการเหม่อลอย พูดเพ้อเจ้อ ร่าเริงและเล่นกับเพื่อน
ตามปกติ จึงประสานให้ครูประจำชั้นติดตามอาการนักเรียน รวมถึงปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
นักเรียน และรายงานให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

 3.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดทำผลงานเรื่อง รายงานผล
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ได้รับรางวัลเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาคเหนือ ยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 

        3.4 ดำเนินการพิจารณาโรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาระดับภาคเหนือ และได้รับรางวัล
ดังนี้ 

              3.4.1  โรงเรียนบ้านหนองดู่ รางวัลระดับดีเด่น ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
              3.4.2  โรงเรียนวดัเหมืองง่า รางวัลระดับเดีเด่น ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง 
        3.5 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตเข้า

รับการพิจารณาระดับภาคเหนือ และได้รับรางวัล คือ นางสาวสรารัตน์ เดชะสงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
ได้รับรางวัลระดับเงิน 

        3.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาใน
จังหวัดลำพูน เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้การศึกษาด้านอาชีพให้แก่นักเรียน 
  จุดเน้นที่ 2  เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
              ผลการดำเนินงาน 
 1. โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงภัยทั้ง 4 ด้าน จัดทำแผนเผชิญเหตุจำนวน 89 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
              2. ทุกโรงเรียนในสังกัดรับทราบนโยบายการดำเนินงานของ สพป.ลำพูน เขต 1 มีความรู้และเข้าใจ
ในการใช้งานในระบบ (MOE Safety Center) และระบบ Nispa ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ ครอบคลุมถึง
ความปลอดภัยให้แก่ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
              3. นักเรียนสามารถผลิตผลงาน เพื่อให้เกิดทักษะชีวิต สมรรถนะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 แสดง
ความสามารถ ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุข โดยมีผลการประกวดผลงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี้ ประเภททีม ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านดอน  รองชนะเลิศอันดับ 1  
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ได้แก่ โรงเรียนตำบลริมปิง  รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองดู่ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านทาป่าสัก รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านม้า  รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 

   ตัวอย่างผลงานนักเรียน  
โรงเรียน รางวัล เรื่อง 

โรงเรียนวัดบ้านดอน   ชนะเลิศ ประเภททีม  
ระดับประถมศึกษา 

เรื่อง Life long Learning 

โรงเรียนบ้านทาป่าสัก รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เรื่อง เกือบจะสาย 
 

 

           4. ผลการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565 กรณีเกิดเหตุ
เร่งด่วน จำนวน 5 ราย ดังนี้ 
               4.1 ด้านภัยพิบัติ จำนวน 2 ราย 
                    1) เด็กชายระพีพัฒน์ สมจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรี ยนบ้านโทกน้ำกัด 
ประสบอัคคีภัย มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000 บาท 
                    2) เด็กชายชนกันต์ คาพูน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประสบ
อัคคีภัย มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000 บาท 
              4.2 ด้านภัยอื่น ๆ (กรณีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบ ได้รับบาดเจ็บด้านสุขภาพ) จำนวน 3  ราย 
                   1) เด็กชายมงคล เกษมสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวบริเวณ
โพรงจมูกมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 1,000 บาท 
                  2) เด็กหญิงศิริรัตน์ สูงพนา   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีอาการไตวายเฉียบพลัน และ
เสียชีวิต มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทด้านอุบัติเหตุ จำนวน 1 ราย 
                 3) เด็กหญิงจันทร์กนก คำปัญจะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปัจจุบันเรียนในชั้น ม.3  ได้
ประสบอุบัติเหตุทางถนน ขณะเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของ
นักเรียนเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทและเงินมูลนิธิช่วยการศึกษาข้ันพ้นฐาน 3,000 บาท 
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          5. ครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา หรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สังกัดที่เข้าร่วมอบรมโครงการ Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการถูกคุกคามในที่สาธารณะ 
            6.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ภัยทั้ง 4 กลุ่มภัย และการแจ้งเหตุผ่านระบบ MOE Safety 
Center 
              7. ครูมีความรู้เรื่องการป้องกันภัยในสถานศึกษา ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยอุบัติเหตุ ภัยจากฝุ่น PM 2.5 
            8. นักเรียนแกนนำสภานักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื ่อง การป้องกันภัยรอบตัวเรา  ภัยพิบัติ  
ภัยโควิด-19 ภัยความรุนแรง ภัยค้ามนุษย์ ภัยคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน และภัยอาชญากรรมไซเบอร์ และ
สามารถสมัครและใช้งานระบบ MOE Safety center ได้     
        2. ด้านโอกาส 
                จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
โควิด-19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน (เน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการ
บริการ)  
                ผลการดำเนินงาน 
                1. นักเรียนในสังกัด จำนวน 11,292 คนได้รับการช่วยเหลือดูแลเพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาครบ
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  
                2. ข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 เทียบกับจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในสังกัดตาม
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  ณ 10 มิ.ย. 2565  (จำแนกตามระดับชั้น อ.1/ อ.2/ ป.1/  และ ม.1  ดังนี้  
                    2.1 อนุบาล 1 (3 ขวบ)  แผนการรับฯ จำนวน 428 คน มีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 339 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79.21  ต่ำกว่าแผนการรับจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 
                    2.2 อนุบาล 2 (4 ขวบ) แผนการรับฯ จำนวน  1,458 คน มีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 948 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.02 ต่ำกว่าแผนการรับ จำนวน 510 คน คิดเป็นร้อยละ 34.98 
                   2.3 ประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการรับฯ จำนวน 1 ,690 คน มีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 1,399 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.78 ต่ำกว่าแผนการรับ จำนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22 
                   2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1แผนการรับฯ จำนวน  354 คน มีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 293  
คน คิดเป็นร้อยละ 82.78  ต่ำกว่าแผนการรับ จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 82.77 
                 3. สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามแผนการรับ
นักเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียนที่ 
สพฐ.กำหนด และมีที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนได้อย่างเพียงพอ 
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                4. ในปีการศึกษา 2565 มีเด็กในเขตบริการที่เกิดปี พ.ศ. 2557 จำนวน 1,616 คน เข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้น ป.1 สังกัดต่าง ๆ ดังนี้ 
                    4.1 สพป.   จำนวน 539 คน คิดเป็นร้อยละ 33.35 
                    4.2  อปท.  จำนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 19.99 
                    4.3 เอกชน จำนวน 536 คน คิดเป็นร้อยละ 33.17 
                    4.4 เข้าเรียนชั้นอื่นทุกสังกัด จำนวน 218 คนคิดเป็นร้อยละ 13.49 
                5. สพป.ลำพูน เขต 1 มีนักเรียนที่เป็นเด็กพิการ  จากระบบ SET จำนวน 711 คน และมีนักเรียน
ด้อยโอกาส 10 ประเภท จากระบบ DMC  จำนวน 7,254 คน มีการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน
มีความเท่าเทียมกัน และช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองจะดำเนินการส่งต่อให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษจังหวัดลำพูนต่อไป 
                6. สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการจัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้แก่โรงเรียนในสังกัด เป็นไปตาม
แนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
                7. มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  จำนวน 8 ครอบครัว ดังนี้ 
 

                         ❖ ระดับปฐมวัย จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่  
ระดับชั้น ชื่อบ้านเรียน ชื่อผู้เรียน 
อนุบาล 1 บ้านอิงเอย ด.ญ.อิงเอย  จี้มูล 
อนุบาล 2 บ้านมือปั้น ด.ญ.ณัฏฐณิชา  จนีจำ 
อนุบาล 3 บ้านเรียนคุณาธรรม ด.ช. คุณาธรรม  คำเปรม 

                       ❖ ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 ครอบครัว ได้แก่  
ระดับชั้น ชื่อบ้านเรียน ชื่อผู้เรียน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านเรียนเลขที่ 144 ด.ญ.กวินตรา  สมมะโน  
(เด็กพิเศษ : ออทิสติก) 

บ้านเรียนปัณณ์อารีย ์ ด.ญ.ปัณณ์อารีย์  แกว้ศักดิ์ 
ระดับชั้น ชื่อบ้านเรียน ชื่อผู้เรียน 

ประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านเรียนมีนาพลอย ด.ญ.มิลานนัท์  วงศ์ศิริจินดา 
บ้านเรียนเด็กชายแทนคุณ ด.ช.ปภังกร  แกว้พรม 

❖ ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 1 ครอบครัว ได้แก่ 
ระดับชั้น ชื่อบ้านเรียน ชื่อผู้เรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านเรียนดอกไม้ DC ด.ช. กฤษญะ  วงศ์สกุล 
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 8. ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมิน -ผล เป็นไปตามแนว
ทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  
มีทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 
             9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ  
จัดการศึกษา 
        จุดเน้นที่ 3  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็ก
พิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
        ผลการดำเนินงาน 
  1. ในปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไม่มีนักเรียนออก
กลางคัน 
           2. นักเรียนออกกลางคัน (ข้อมูลจากโครงการพาน้องกลับมาเรียน) จำนวน 26 คน ติดตามพบว่า 
จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และโรงเรียนในสังกัดได้จำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ DMC เรียบร้อย
แล้ว จำแนกการศึกษาต่อตามสังกัด ดังนี้  
                2.1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08  
สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการประสานและพบว่าโรงเรียนได้รับนักเรียนทั้ง 6 คน เข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว 
                 2.2 สังกัดสำนักงานบริหารการ ศึกษาพิเศษ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54   
                2.3 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 ได้ดำเนินการประสาน
ไป อปท.ที่นักเรียนไปเรียน พบว่า ทั้ง 7 คน เข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว  
                2.4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 
ได้ดำเนินการประสานโรงเรียนรับนักเรียนทั้ง 4 คน เข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว  
               2.5 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.38 ได้ดำเนินการประสาน ไปยัง กศน. ที่นักเรียนเข้าเรียนพบว่า ทั้ง 6 คน เข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว  
            2.6  ศึกษาต่อต่างประเทศ (พม่า) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 สพป.ลำพูน เขต 1 ได้
ดำเนินการประสาน พบว่าโรงเรียนได้จำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ DMC เรียบร้อยแล้ว 
          3. การติดตามนักเรียนที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ประสงค์เรียนต่ อใน
ระดับที่สูงขึ้นจำนวน 11 คน สามารถติดตามทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน
สัญชาติพม่า ไม่ประสงค์เรียนต่อเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน หรือบางรายเรียนต่อ กศน. และบางรายเป็น
นักเรียนสัญชาติไทยไม่เรียนต่อเนื่องจากเป็นเด็กพิเศษซึ่งเป็นความต้องการของผู้ปกครอง  
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          4.  นักเรียนที่หลุดจากระบบได้รับการดูแลและกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ครบทุกคนโดยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนบางคนเรียนจบในภาคบังคับและเรียน
ต่อในระดับท่ีสูงต่อไป 
      3. ด้านคุณภาพ   
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 
19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน หมายเหตุ : เน้นฟื้นฟูภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ  
               ผลการดำเนนิงาน 
               1. นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 (ใช้สถิติข้อมูลตั้งแต่เกิดสถานการณ์  
โควิด-19 จนถึงปัจจุบัน) จำนวน 11,295 คน ได้รับการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) ผู้เรียนทุกระดับ จำนวน 11,295 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
               2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพด้านการ
อ่านการเขียน และฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน  
               3. ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน 
               4. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อและนวัตกรรมที่ครูผู้สอนสร้างหรือพัฒนาขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าถาม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีสุนทรียภาพ มีทักษะ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร                   
      จุดเน้นที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตรรวมทั้งจัด
กระบวนการ เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
               ผลการดำเนินงาน   
                1. สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนตำบลบ้านแป้นและโรงเรียน
บ้านปงแม่ลอบ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ ดำเนินการปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้และจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active  Leaning) สอดคล้องกับหลักสูตรสมรรถนะ 
                 2. สถานศึกษาในสังกัดที ่จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุก
โรงเรียนสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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                 3. นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติ มีความตระหนักในคุณค่าของมรดกด้านต่าง ๆ 
                 4. สถานศึกษาได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ 
                 5. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภานักเรียน มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดี  
การทำงานเป็นทีม เข้าใจในหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
                 6. ผู ้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ และปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
      จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการส่งเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงิน  และการออม เพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู 
               ผลการดำเนินงาน 
               1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีอายุราชการ 1 – 5 ปี  จำนวน 108 คน  
ได้ติดตามผลการอบรม ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน 2565 มีผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาหลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง 
จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 64.81 ไม่เข้ารับการอบรมจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 35.19 โดยจำแนกผล
การเข้าร่วมพัฒนา จำนวน 70 คน ดังนี้ ผ่านการพัฒนาจำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 และไม่ผ่านการ
พัฒนาจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 
              2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนในระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ เว็บไซด์ https://td.moe.go.th จำนวน 388 คน 
              3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 720 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างวินัย และการวางแผน  
              4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับความรู้และสามารถวางแผนและสร้างวินัยด้าน
การเงินการออมอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              5. สถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในองค์กร ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้ร่วมกัน
ดำเนินการในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย   โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ดำเนินการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก ลดลงจากเดิมร้อยละ 0.30  ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จากเดิม 
5.60 ปรับลดลงเป็น 5.30  รวมทั้งได้พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยให้กับสินเชื่อทุกประเภท ในกรณีที่สมาชิกเลือก
การส่งชำระหนี้ประเภทไม่มีเงินเฉลี่ยคืนสิ้นปีบัญชี สมาชิกจะได้รับสิทธิในอัตราต่ำกว่ากู้เงินประเภทอื่น ๆ  
ร้อยละ 0.30 

https://td.moe.go.th/
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               6. สถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูระดับจังหวัด ได้ประชุมคณะกรรมการฯ และได้ประสานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด และสถาบันการเงินทุกเดือนในการหักชำระหนี้  และรับทราบปัญหาในการหักชำระ
หนี้ เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา 
    จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ(Active Learning)  มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา การเรยีนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ  
               ผลการดำเนนิงาน  
              1. โรงเรียนจัดการเรียนรู่ผานกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลใน 
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ จำนวน 89 
โรงเรียน 
              2. ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)  
ตามแนวทาง STEM Education กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
             3. ครูผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ และออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ตามแนวทาง STEM Education  
             4. ครูผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ตามแนวทาง STEM Education กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
ของผู้เรียน  
             5. ครูผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ตามแนวทาง STEM Education ร้อยละ 100 
             6. ครูผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนเกิด
ความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  
               7. ครูผู้เข้ารับการอบรมยึดมั่น และศรัทธาในวิชาชีพครู และ รักษาวินัยตลอดระยะเวลาเข้ารับการ
อบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  8.  สพป.ลำพูน เขต 1 ได้หลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 
STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และนำส่ง สพฐ. จำนวน 1 
หลักสูตร 
       9. ครูมีการจัดทำผังบูรณาการ และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 
STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
 10. ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
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     11. ครูผู ้สอน มีความรู้ และทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  Active learning เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21   
    12. ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื ่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เอื ้อต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning 
      13. ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการขับเคลื ่อน
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  Active learning เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการรู้สู่คุณภาพ
ของนักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
       14.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ และ
ทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
    15. ครูมีนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน                                                           
   16.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการขับเคลื่อน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการรู้สู่คุณภาพของนักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน
ความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   17. นักเรียนได้เรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ โครงงานเป็นฐาน
ตามแนวทาง STEM Education มีนวัตกรรมที่บรรลุตามเป้าหมาย 
     19. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณและมี
ทักษะการแก้ปัญหา 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
          จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล 
และถ่ินทุรกันดาร   
            ผลการดำเนินงาน 
                  1. สพป.ลำพูน เขต 1 มีโรงเรียนที่จัดที่พักนอนในโรงเรียนให้กับนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนภาคเรียนที่ 1/2565  จำนวน 2 โรงเรียน 
นักเรียนจำนวน 67 คน เป็นจำนวนเงิน 286,000 บาท 
                 2. สพป.ลำพูน เขต 1 ได้พิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักนอน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ  
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                  3. คณะกรรมการขับเคลื ่อนโรงเรียนที ่จ ัดที ่พักนอนของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ลงพื้นที่โรงเรียนที่จัดที่พักนอนในโรงเรียนให้กับ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนด จำนวน 2 โรงเรียน 
                 4. โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการยกระดับคุณภาพนักเรียนประจำพักนอนครบ  
ทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านโอกาสและการเข้าถึงมิติด้านคุณภาพผู้เรียน และมิติคุณภาพชีวิต 
                5. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนที่จัดที่พักนอนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาตามบริบทให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
       จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
                    ผลการดำเนนิงาน 
  1. ครูผู้สอนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อน
ระบบคลังสื่อการเรียนรู้ฯ มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเข้าใช้งานระบบคลังสื่อการเรียนรู้ฯเพิ่มขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    2. ครูผู้สอนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อน
ระบบคลังสื่อการเรียนรู้ฯ สามารถขยายผลการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้ฯ ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    3. โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูนเขต 1 มีแนวทางในการส่งเสริมครูผู้สอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ผ่านระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับสพฐ. (OBEC Content Center) 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามโครงการยกระดับการเรียนรู้ฯ  
                    4. ครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำ ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับการเรียนรู้ฯ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 
ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคร าะห์ของ
นักเรียนระดับชั้น ป. 1 - 6 อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียน และคิด
วิเคราะห์สูงขึ้น 
                    5. โรงเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการยกระดับการเรียนรู ้ฯ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 มี
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านการ
อ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้น ป. 1 – 6 อย่างมีประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล ปี
การศึกษา 2565  อัพโหลดผ่าน youtube ในช่องของสพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ศึกษา
แนวทาง และจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 
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                6. ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดส่งข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้มีข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและรายงาน สพฐ. เป็นไปตามปฏิทินที่
กำหนด 
                7.  ผู ้ร ับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำ
สารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง YouTube  
                8. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความรู้ และความสามารถในการจัดทำและใช้ระบบ
สารสนเทศของสพฐ. โดยได้จัดทำข้อมูลผ่านระบบต่าง ๆ ที่กำหนดเป็นไปตามเวลาที่กำหนด และมีข้อมูลที่
ครบถ้วน  
                9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สามารถบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัลใน
ภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ให้มี
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความครบถ้วน ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว ประหยัดเวลา 
ประหยัดงบประมาณ ประหยัดทรัพยากรในการดำเนินงาน 
        จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ(Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนคุณภาพ) 
                ผลการดำเนินงาน 
                1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการปักหมุดโรงเรียนคุณภาพ
ในพ้ืนที่จำนวน  16 โรงเรียน 
               2. โรงเรียนคุณภาพหลัก (โรงเรียนตำบลบ้านแป้น)  มีโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน 
               3. โรงเรียนคุณภาพหลัก (โรงเรียนตำบลบ้านแป้น) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.
2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  8,501,500   บาท     
               4. โรงเรียนคุณภาพหลัก (โรงเรียนตำบลบ้านแป้น) ดำเนินการจ้างครูคนไทยสอนภาษาอังกฤษ 
จำนวน 2 ราย  ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  และสุขศึกษา จำนวน 5 
คน ได้รับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
               5. โรงเรียนคุณภาพหลัก (โรงเรียนตำบลบ้านแป้น)  มีอาคารเรียน มีห้องเรี ยนที ่มีคุณภาพ 
ห้องเรียนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โรงเรียนเครือข่ายสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ 
และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สามารถขับเคลื ่อนตามภารกิจ 8 จุดเน้น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้
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               5.1 นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม มีทักษะการทำงานและทักษะพื้นฐานเพื ่อการประกอบอาชีพในอนาคต มีความปลอดภัย มี
พัฒนาการแข็งแรงสมวัย ทั้ง 4 ด้าน และปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง  
              5.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา สอนตรงตามสาขาวิชาเอกและความถนัดตามลักษณะของ
ครูในยุคไทยแลนด์ 4.0  ได้รับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะและสายงาน  นำความรู ้ที ่ได้รับการพัฒ นา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระวิชา สามารถใช้เทคโนโลยี ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 5.3 ด้านผู้บริหาร มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารมากกว่า  
2 ภาษา  
 5.4 ด้านการมีส่วนร่วม ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือต่อคุณภาพของโรงเรียน ให้การ
ยอมรับโรงเรียนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

3. ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 จากการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรอย่างมีคุณภาพของผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษา ทำให้หน่วยงาน
ประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัล และผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ 
 1. ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 
 2. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 
อยู่ในระดับ AA คะแนน 99.96 ได้ลำดับที่ 4 จาก 245 เขตพ้ืนที่การศึกษา  

3. ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระดับยอดเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ได้รับรางวัลเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระดับภาคเหนือ ยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 

5. ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดลำพูน ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ ลำดับที ่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) สพป.ลำพูน เขต 1   
 

 
 

สวนท่ี 2 

ยุทธศาสตรและนโยบายท่ีเก่ียวของ 

********************** 

  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2570)  ของสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ไดนำนโยบายท่ีเก่ียวของ มาเปนแนวทางในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

 1. พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10    

   2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   

   3. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

   4. แผน 3 ระดับ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

      4.1 แผนระดับท่ี 1 

           (1) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 

      4.2 แผนระดับท่ี 2 

           (1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

           (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 

           (3) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

      4.3 แผนระดับท่ี 3 

           (1) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 

           (2) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 – 2570 

           (3) รางแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

           (4) รางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2560-2570) สพฐ. 

           (5) รางแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2570) สพฐ. 

   5. นโยบายท่ีเก่ียวของ 

       5.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) 

       5.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2566 

   6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2566 

        7. จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
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  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1   

        8. นโยบายเรงดวนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   9. เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

        10. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

1. พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

รัชกาลท่ี 10  

 การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกนักเรียน 4 ดาน 

 1.  มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

 1)  ความรูความเขาใจตอบานเมือง 

 2)  ยึดม่ันในศาสนา 

 3)  ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย 

 4)  มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มีคุณธรรม 

 1)  รูจักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ / ชั่ว – ด ี

 2)  ปฏิบัติแตสิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดีงาม 

 3)  ปฎิเสธสิ่งท่ีผิด – สิ่งท่ีชั่ว 

 4)  ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

 3.  มีงานทำ  มีอาชีพ 

 1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษา ตองมุงใหเด็กและเยาวชน 

รักงาน สูงาน ทำจนงานสำเร็จ 

 2) การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทำงานเปนและ 

มีงานทำในท่ีสุด 

 3) ตองสนับสนุนผูสำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

 4. เปนพลเมืองดี 

 1) การเปนพลเมืองดีเปนหนาท่ีของทุกคน 

 2) ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสในการทำหนาท่ี 

เปนพลเมืองดี 

 3) การเปนพลเมืองดี “เห็นอะไรท่ีจะทำเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทำ” เชน งานอาสาสมัคร  

งานบำเพ็ญประโยชน  งานสาธารณสุข ใหทำดวยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 

(ท่ีมา :https://sites.google.com/a/cmi.nfe.go.th/nfemaetha/news_us/article/untitledpost) 

https://sites.google.com/a/cmi.nfe.go.th/nfemaetha/news_us/article/untitledpost
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  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1   

2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดมีการประกาศใชตั้งแตวันท่ี 6 เมษายน 2560 

ซ่ึงในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไวใน มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ

การศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

 รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคท่ีหนึ่ง เพ่ือพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเนินการดวย 

 รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริม  

ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน  

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมี

คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับ

การจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ใหเปนไปตามแผนการศึกษา

แหงชาติดวย 

 การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัด

ของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 ในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษา

ตามวรรคสาม รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรบัการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง 

การศึกษาระดับกอนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต องจัดให บุ คคลมีสิทธิ  

และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดย

ไมเก็บคาใชจาย 

 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม     

การสื่อสารและการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได   

หรือไมมีผูดูแล ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ 

 การศึกษาสำหรับคน พิการ ให จั ดตั้ งแต แรก เกิดหรือพบความพิการโดยไม เสี ยค า ใช จ าย  

และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตาม

หลักเกณฑและวิธีการ ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึง

ความสามารถของบุคคลนั้น 
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4. แผน 3 ระดับ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 

   ความสอดคลองของแผนในระดับตาง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ในการแบงแผน

ออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

  แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปน

กรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย

ดังกลาว 

  แผนระดับ ท่ี 2  หมายถึง แผนซ่ึงเปนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตางๆ เพ่ือบรรลุ  

ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงประกอบไปดวย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติใน

แผนระดับท่ี 3 

  แผนระดับท่ี 3 คือ แผนท่ีจัดทำข้ึนโดยหนวยงานของรัฐ เพ่ือถายทอดเปาหมายและประเด็นการพัฒนา

ของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ไปสูการปฏิบัติ หรือจัดทำข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ ซ่ึงรวมถึง 

แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติการดาน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการประจำป 

    ซ่ึงวิเคราะหความสอดคลองของแผนท้ัง 3 ระดับท่ีเก่ียวของกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดังนี้ 

 4.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

     4.1.1 ยุทธศาสตรชาติท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (หลัก) 

      4.1.1.1 เปาหมาย  

       1. เปาหมาย 2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชวีิตในศตวรรษท่ี 21 

       2. เปาหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

      4.1.1.2 ประเดน็ยุทธศาสตร  

       1. ประเด็น 4.1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

       2. ประเด็น 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

       3. ประเด็น 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

       4. ประเด็น 4.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

      4.1.1.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

         สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีบทบาทในการประสาน สงเสริม 

สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ี

หลากหลาย ท้ังในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  การพัฒนา
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หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และ

เสริมสรางศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตาม

ศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  4.1.2 ยุทธศาสตรชาติท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

   4.1.2.1 เปาหมาย  

    เปาหมาย 2.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

   4.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร 

    ประเด็น 4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

   4.1.2.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

ดวยการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน  

5 รายการ ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาอุปกรณการเรียน 4) คาเครื่องแบบนักเรียน 

และ 5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซ่ึงการสนับสนุนคาใชจายดังกลาวเปนการสรางความเปนธรรมใน

การเขาถึงบริการการศึกษา สำหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาสท่ัวประเทศ รวมท้ังการสรางโอกาสและลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา

อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการสงเสริมการ 

จัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

เพ่ือสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  4.1.3 ยุทธศาสตรชาติท่ี 1 ดานความม่ันคง (รอง) 

   4.1.3.1 เปาหมาย  

    เปาหมาย 2.2. บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

   4.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร  

    ประเด็น 4.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

   4.1.3.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคลอง

กับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกันอยู

รวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อยางท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ

แผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและ

เยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหา 
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ยาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไข

ปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวตอไป 

  4.1.4 ยุทธศาสตรชาติท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

   4.1.4.1 เปาหมาย  

    1. เปาหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

    2. เปาหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   4.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร  

    1. ป ระ เด็ น  4.1 ภ าค รั ฐ ท่ี ยึ ด ป ระช าช น เป น ศู น ย ก ล าง  ตอบ สน องคว ามต อ งก าร  

และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส  

    2. ประเด็น 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

    3. ประเด็น 4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   4.1.4.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา 

ให มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน  

มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน การปองกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผูนำ

เย า ว ช น ต อ ต า น ก า ร ทุ จ ริ ต  พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ก า ร ส ร า ง เค รื อ ข า ย แ ล ะ ก า ร มี ส ว น ร ว ม 

ในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย

สุจริตและปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

 4.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)  

  4.2 (1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

   1. ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู (หลัก) 

    (1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

     เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเปนของ

โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเปาหมาย 120001) 

     เปาหมายท่ี 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ

พหุปญญาดีข้ึน (รหัสเปาหมาย 120002) 
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    การบรรลุเปาหมาย  

     สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีแผนการดำเนินการใหบรรลุ

เปาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุกระดับและทุก

กลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและ

ศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ี

ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ

และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับ

ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนใหเปนโรงเรียนคุณภาพ 

    (1.2) แผนยอยของแผนแมบท 

     แผนยอยท่ี  3.1 การปฏิ รูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการเป ล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

     แนวทางการพัฒนา  

      1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสำหรับศตวรรษท่ี 21   

      2. เปลีย่นโฉมบทบาท  “ครู” ใหเปนครูยุคใหม   

      3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท      

      4. พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  

      5. สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาต ิ

     เปาหมายของแผนยอย  

      คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจำเปนของ

โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน (รหัสเปาหมาย 120101) 

     การบรรลุเปาหมาย 

      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีแผนการดำเนินการใหบรรลุ

เปาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุกระดับและ 

ทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและ

ศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 

ท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ

และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ

กับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึง
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การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู ท่ี มีคุณภาพ  

มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรู ดวยการสงเสริมดานโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังอาคารสถานท่ี แหลง

เรียนรู และวัสดุอุปกรณ ดานจัดการศึกษา ท้ังบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และดานการมีสวนรวมของเอกชน  

บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผูเรียนท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง และชุมชน 

ตลอดจนโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน 

     แผนยอยท่ี 3.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

      แนวทางการพัฒนา  

       1. พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา   

       2. สรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทำงาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสม

สำหรับผูมีความสามารถพิเศษ 

      เปาหมายของแผนยอย  

       ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา เพ่ือ

ประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน (รหัสเปาหมาย 120201) 

      การบรรลุเปาหมาย  

       สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีแผนการดำเนินการ 

ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานขอมูล การสำรวจวัดแวว

นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปญญา พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูผูมีความสามารถพิเศษตาม

หลักพหุปญญา ติดตามเชิงลึก พรอมท้ังใหคำปรึกษา แนะนำ และเปนพ่ีเลี้ยง  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับศักยภาพ 

พรอมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม การสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน

ท่ีมีความสามารถพิเศษ  

   2. ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (รอง) 

    (2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

     คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกายสติปญญา และ

คุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเปาหมาย 

110001) 

    การบรรลุเปาหมาย  

     สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีบทบาทในการประสาน สงเสริม 

สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหผูเรียนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน 
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   (2.2) แผนยอยของแผนแมบท 

    แผนยอยท่ี 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 

     แนวทางการพัฒนา  

      แนวทางท่ี 3 จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดีท่ี

สมวัยทุกดานโดยการพัฒนากลไกการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเนนการ

พัฒนาทักษะสำคัญดานตาง ๆ 

     เปาหมายของแผนยอย  

      เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวยั สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน (รหัส

เปาหมาย 110201) 

     การบรรลุเปาหมาย  

      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแผนการดำเนินการใหบรรลุ

เปาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีรวมถึง 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ และการดำเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

    แผนยอยท่ี 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

     แนวทางการพัฒนา  

      1. จัดใหมีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะดาน     การ

คิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน ความคิดสรางสรรค การทำงานรวมกับผูอ่ืน 

      2. จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีสอดคลอง

กับความสามารถ ความถนั ดและความสนใจ โดยเน น เด็ กและเยาวชนเป น ศูนย กลางของการเรียนรู   

เนนใหเกิดองคความรูไดดวยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยผานการออกแบบการเรียนรูท่ีมีครูคอย

เปนผูสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหแกผูเรียน เพ่ือใหการเรียนรูสามารถ ตอบสนองความตองการไดกับเด็กทุกกลุม 

      3. จัดให มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ  

ท่ีเชื่อมตอกับโลกการทำงาน 

      4. จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะการเปนนัก

คิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมและทำงานภายใตสังคม 

ท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

      5. จัดใหมีกลไกสงเสริมและสนับสนุนบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเชื่อมตอกันระหวาง

สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญา และความฉลาดทาง

อารมณ ตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุมวัยเรียน/วัยรุน 
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     เปาหมายของแผนยอย  

      วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห   

รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน (รหัสเปาหมาย 110301) 

     การบรรลุเปาหมาย  

       สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแผนการดำเนินการใหบรรลุ

เปาหมาย รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การสงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอและการมีงานทำ   การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูสถานศึกษา 

   3. ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 

    (3.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

     เปาหมาย  

      คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน (รหัสเปาหมาย 

170001) 

     การบรรลุเปาหมาย  

      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีระบบใหความชวยเหลือผูเรียน

กลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

    (3.2) แผนยอยของแผนแมบท 

     แผนยอยท่ี 3.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม 

      แนวทางการพัฒนา  

       1. จัดใหมีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดยพัฒนาระบบ และ

กลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ เพ่ือใหสามารถใหความชวยเหลือกับ

กลุมเปาหมายท่ีหลากหลายและครอบคลุมครบกลุม อาทิ ท้ังเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูมีความบกพรองทางรางกายเหยื่อของ

ความรุนแรงตาง ๆ และการคามนุษย แรงงานในภาคการผลิตท่ีมีความเสี่ยง ผูติดเชื้อ และบุคคลท่ีตองการการดูแลเปน

พิเศษ 
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       2. สงเสริมและจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุม

เด็ก-เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพ่ือใหเขาถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอยาง

เทาเทียม และสงเสริมความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัย  

       3. ระดมพลังความรวมมือสรางโอกาสและการมีสวนรวมของชุมชน โดยการสงเสริมการจัด

สวัสดิการชุมชนในรูปแบบพ่ึงตนเอง สงเสริมใหครอบครัวและชุมชนเปนสถาบันพ้ืนฐานในการจัดระบบการคุมครองทาง

สังคมแกสมาชิกของตน โดยมีภาคีตาง ๆ เก้ือหนุนตามศักยภาพ/ความพรอมของแตละภาคีโดยภาครัฐสงเสริมเสริมให

เกิดการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน สนับสนุนการรวมกลุมองคกรชุมชนและเชื่อมโยงเปนเครือขาย รวมท้ังมี

การใชกลไกท่ีมีอยูแลวในการเปนทุนทางสังคมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการคุมครองกลุมเปาหมายในสังคม 

       4. สนับสนุนใหมีการพัฒนาและนำใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัด

สวัสดิการและสรางหลักประกันทางสังคมของทุกภาคสวน อาทิ การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง สวัสดิการสังคมท่ี

เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลตาง ๆ และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาคีพัฒนาตาง ๆ โดยเฉพาะระดับ

ครัวเรือนและชุมชน เพ่ือนำไปสูการคุมครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม  

      เปาหมายของแผนยอย  

       มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปน

พิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน (รหัสเปาหมาย 170201) 

      การบรรลุเปาหมาย  

       สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สนับสนุนคาใชจายในการ 

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ 

จัดการศึกษาสำหรับเด็กดอยโอกาสในโรงเรียนเรียนรวม สงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก 

โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษา

ดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

   4. ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง (รอง) 

    (4.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

     เปาหมาย 

      ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน (รหัสเปาหาย 010001) 

     การบรรลุเปาหมาย  

      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหเกิด

ความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแกไขปญหาชวยเหลือเด็กท่ี

ติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม 
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    (4.2) แผนยอยของแผนแมบท 

     แผนยอยท่ี 3.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

      แนวทางการพัฒนา  

       1. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มุงยึดแนวคิดการแกไขปญหายาเสพติดตั้งแตตน

น้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ในการดำเนินการอยางเปนระบบ 

      เปาหมายของแผนยอย 

       1) ปญหาความม่ันคงท่ี มีอยู ในปจจุบัน ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอ 

การบริหาร (รหัสเปาหมาย 010201) 

      การบรรลุเปาหมาย  

       สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแผนการพัฒนาการศึกษา 

และแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและ

เยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายา

เสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไข

ปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงตอไป 

   5. ประเด็นท่ี 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

    (5.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

     เปาหมาย  

      คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเปนคนไทยมาก

ข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเปนท่ียอมรับของนานา

ประเทศมากข้ึน (รหัสเปาหมาย 100001) 

     การบรรลุเปาหมาย  

      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สงเสริมใหนักเรียน ครู ผูบริหาร 

และบุ คลากรทางการศึกษาตระหนั กรู  เข าใจ  และมีกระบวนการคิดอย างมี เหตุผล  ซึม ซับ คุณ ค า 

แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สรางเครือขายชุมชน

องคกรแหงคุณธรรม 
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    (5.2) แผนยอยของแผนแมบท 

     แผนยอยท่ี 3.1 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ 

และการเปนพลเมืองท่ีดี 

      แนวทางการพัฒนา  

       แนวทางท่ี 2 บูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และดาน

สิ่งแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนรูทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหรองรับการ

เปลี่ยนแปลงท้ังในประเทศและตางประเทศ   

      เปาหมายของแผนยอย  

       คนไทยเปนมนุษย ท่ีสมบูรณ  มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล 

ท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีข้ึน 

(รหัสเปาหมาย 100101) 

      การบรรลุเปาหมาย  

       สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแผนการสงเสริมใหนักเรียน 

ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหง

คุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกท้ังสรางเครือขายชุมชน

องคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทำงานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 

   6. ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 

    (6.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

     เปาหมาย  

      ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รหัสเปาหมาย 210001) 

     การบรรลุเปาหมาย  

      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สงเสริมการจัดการเรียนรูเก่ียวกับ

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

    (6.2) แผนยอยของแผนแมบท 

     แผนแมบทยอยท่ี 3.1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      แนวทางการพัฒนา  

       1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝงและ

หลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” 
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       2. สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต เปนภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

      เปาหมายของแผนยอย  

       ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต (รหัสเปาหมาย 210101) 

        การบรรลุเปาหมาย  

       สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิค

การเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผูนำเยาวชนตอตาน   การทุจริต 

พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริตและปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

  4.2 (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

   หมุดหมายการพัฒนา  

    1. หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

แหงอนาคต (หลัก) 

     เปาหมายการพัฒนา 

     เปาหมายท่ี 1 คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะท่ีจำเปน

สำหรับโลกยุคใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุมกัน  ตอการ

เปลี่ยนแปลงอยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข 

      ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 88 เม่ือสิ้นสุดแผน 

      ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 รอยละของนักเรียนท่ีมีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมิน

สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลไมถึงระดับพ้ืนฐานของท้ัง 3 วิชาในแตละกลุมโรงเรียนลดลงรอยละ 8 เม่ือสิ้นสุด

แผน 

      ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 เม่ือสิ้นสุดแผน 

     กลยุทธการพัฒนา 

      กลยุทธท่ี 1 คนไทยทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติ 

       กลยุทธยอยท่ี 1.1 พัฒนาเด็กชวงตั้ งครรภ ถึงปฐมวัยให มี พัฒนาการรอบดาน  

มีอุปนิสัยท่ีดี โดย 

        1) การเตรียมความพรอมพอแมผูปกครองและสรางกลไกประสานความรวมมือ เพ่ือ

ดูแลหญิงตั้งครรภใหไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ และดูแลเด็กใหมีพัฒนาการสมวัย ตั้งแตอยูในครรภ – 6 ป 
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        2) การพัฒนาครูและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหมีความรูและทักษะการดูแลท่ีเพียงพอ มี

จิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทำงานรวมกับพอแมผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการดานการ

เรียนรูของเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรูแกเด็ก ควบคูกับการ

พัฒนาการดานรางกาย สาธารณสุข และโภชนาการเพ่ือสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดีอยางรอบดานกอนเขาสูวัย

เรียน 

        3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดมาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรท่ี

เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน เพ่ือใหเปนกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพ้ืนท่ีท่ีมีคุณภาพ 

        4) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการดูแลปกปองเด็กปฐมวัย ใหมี

พัฒนาการท่ีดีรอบดาน สติปญญาสมวัย โดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาค

ประชาสังคมและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพ่ือการสงตอไปยังสถานศึกษาและการ

พัฒนาท่ีตอเนื่อง 

       กลยุทธยอยท่ี 1.2 พัฒนาผูอยูในชวงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐานใหมีความตระหนักรูใน

ตนเองมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะท่ีจำเปนตอการเรียนรู การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย 

        1) การพัฒนาการจัดการเรียนรูแนวใหม และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียน

สามารถจัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังทำงานเปนทีม มีการคิดข้ันสูงดวยการจัดการ

เรียนรูเชิงรุก และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติโดยนำรองกับสถานศึกษาท่ีมีความพรอม และมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี

สนับสนุนความรูและความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ 

        2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

รวมกับกลุมอาชีพผูประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะตามความ

ตองการของตลาดงานมีงานทำและมีรายไดตามสมรรถนะ และเปนผูประกอบการใหมได 

        3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ โดยวางแผน

จำนวนความตองการครูในแตละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูท่ีมีการเตรียมความพรอมดานวิชาการและดาน

ทักษะการจัดการเรียนรู การใชเทคโนโลยี นวัตกรรมผานแพลตฟอรมออนไลนตาง ๆ พัฒนาระบบการคัดกรองท่ี

สะทอนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผูสอน” เปน “โคช” ท่ีอำนวยการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน

ศูนยกลาง และมุงสูการยกระดับครูสูวิชาชีพชั้นสูง 

        4) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผูเรียนใหมีความหลากหลายตามสภาพจริง 

ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรูเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล ท่ี

เชื่อมโยงสูการทำงานในอนาคต 
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        5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู (1) การแกไขภาวะการถดถอยของความรู

ในวัยเรียนโดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสานและการเรียนรูท่ีบานในสถานการณฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนา

ครูและผูประกอบอาชีพแนะแนวใหสามารถรวมวางแผนเสนทางการเรียนรู การประกอบอาชีพ และการดำเนิน

ชีวิตของผูเรียนไดตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาและสรางสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยาง

ปลอดภัยท้ังในสังคมจริง และสังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู 

สรางความรู ความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ถึงแนวทางการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข

บนหลักของการเคารพความหลากหลายท้ังทางความคิด มุมมองของคนระหวางรุน และอัตลักษณสวนบุคคล เพ่ือ

การวางอนาคตในการพัฒนาประเทศรวมกัน การสงเสริมการเรียนรูวิชาชีวิตในโรงเรียน ใหหลีกเลี่ยงยาเสพติดการ

พนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุมครองสวัสดิภาพของผูเรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระทำโดยวิธีรุนแรงท้ังทางกาย 

ทางวาจา และการกลั่นแกลงในรูปแบบตาง ๆ (4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ

ศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ และอยูบนหลักความเสมอภาคและเปนธรรม รวมถึงการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลใหมีความครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี (5) การกระจายอำนาจ ไปสู

สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยปรับปรุง

กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเอ้ือใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหาร ดานการจัดการศึกษา ดานวิชาการ ดาน

งบประมาณ และดานบุคลากร รวมท้ังขับเคลื่อนการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนท่ี 

ตลอดจนสงเสริมบทบาทของภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู 

และการรวมลงทุนเพ่ือการศึกษา (6) การสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษโดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการ

บริหารจัดการและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปญญาอยางเปนระบบ อาทิ การสนับสนุน

ทุนการศึกษาตอ ฝกประสบการณทำงานวิจัยในองคกรชั้นนำ ตลอดจนสงเสริมการทำงานท่ีใชความสามารถพิเศษ

อยางเต็มศักยภาพ (7) ผูมีความตองการพิเศษไดรับโอกาสและเขาถึงการศึกษาและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย โดย

สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีหลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุมใหเปนทางเลือกแกผูเรียนเพ่ือยุติการออกกลางคัน 

และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบใหเอ้ือตอภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคการท่ีไม

แสวงหากำไรในการดูแลกลุมผูมีความตองการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางใหเอกชนสามารถจัดต้ังสถานฝกอบรม

หรือมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาผูตองคำพิพากษา 

        6) การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง รวมถึงการรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม คานิยมไทยใหสอดคลอง เหมาะสมกับบริบทในปจจุบัน เพ่ือใหเปนพ้ืนฐาน

ของสังคมไทยและเปน “ซอฟตพาวเวอร” ในการสื่อสารภาพลักษณของประเทศไทยและนำเสนอความเปนไทยสู

สากล 
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       กลยุทธยอยท่ี 1.3 พัฒนาผูเรียนชวงวัยการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีสมรรถนะท่ี

จำเปนและเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคตและการสรางสรรคนวัตกรรม โดย 

        1) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรใหเปนไปตามอุปสงค โดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษาและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และสงเสริมการมีสวนรวมรับผิดชอบและระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนในการ

จัดการศึกษา 

        2) สงเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการแกปญหาภาวการณถดถอยของ

การเรียนรูจากการแพรระบาดของโควิด-19 เชื่อมโยงโลกของการเรียนและการทำงานตลอดชีวิตดวยการจัดการ

เรียนรูตามความสนใจรายบุคคล สรางและขยายความรวมมือในการจัดการศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชนให

เขมแข็งและสงเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยกลไกนวัตกรรมการศึกษาข้ันสูง เพ่ือผลิตกำลังคนตามความ

ตองการของประเทศ รวมท้ังสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

รองรับการพัฒนาท่ีเขาใจบริบทสังคมและชุมชนในทองถ่ิน 

        3) การเชื่อมโยงระบบและกลไกการทำงานวิจัย ของเครือขายวิจัยกับศูนยความเปน

เลิศท้ังในและตางประเทศ เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาในระดับโลกทำงานพัฒนาและตอยอด

งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาทำงานรวมกับนักวิจัยและผูประกอบการสตารทอัพใน

รูปแบบบริษัทโฮลดิ้งเพ่ือการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม รวมถึงผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาทำงานวิจัยรวมกับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตและบริการใหสามารถปรับสูเศรษฐกิจฐานความรูและนวัตกรรม

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเรียนรูเทคโนโลยเีสมือน เพ่ือการเตรียมพรอมสำหรับ

โลกอนาคต 

       กลยุทธยอยท่ี 1.4 พัฒนาวัยแรงงานใหมีสมรรถนะท่ีจำเปนเพ่ือการประกอบอาชีพและ

เชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต โดย 

        1) สงเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะใหกับแรงงานทุกกลุม ท้ังการ

เพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะความรูใหม เพ่ือใหมีทักษะตรงกับงานและอาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาทักษะ

เดิมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทำงาน โดยใหสถาบันการศึกษารวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหนวยงานพัฒนาของรัฐ วางแผนสำรวจขอมูลและจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือ

พัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะท่ีจำเปนในการทำงานและการใชชีวิต โดยมีการปรับกฎระเบียบใหมีความยืดหยุน

เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการในรูปแบบท่ีหลากหลายได โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงาน

ในอนาคตและประชาชนควรไดรับเครติตในทักษะอนาคต เพ่ือใชพัฒนาทักษะในหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองและ

สนับสนุนจากภาครฐั 
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        2) การพัฒนาแพลตฟอรมท่ีเชื่อมโยงการเรียนรู การพัฒนาทักษะ และการเขาสู

เสนทางอาชีพเขาดวยกันอยางเบ็ดเสร็จ และมีหนวยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกผูท่ีตองการ

พัฒนาทักษะสามารถตอยอดสูการทำงาน และเชื่อมโยงการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ โดยมีการรับรองมาตรฐาน 

รวมถึงการเสริมสรางผูประกอบการท่ีเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการในพ้ืนท่ี 

        3) ปรับ รูปแบบการทำงาน  ในการใช เทค โน โลยี ให เกิดประโยชน สู งสุ ด  

มีความคลองตัวในการทำงานไดทุกท่ี และสรางวัฒนธรรมการทำงานในทุกองคกรท่ีสงเสริมใหคนเกงไดแสดง

ความสามารถและแขงขันอยางเปนธรรมเพ่ือขจัดปญหาทุจริตคอรรัปชันและเพ่ิมขีดความสามารถขององคกร 

รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิดานแรงงาน เพ่ือใหแรงงานมีความม่ันคงและปลอดภัย 

       กลยุทธยอยท่ี 1.5 พัฒนาผูสูงอายุใหเปนพลเมืองมีคุณคาของสังคม โดย 

        1) พัฒนาผูสูงอายุให เปนพลังของสังคม ใหผูสูงอายุ เปนผูถายทอดความรู  

ประสบการณ ภูมิปญญาท่ีสั่งสมมาตลอดชวงชีวิตสูคนรุนหลัง เพ่ือใหเกิดการสืบสานและตอยอดการพัฒนาสังคม

และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับคนตางวัย และสงเสริมและเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดทำงานตามศักยภาพ รวมท้ัง

พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีทันสมัย และหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาความรู สมรรถนะทางดิจิทัล ทักษะทางธุรกิจ และ

การใชชีวิตท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุแตละกลุม 

        2) พัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการดำเนินชีวิตของผูสูงอายุ ใหสามารถใช

ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข และการสรางความเขาใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุแกคนวัยอ่ืน ๆ 

รวมท้ังพัฒนานวัตกรรมรองรับการดำเนินชีวิตของผูสูงอายุ 

      กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

       กลยุทธยอยท่ี 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต โดย 

        1) สงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ สรางและพัฒนาเมืองเรียนรู แหลงเรียนรู และพ้ืนท่ี

สรางสรรคท่ีหลากหลาย ท้ังพ้ืนท่ีกายภาพ และพ้ืนท่ีเสมือนจริง โดยกำหนดมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสมเพ่ือให

สถาบันการศึกษาหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะ

ผูประกอบการสตารทอัพสรางพัฒนาแหลงเรียนรู และพ้ืนท่ีสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ มีสาระท่ีทันสมัย สอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียนทุกกลุม ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เขาถึงไดงายท้ังพ้ืนท่ีกายภาพ และพ้ืนท่ีเสมือนจริง เพ่ือสราง

โอกาสในการเรียนรูและใชประโยชนในการพัฒนาและแสดงศักยภาพอยางสรางสรรค อันเปนปจจัยสำคัญในการ

สรางคานิยมและพฤติกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต 

        2) สรางสื่อการเรียนรูท่ีไมท้ิงใครไวขางหลัง โดยการสรางสื่อท่ีใชภาษาถ่ินเพ่ือให

ประชาชนท่ีไมไดใชภาษาไทยกลางเปนภาษาหลักเขาถึงได สื่อทางเลือกสำหรับผูพิการทางสายตาและผูพิการ

ทางการไดยิน รวมถึงสนับสนุนกลุมประชากรท่ีมีขอจำกัดทางเศรษฐกิจใหเขาถึงสื่อในราคาท่ีเขาถึงได 
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        3) การพัฒนาระบบธนาคารหนวยกิตของประเทศใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม ท่ี

สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูในทุกระดับและประเภทท้ังในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและ

ตามอัธยาศัยตั้งแตมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสรางความคลองตัว และเปดทาง

เลือกในการเรียนรูใหกับผูเรียนทุกระดับ 

        4) กำหนดมาตรการจูงใจ ใหประชาชนพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิตโดยจัดใหมีแหลงเงินทุนเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝกอบรมสำหรับคนทุกกลุม

การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเขารับบริการฝกอบรม การเขาชมแหลงเรียนรูตาง ๆ สงเสริมใหเอกชนท่ีผลิต

นวัตกรรมทางการศึกษา จัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร โดยกำหนดเง่ือนไขการใหใช

ผลิตภัณฑโดยไมมีคาใชจาย 

       กลยุทธยอยท่ี 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเขาถึงการเรียนรูสำหรับผูท่ีไมสามารถเรียน

ในระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทำขอมูลและสงเสริมการจัดทำแผนการเรียนรูท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลายของ

กลุมเปาหมายเปนรายบุคคลหรือรายกลุม เพ่ือใหผูเรียนสามารถวางเสนทางการเรียนรูท่ีตอบสนองตอจุดมุงหมาย

ในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณได ท้ังนี้ ใหมีการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของในทุกระดับ

ใหมีความเขาใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผูเรียนกลุมเปาหมายพิเศษท่ีมีความตองการท่ีซับซอน 

    2. หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 

เหมาะสม 

     เปาหมายการพัฒนา 

      เปาหมายท่ี 1 ครัวเรือนท่ีมีแนวโนมกลายเปนครัวเรือนยากจนขามรุน มีโอกาสในการ

เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพนจากความยากจนไดอยางยั่งยืน 

       ตัวชี้วัดท่ี 1.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนขามรุน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนไมต่ำกวารอยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไมต่ำกวารอยละ 70 

       ตัวชี้วัดท่ี 1.2 สัดสวนของเด็กปฐมวยัในครัวเรือนยากจนขามรุน มีปญหาพัฒนาการไม

เปนไปตามเกณฑลดลงรอยละ 20 

     กลยุทธการพัฒนา 

      กลยุทธท่ี 2 การสรางโอกาสท่ีเสมอภาคแกเด็กจากครัวเรือนยากจนขามรุน 

        กลยุทธยอยท่ี 2.2 สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีมีคุณภาพ 

จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรท่ีจำเปนแกเด็กจากครัวเรือนยากจนขามรุน เพ่ือแบงเบาภาระคาใชจายดาน

การศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรูภายนอกหองเรียน ท้ังแหลงเรียนรูบนพ้ืนท่ีกายภาพและพ้ืนท่ีเสมือนจริงหรือ

ออนไลน พรอมท้ังพัฒนาระบบการเฝาระวังและติดตามชวยเหลือเด็กยากจนใหกลับเขาสูระบบการศึกษาหรือการ

พัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม 
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    3. หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

     เปาหมายการพัฒนา 

     เปาหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได 

      ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

     เปาหมายท่ี 2 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คลองตัว 

      ตัวชี้วัด ท่ี  2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ในองคประกอบ ดัชนีรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส ดัชนีการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดัชนีทุนมนุษย และดัชนีการใหบริการภาครัฐออนไลน  ไม

เกินอันดับท่ี 40 ของโลก และมีคะแนนไมต่ำกวา 0.82 

     กลยุทธการพัฒนา 

      กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐท่ีตอบโจทย สะดวก และประหยัด 

       กลยุทธยอยท่ี 1.1 ยกเลิกภารกิจการใหบริการท่ีสามารถเปดใหภาคสวนอ่ืนใหบริการ

แทนโดยยกเลิกภารกิจการใหบริการของภาครัฐท่ีมีตนทุนสูง เม่ือเทียบกับเอกชน หรือไมมีความจำเปนท่ีภาครัฐ

ตองดำเนินการ โดยพัฒนากลไกและสรางแรงจูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

องคการนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ เขามาดำเนินการหรือรวมดำเนินการในลักษณะนวัตกรรมการ

ใหบริการในการตอบสนองความตองการของประชาชนและการพัฒนาประเทศท่ีมีการรวมรับผลประโยชนและ

ความเสี่ยงในการดำเนินการ 

       กลยุทธยอยท่ี 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคูกับพัฒนาการบริการ

ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมาเปนการ

กำกับดูแลหรือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะข้ันตอนการอนุมัติ อนุญาตตาง ๆ พรอมท้ังปรับกระบวนการ

ทำงานภาครัฐโดยลดข้ันตอนท่ีไมจำเปนและใหมีการเชื่อมโยงการใหบริการระหวางหนวยงานใหเกิดการทำงาน

แบบบูรณาการ โดยกำหนดเปาหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการท่ีภาครัฐยังตองดำเนินการให

เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนรูปธรรมตั้งแตระดับนโยบาย แผนงบประมาณ กำลังคนและการ

ติดตามประเมินผล ใหเปนเอกภาพและมุงสูเปาหมายรวมกัน 

      กลยุทธท่ี 2 การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน 

เช่ือมโยง เปดกวางและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ 

       กลยุทธยอยท่ี 2.1 เรงทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการ

ภาครัฐโดยปรับบทบาทและภารกิจใหมใหรองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณในอนาคต สงเสริม

การกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสรางภาครัฐ อัตรากำลัง งบประมาณการ

จัดซ้ือจัดจางใหเกิดความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารของสวนราชการและจังหวัดและแกไข
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ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ใหเอ้ือตอการกระจายอำนาจของสวนราชการและการบูรณาการการทำงาน

รวมกันของหนวยงานของรัฐ รวมท้ังสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพพรอมรับภารกิจจาก

สวนกลางไปดำเนินการได ท้ังนี้ ควรมีการกำหนดกลไกท่ีสามารถใหหนวยงานของรัฐสามารถปรับเปลี่ยนการ

ทำงานหรือสรางนวัตกรรมโดยไมติดอยูภายใตกรอบเง่ือนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็วเปนอันดับแรก 

       กลยุทธยอยท่ี 2.2 สรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปดเผยขอมูลผาน

เทคโนโลยตีาง ๆ ใหประชาชน องคกร เครือขาย และภาคีการพัฒนาตาง ๆ สามารถเขาถึงขอมูลและมีสวนรวมใน

การใหขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานรัฐผานชองทางการ

ติดตอสื่อสารระหวางกันท่ีหลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจของ

หนวยงานของรัฐในการแกปญหาและการพัฒนารวมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอรรัปชัน 

      กลยุทธท่ี 3 การปรับเปล่ียนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีใชขอมูลในการบริหารจัดการ

เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

       กลยุทธยอยท่ี 3.1 ปรับเปลี่ยนขอมูลภาครัฐท้ังหมดใหเปนดิจิทัล โดยจัดทำขอมูล

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศท้ังในดานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และขอมูลอ่ืนของ

หนวยงานของรัฐท้ังหมดอยางบูรณาการใหเปนดิจิทัลท่ีมีมาตรฐาน ถูกตอง ปลอดภัย พรอมใชงาน มีการจัดเก็บท่ี

ไมซ้ำซอน ไมเปนภาระกับผูใหขอมูล มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐกับภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดการ

วิเคราะหและประมวลผลขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐใหสอดคลองกับบริบทการ

พัฒนาไดอยางเปนปจจุบัน พรอมท้ังเปดเผยขอมูลท่ีจำเปนตอสาธารณะในการใชประโยชนรวมกันในการพัฒนา

ประเทศ ท้ังนี้ เรงพัฒนาระบบท่ีบูรณาการขอมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมท่ีสำคัญตอ

การตัดสินใจในเชิงนโยบายใหแลวเสร็จเปนลำดับแรก 

       กลยุทธยอยท่ี 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเปนดิจิทัล โดยออกแบบ

กระบวนการทำงานใหม ยกเลิกการใชเอกสารและข้ันตอนการทำงานท่ีหมดความจำเปนหรือมีความจำเปนนอยนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตาม

ประเมินผล โดยเฉพาะการใหบริการประชาชนและผูประกอบการใหมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว มีชองทาง

และรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลายท่ีสอดคลองกับการทำงานแบบดิจิทัล 

      กลยุทธท่ี 4 การสรางระบบบริหารภาครัฐท่ีสงเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนาบุคลากร 

ใหมีทักษะท่ีจำเปนในการใหบริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหเอ้ือตอ

การพัฒนาประเทศ 

       กลยุทธยอยท่ี 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษา 

ผูมีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยใหความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธองคกรและกลยุทธ

การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถดำเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบตัิไดอยางแทจริง โดยจะตองทบทวน
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แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือใหภาครัฐมีขนาดและตนทุนท่ีเหมาะสมตลอดจนปรับเปลี่ยนตำแหนงงานท่ี

สามารถถายโอนภารกิจมาเปนตำแหนงงานหลักท่ีมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ อีกท้ังปรับปรุงรูปแบบการ

จางงานภาครัฐใหหลากหลาย ยืดหยุน ครอบคลุมการจางงานในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการทำงานไมตลอดชีพ

มากข้ึน และลดการจางงานแบบตลอดชีพเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอบริบทและเง่ือนไขการจางงานในปจจุบัน

และดึงดูดผู มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือผลักดันภารกิจไดอยางทันการณและมี

ประสิทธิภาพ พรอมท้ังใหความสำคัญกับการสรางพ้ืนท่ีนวัตกรรม รูปแบบการจางงานเพ่ือใหการขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็วเปนรูปธรรม และเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ

ดานดิจิทัลแบบองครวมตลอดจนพัฒนาทัศนคติ จริยธรรม องคความรู และทักษะ พรอมท้ังพัฒนาระบบการ

ประเมินผลบุคลากรภาครัฐท่ีสามารถสงเสริมและสะทอนศักยภาพในการรวมขับเคลื่อนเปาหมายของประเทศอยาง

เปนระบบท้ังในระดับองคกร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ี

สามารถยกระดับการใชทรัพยากรบุคคลทุกคนใหเกิดความคุมคาและประโยชนตอการพัฒนาประเทศกลยุทธยอยท่ี 

๔.๒ ยกเลิกกฎหมายท่ีหมดความจำเปนและพัฒนากฎหมายท่ีเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปรับปรุง

กระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยภาครัฐตองใหความสำคัญกับการบังคับใชกฎหมายท่ีจริงจัง การ

ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูอำนวยความสะดวกแกภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนา และปฏิรูปกฎหมายให

มีเปาหมายท่ีวัดไดในการสรางความอยูดีมีสุขของคนไทยและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและมีการทำงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของอยาง

บูรณาการ เพ่ือใหเกิดกระบวนการทำงานท่ีรวดเร็ว เปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย และอำนวยความสะดวกแก

ประชาชนไดอยางท่ัวถึงรวมท้ังกำหนดใหมีหนวยงานกลางดำเนินการเรงรัดการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีลาสมัย 

ยกเลิกกฎหมายท่ีหมดความจำเปน ซ้ำซอน หรือเปนอุปสรรคตอการดำเนินงานและการปรับตัวใหทันการณของ

ภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายท่ีขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบการ

ดำเนินการของภาครัฐท่ีตองมุงเปารวมกันในการพัฒนาประเทศ พรอมท้ังจัดใหมีการพัฒนาและบูรณาการ

ฐานขอมูลกลางดานกฎหมายของประเทศท่ีมีความปลอดภัยสูง สะดวก เขาถึงไดงาย จำแนกประเภทตามการใช

งานของผูใชบริการ 

 4.2 (3) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1 การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 

   1. เปาหมายท่ี 1 การธำรงรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย 

   2. ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคสวนมีความรูความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตอสถาบันพระมหากษัตริยมากยิ่งข้ึน 

   3. ตัวช้ีวัด ความสำเร็จของการจัดทำชุดขอมูลองคความรูเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย และ

เผยแพรตามชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ภายในป 2570 
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   4. กลยุทธ 

    กลยุทธหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

      กลยุทธยอยท่ี 1.1 กำหนดใหสวนราชการที่เกี่ยวของจัดและพัฒนาหลักสูตรหรือการ

เรียนรูเกี ่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยทั ้งในและนอกชั ้นเรียน โดยมุงเนนการสรางความเขาใจและการ

ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ในฐานะศูนยรวมจิตใจของประชาชนในชาติ 

       กลยุทธยอยท่ี 1.2 สงเสริมการจ ัดทำและเผยแพรช ุดข อม ูลความรู เกี ่ยวกับสถาบ ัน

พระมหากษัตริย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงาน แกเด็ก เยาวชน 

และประชาชนท่ัวไป โดยมุงเนนการจัดทำสื่อท่ีมีความทันสมัย มีการเผยแพรในหลายชองทาง รวมถึงมีการจัดทำ

ระบบการบริหารจัดการชุดขอมูลระหวางสวนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

     กลยุทธหลักท่ี 2 การสงเสริมการอยูรวมกันของคนในชาติอยางสันติ และเคารพ  ในความ

แตกตางหลากหลายบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน 

      กลยุทธยอยท่ี 2.6 สรางความตระหนักรูเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน 

สถานศึกษา สถานท่ีทำงาน ใหบุคคลตระหนักและปกปองถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไมละเมิดสิทธิของบุคคล

อ่ืน 

      กลยุทธยอยท่ี 2.7 เสริมสรางหรือพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการความขัดแยงและ

การแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหนวยยอย ตั้งแตระดับ ครอบครัว 

สถานศึกษา สถานท่ีทำงาน และชุมชน รวมท้ังเพ่ิมชองทางการเขาถึงเพ่ือรองเรียนหรือรองทุกขกระบวนการยุติธรรมได

อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 7 การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

   1. เป าหมายที ่ 2 ประเทศไทยสามารถป องก ันและแกไขป ญหาการคามน ุษย ได อย างม ี

ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม  

   2. ผลสัมฤทธิ์ หนวยงานที่เกี่ยวของและบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการปองกันและแกไข

ปญหาการคามนุษยดีข้ึน รวมท้ังสามารถบูรณาการการทำงานกับทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการคามนุษยรวมกัน 

   3. ตัวชี้วัด การพัฒนาภาคีเครือขายภาคประชาสังคมในการปองกันและแกไขปญหาการคา

มนุษยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 เม่ือเทียบกับปฐานป 2569 ภายในป 2570 

   4. กลยุทธ 

    กลยุทธหลักท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการปองกัน และแกไขปญหาการคา

มนุษย 

      กลยุทธยอยท่ี 2.4 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนสามารถปองกันตนเองจากการคามนุษย 
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      กลยุทธยอยที่ 2.8 สงเสริมและพัฒนาการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปองกันและ

แกไขปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการปราบปรามการแสวงประโยชนทางเพศตอเด็กทางอินเทอรเน็ต การ

สืบสวนสอบสวนเพ่ือใหไดมาซ่ึงเสนทางการเงินและทรัพยสิน 

  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 8 การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

   1. เปาหมายท่ี 1 การปองกันประชากรทุกกลุมเปาหมายไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

   2. ผลสัมฤทธิ์ ประชากรทุกกลุมเปาหมายไดรับการปองกันจากยาเสพติด 

   3. ตัวชี้วัด สัดสวนของผูที่เก่ียวของกับยาเสพติดตอประชากรลดลง 8 คน ตอประชากร 1,000 คน 

ภายในป 2570 

   4. กลยุทธ 

    กลยุทธหลักท่ี 1 การเสริมสรางความเขมแข็งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ใหมีภูมิคุมกันและสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยและลดความตองการยาเสพติด 

    กลยุทธยอยท่ี 1.1 สรางภูมิคุมกันระดับบุคคล ดวยการเสริมสรางทัศนคติและความรูเทาทันยาเสพติดท้ัง

การเสพและการคา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมกิจกรรมเชิงสรางสรรคใหสอดคลองกับแตละ

กลุมเปาหมาย ท้ังรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และชองทางการสื่อสาร และใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ

กลุมเปาหมายในทุกข้ันตอน 

 4.3 แผนระดับท่ี 3 

   4.3 (1) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

    เปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถ

เขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กำลังคนใหมีสมรรถนะในการทำงานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อให

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดนำไปเปนกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการ

เรียนรูสำหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ

และของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทย

สามารถกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 

ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ

การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ป

ขางหนา และมียุทธศาสตร 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  2) 

การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  3) การ

พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทา
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เทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  6) การพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไดกำหนดประเด็นการพัฒนาไว 

23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวของ กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต และประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู   

   4.3 (2) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 

    เปนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ เพ่ือใหเด็กปฐมวัย

ทุกคนไดรับการพัฒนาอยางรอบดานเต็มตามศักยภาพ เปนพ้ืนฐานของความเปนพลเมืองคุณภาพ ภายใตปรัชญา 

“เด็กปฐมวัยทุกคนตองไดรับการดูแล พัฒนา และเรียนรูอยางรอบดาน ท้ังดานรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม 

และสติปญญาใหสมกับวัย อยางมีคุณภาพ และเทาเทียม ตามศักยภาพ ตามวัย และตอเนื่อง บนพ้ืนฐานของการ

จัดประสบการณการเรียนรูท่ีดีท่ีสุดสอดคลองกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความตองการจำเปนพิเศษของแตละ

บุคคล โดยคำนึงถึงความสุข ความเปนอยูท่ีดี การคุมครองสิทธิ และความตองการพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย รวมท้ัง

การปฏิบัติตอเด็กทุกคน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การมีสวนรวม การเปนท่ียอมรับของผูท่ีเก่ียวของ

กับเด็ก และการกระทำท้ังปวงเพ่ือประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสำคัญ” โดยมุงเนนนโยบาย ดานเด็กปฐมวัย 3 ขอ 

คือ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนตองไดรับการพัฒนาอยางรอบดาน อยางมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่อง 2) 

การพัฒนาเด็ก ตองจัดอยางเปนระบบท่ีมีความสัมพันธระหวางกัน โดยบูรณาการระหวางทุกภาคสวนท้ังหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ระหวางวิชาชีพท่ีสัมพันธกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังในระดับชาติ สวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถ่ิน 3) รัฐและทุกภาคสวนจะตองรวมกันระดมทรัพยากรใหเพียงพอตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซ่ึงจะ

ดำเนินการภายใตวิสัยทัศน “เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนา อยางรอบดานเต็มตามศักยภาพ เปนพ้ืนฐานของ

ความเปนพลเมืองคุณภาพ” เพ่ือใหเด็กปฐมวัยทุกคนท่ีอยูในประเทศไทย รวมถึงเด็กท่ีเปนลูกแรงงานตางชาติและ

เด็กท่ีไมไดมาจากครอบครัวไทย ท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย ตองไดรับการพัฒนาอยางรอบดาน อยางมีคุณภาพ 

ตามศักยภาพ ตามวัย และตอเนื่อง และสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมไดอยางเทา

เทียมกัน โดยกำหนดใหมียุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร คือ 1) การจัดและการใหบริการแก

เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการ

สารสนเทศเด็กปฐมวัย และการนำไปใชประโยชน 5) การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับเด็ก

ปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพรองคความรู 7) การบริหารจัดการ การสราง

กลไก การประสานงาน ดำเนินงาน และติดตามประเมินผล 
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   4.3 (3) รางแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยนำกรอบ

แนวทางและเปาหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต และการพัฒนาการเรียนรู แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ดานการศึกษา ฉบับปรับปรุง) รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (SDG4) รวมท้ัง แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 ประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

นโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มาใชเปนกรอบในการ

กำหนดทิศทางและเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการใหบริการหรือ

เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางหรือมาตรการการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์หรือ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศ 2) 

การผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวง

วัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอ

ภาค 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6) การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการศึกษาใหทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

   4.3 (4) รางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพฐ. 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 

– 2570) เพ่ือกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญและสงผลกระทบ

ตอระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะไดมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และหนวยงานใน

สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับสามารถนำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 

2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชเปนกรอบและแนวทางในการดำเนินงานตอไป 

โดยการกำหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ภายใตกลยุทธ 4 เรื่อง กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษา

ใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธท่ี 2  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับ

ประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธท่ี 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

และ กลยุทธท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

   4.3 (5) รางแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) สพฐ. 

    สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได จัดทำแผนปฏิบั ติ ราชการระยะ 5 ป   

(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใชเปนกรอบในการกำหนดแนวทางและเปาหมาย ในการปฏิบัติราชการของหนวยงานใน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมบทภายใต
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ยุทธศาสตรชาติ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป  (พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงศึกษาธิการ และ

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ัง  

ใชเปนแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดกลยุทธหนวยงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด  

แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสำคัญ ภายใตกลยุทธใน 4 ดาน ไดแก 1) สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียน

มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน  

3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการศึกษา เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศตอไป 

5.  นโยบายท่ีเกี่ยวของ 

 5.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

    คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอรัฐสภา  

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน จำแนกเปน

นโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ซ่ึงนโยบายหลัก 12 ดาน ประกอบดวย 1) การปกปองและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย 2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ  

3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก5) การพัฒนาเศรษฐกิจ

และความสามารถในการแขงขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู ภ ูม ิภาค  

7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

การรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ไดแก 1) การแกไข

ปญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนา

นวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  

7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 8) การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมือง

และฝายราชการประจำ 9) การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื ้นที ่ชายแดนภาคใต   

10) การพ ัฒนาระบบการให บริการประชาชน  11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย  

12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ 
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 5.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

    1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 

     1.1 เรงสรางความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของสังคม และปองกันจากภัย

คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม และภัยอ่ืนๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการดานความปลอดภัยใหแก

ผูเรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบตางๆ อยางเขมขน รวมท้ังดำเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตามประเมินผล

การดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาท่ีดำเนินการไดดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผล

ตอไป  

       1.2 เรงปลูกฝงทัศนคติ พฤติกรรม และองคความรู ท่ี เก่ียวของ โดยบูรณาการอยู ใน

กระบวนการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางโอกาสในการเรียนรูและสรางภูมิคุมกันควบคูกับการใชสื่อสังคมออนไลนใน 

เชิงบวกและสรางสรรค พรอมท้ังหาแนวทางวิธีการปกปองคุมครองตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

         1.3 เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม  

ท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

         1.4 เรงพัฒนาบทบาทและภารกิจของหนวยงานดานความปลอดภัยท่ีมีอยูในทุกหนวยงาน  

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหดำเนินการอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ    

    2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

         2.1 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสูการปฏิบัติอยางเต็ม

รูปแบบเพ่ือสรางสมรรถนะท่ีสำคัญจำเปนสำหรับศตวรรษท่ี 21 ใหกับผูเรียน  

     2.2 จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดคนพบพรสวรรค ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง  

ดวยการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ท้ังในหองเรียน สถานประกอบการ รวมท้ังการเรียนรู 

ผานแพลตฟอรมและหองดิจิทัลใหคำปรึกษาแนะนำ  

     2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ  

สูการปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสรางความฉลาดรูดานการอาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางตรรกะความคิดแบบ

เปนเหตุเปนผลใหนักเรียนไทยสามารถแขงขันไดกับนานาชาติ  

     2.4 พัฒนาทักษะดิจิ ทัลและภาษาคอมพิวเตอร (Coding) สำหรับผู เรียนทุกชวงวัย  

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสูสังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม    

     2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม                   

ใหมีความทันสมัย นาสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูประวัติศาสตรของทองถ่ิน                      

และการเสริมสรางวิถีชีวิตของความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง   
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         2.6 จัดการเรียนรูตามความสนใจรายบุคคลของผูเรียนผานดิจิทัลแพลตฟอรมท่ีหลากหลาย

และแพลตฟอรมการเรียนรูอัจฉริยะท่ีรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการสอนคุณภาพสูง

รวมท้ังมีการประเมินและพัฒนาผูเรียน  

     2.7 สงเสริมการใหความรูและทักษะดานการเงินและการออม (Financial Literacy) ใหกับ

ผูเรียน โดยบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแหงชาติ 

(กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ ฯลฯ ผานกระบวนการเรียนรู โครงการ และกิจกรรมตาง 

ๆ และการเผยแพรสื่อแอนิเมชันรอบรูเรื่องเงิน รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการลงทุนเชิงพาณิชยเพ่ือใหเกิดผลตอบแทนท่ี

สูงข้ึน 

     2.8 ปรับโฉมศูนยวิทยาศาสตรและศูนยการเรียนรู ใหมีรูปลักษณท่ีทันสมัย สวยงาม รมรื่น  

จูงใจ ใหเขาไปใชบริการ โดยมีมุมคนหาความรูดวยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค คิดวิเคราะห

ของผูเรียน หรือกลุมผูเรียน และการรวมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเปนฐานการเรียนรูดานตางๆ ท่ีผูเรียนและ

ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม และไดรับเอกสารรับรองการเขารวมกิจกรรม เพ่ือนำไปใช

ประโยชนในสวนท่ีเก่ียวของหรือสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) ได รวมท้ังมีบริเวณพักผอนท่ีมีบริการ

ลักษณะบานสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู เปนตน  

     2.9 สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติไปใชใน

การวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    

                      2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและผลลัพธท่ีตัวผูเรียน  

    3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย  

         3.1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการ 

สงตอไปยังสถานศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือปองกันเด็กตกหลนและเด็ก 

ออกกลางคัน 

         3.2 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุตั้งแต 3 ปข้ึนไปทุกคน เขาสูระบบการศึกษาเพ่ือ

รับการพัฒนาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยบูรณาการรวมงาน

กับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     3.3 พัฒนาขอมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายใหกับผูเรียนกลุมเปาหมายพิเศษ และกลุม

เปราะบาง รวมท้ังกลุม NEETs ในการเขาถึงการศึกษา การเรียนรู และการฝกอาชีพ อยางเทาเทียม  

         3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และ

การเรียนรูท่ีบานเปนหลัก (Home–based Learning) 
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    4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

     4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 

System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบ

นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมท้ังการจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหนวยการเรียนรู 

(Credit Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนเพ่ือการมีงานทำ  

     4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และยกระดับสมรรถนะ

กำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมท้ังขับเคลื่อนความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา 

(Excellent Center) โดยความรวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนท่ีตอบโจทยการ

พัฒนาประเทศ 

     4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill 

และ New skill เพ่ือใหทุกกลุมเปาหมายมีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน พรอมท้ังสรางชองทางอาชีพในรูปแบบ

หลากหลายใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมท้ังผูสูงอายุ โดยมีการบูรณาการความรวมมือระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

     4.4 สงเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตาม

สมรรถนะท่ีจำเปนในการเขาสูอาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใชคัดเลือกเขาทำงาน ศึกษาตอ ขอรับ

ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใชดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

(English Competency)   

     4.5 จัดตั้งศูนยใหคำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย Start up) ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพและการ

เปนผูประกอบการ และพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการสงเสริม และพัฒนาผูประกอบการ

ดานอาชีพท้ังผูเรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการท้ังภาครัฐและ

เอกชนท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม   

     4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสรางและพัฒนาผูประกอบการและกำลังแรงงานใน

ภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุมยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 

Farmer) ท่ีสามารถรองรับการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมได  

         4.7 สงเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกชวงวัยเพ่ือการมีงานทำ โดยบูรณา

การความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และสถาบันสังคมอ่ืน 

     4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุมเปาหมายผูอยูนอกระบบโรงเรียนและประชาชนท่ี

สอดคลองมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเขาสูการรับรองสมรรถนะและไดรับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

รวมท้ังสามารถนำผลการเรียนรูและมวลประสบการณเทียบโอนเขาสูการสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) ได  
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    5. การส ง เสริมสนั บสนุ น วิชาชีพครู  บุ คลากรทางการศึ กษาและบุคลากรสั งกัด

กระทรวงศึกษาธิการ     

         5.1 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนวใหม 

Performance Appraisal (PA) โดยใชระบบการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   

     5.2 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ

ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และระดับอาชีวศึกษา  

         5.3 พัฒนาครูใหมีความพรอมดานวิชาการและทักษะการจดัการเรียนรู การใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผานแพลตฟอรมออนไลนตาง ๆ รวมท้ังใหเปนผูวางแผนเสนทางการเรียนรู การประกอบอาชีพ และการ

ดำเนินชีวิตของผูเรียนไดตามความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล  

          5.4 พัฒนาขีดความสามารถของขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหมี

สมรรถนะท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  

     5.5 เรงรัดการดำเนินการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ควบคูกับ

การใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม 

    6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

     6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ดวยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

เปนกลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบงปนขอมูล (Sharing Data) การ

สงเสริมความรวมมือ บูรณาการกับภาคสวนตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก   

     6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชงานเครือขาย

สื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณและทุกชองทาง  

         6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก                   

ความจำเปนและใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ  

         6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในระบบการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ตำแหนงและสายงานตาง ๆ  

         6.5 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามกลไกการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
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    7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ เรงรัดการดำเนินการจัดทำ

กฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแหงชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติควบคูกับการสรางการ

รับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง  

  แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 

   1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุด เนนของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ขางตน เปนกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา                   

โดยดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ของ

กระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี ทำหนาท่ีตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ

จัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

   3. กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและดำเนินการ

แกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ังรายงานตอคณะกรรมการ

ติดตามฯ ตามขอ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 

   4. สำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติ ในลักษณะงานในเชิงหนาท่ี  

(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืน ท่ี  (Area) ซ่ึงไดดำเนินการอยูกอนแลว               

หากมีความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ                   

พ.ศ. 2566 ขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองเรงรัด กำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบใหการดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 

6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    1. ดานความปลอดภัย 

     1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสรางระบบและ

กลไกในการดูแลความปลอตภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยตาง ๆ ภัย

พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

     1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยื ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal) 

และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 
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    2. ดานโอกาสและการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

     2.1 สงเสริม สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ปทุกคน เขาสูระบบการศึกษาสราง

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการดูแลปกปอง เพ่ือใหมีพัฒนาการครบทุกดาน โดยการมีสวนรวมของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ไดเขาถึงโอกาส ความเสมอภาค และ

ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถะสำหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพนอนาคตใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

     2.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

     2.4 สงเสริมเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหาทางเลือกใน

การเขาถึงการเรียนรู การฝกอาชีพ เพ่ือใหมีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได 

     2.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนรายบุคคลเพ่ือ

ใชเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา โตยเฉพาะการดูแลและปองกันไมใหนักเรียนหลุดออกจากระบบ

การศึกษา และชวยเหลือเด็กตกหลน เต็กออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบ 

 

    3. ดานคุณภาพ 

     3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท่ีเนนสมรรถะไปใชตามศักยภาพชองสถานศึกษาใหสามารถออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความตองการ

และบริบท 

     3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดข้ันสูง

มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและรวมกับผูอ่ืน โดยใชการรวม

พลังทำงานเปนทีม เปนพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม และอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืนรวมท้ังมีความ

จงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 นำไปสูการมีอาชีพ มีงานทำ และ

สงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

     3.4 สงเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ใหควบคูการเรียนรู

นำไปสูการพัฒนาการเรียนรูและสมรรถะของผูเรียนเปนรายบุคคล รวมท้ังสงเสริมการนำระบบธนาคารหนวยกิต

มาใชในการเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบกรณตง ๆ ของผูเรียนในสถานศึกษา 

     3.5 พัฒนา สงเสริม ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมท้ังบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหนงและ

มาตรฐานวิชาชีพ 
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    4. ดานประสิทธิภาพ 

     4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานท่ี

มุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 

     4.2 นำเทคโนโลติจิทัลและการจัดการฐานขอมูล มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด

การศึกษาชั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรูของผูเรียน 

     4.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใชนวัตกรรมในการชับ

เคลื่อนบริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวมของหนวยงานท่ี เก่ียวของทุกระดับเพ่ือให

ประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม 

     4.4 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ

โรงเรียนท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

     4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการศึกษาชั้นพ้ืนฐานใหสอดรับกับชีวิตวิถีใหม (New Nomal และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next 

Nomal 

7. จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

     1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 

19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถตถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับ

ผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 

     2. เสริมสรางระบบและกลกในการดูแลความปลอตภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

     3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ป และผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขาถึงโอกาส

ทางการศึกษา และปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมท้ังชวยเหลือเต็กตกหลน เต็กออกกลางคันและเด็กพิการท่ี

คันพบจากการปกหมุดบานเต็กพิการใหกลับเขาสูระบบการศึกษา 

     4. พัฒนาหลักสูตรสถาศึกษาท่ีเนนสมรรถะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมท้ัง จัด

กระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 

     5. จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ควบคูกับการใหความรูดานการวางแผนและการสราง

วินัยดานการเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู 

     6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมี

ปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ี หลากหลายรูปแบบ (Active Leaming) มีการวัดและ

ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสมรรถะของผูเรียน (Assessment for Leaming) ทุกระดับ 
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     7. ยกระดับ คุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับ โรงเรียน ท่ีอยู ใน พ้ืน ท่ีสู ง  

หางใกลและถ่ินทุรกันดาร 

     8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 

     9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือ

สรางความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

8. นโยบายเรงดวน 

     1. พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ใน 4 ดาน  

      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาล 

ท่ี 10 สูการปฏิบัติ 

     2. ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 

      ตัวช้ีวัด ความสำเร็จของการสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง คุณธรรม

จริยธรรม 

     3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผานสภานักเรียน 

      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใชกระบวนการ

สภานักเรียน 

     4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 

      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 

     5. Active Learning 

      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ดวยการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

     6. พานองกลับมาเรียน 

      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ "พานองกลับมาเรียน“ 

     7. โรงเรียนคุณภาพ 

      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนคุณภาพ) 

และการใชทรัพยากรรวมกันไดสำเร็จตามเปาหมาย 

     8. Learning loss    

      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการแกไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss) 

ของผูเรียน  
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     9. RT NT O-Net และเรื่องการอานออกเขียนได 

      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-NE T หรือผลการประเมิน

คุณภาพผูเรียนอ่ืน ๆ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     10. ความปลอดภัย 

      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการบริหาร

สถานการณท่ีเกิดข้ึน 

                        ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม  

               1. ระดับความสำเร็จของการคนพบตนแบบ นักเรียน ครู ผูบริหาร ชุมชน ท่ีเปนเลิศดาน

การศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 

               2. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา เพ่ือการศึกษาตอ และหรือ/ การมีงานทำ 

                  3. ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 

4 ดาน (บริหารท่ัวไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ) 

9. เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) แหงสหประชาชาติ 

  เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 

  เปาหมายยอย (Target)    

เปาหมายยอยท่ี 4.1 สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทางการเรียน ท่ีมีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ. 

2573 

   เปาหมายยอยท่ี 4.2 สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา การดูแล และ

การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมสำหรับ

การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป พ.ศ. 2573 

   เปาหมายยอยท่ี 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผูใหญท่ีมีทักษะท่ีเก่ียวของ รวมถึงทักษะทางดาน

เทคนิคและอาชีพสำหรับการจางงาน การมีงานท่ีมีคุณคา และการเปนผูประกอบการ ภายในป พ.ศ. 2573 

   เปาหมายยอยท่ี 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและสรางหลักประกันวากลุมท่ี

เปราะบางซ่ึงรวมถึงผูพิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กเขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับอยางเทาเทียม ภายใน

ป พ.ศ. 2573 

   เป าหมายย อย ท่ี  4 .6  สร างหลักประกันว า เยาวชน ทุกคนและผู ใหญ ท้ั งชายและห ญิ ง 

ในสัดสวนสูง สามารถอานออกเขียนไดและคำนวณได ภายในป พ.ศ. 2573 
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   เปาหมายยอยท่ี 4.7 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับ

สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตท่ียั่งยืน สิทธิ

มนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุขและการไมใชความรุนแรง การเปน

พลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการท่ีวัฒนธรรมมีสวนรวม  ใหเกิดการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ภายในป พ.ศ. 2573 

   เปาหมายยอยท่ี 4.A สรางและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณการศึกษาท่ี

ออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และจัดใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความ

รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธผิลสำหรบัทุกคน 

   เปาหมายยอยท่ี 4.C เพ่ิมจำนวนครูท่ีมีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผานทางความรวมมือระหวาง

ประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนานอยท่ีสุด   และรัฐกำลัง

พัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป พ.ศ. 2573 

10. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 

 ตัวบงชี้ท่ี 1 : การบริหารจัดการท่ีดี 

 ตัวบงชี้ท่ี 2 : การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู 

 ตัวบงชี้ท่ี 3 : การกระจายอำนาจและการสงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม 

 ตัวบงชี้ท่ี 4 : การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ตัวบงชี้ท่ี 1 : การบริหารงานดานวิชาการ 

 ตัวบงชี้ท่ี 2 : การบริหารงานดานงบประมาณ 

 ตัวบงชี้ท่ี 3 : การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 

 ตัวบงชี้ท่ี 4 : การบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 

 ตัวบงชี้ท่ี 5 : การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

 มาตรฐานท่ี 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ตัวบงชี้ท่ี 1 : สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสำเร็จและเปนแบบอยางได 

 ตัวบงชี้ท่ี 2 : สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตัวบงชี้ท่ี 3 : ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 

 ตัวบงชี้ท่ี 4 : ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
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  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1   

 ตัวบงชี้ท่ี 5 : ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 ตัวบงชี้ท่ี 6 : ผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี 

 ตัวบงชี้ท่ี 7 : ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทาเทียมกัน 

และศึกษาในระดับสูงข้ึน 

  ตัวบงชี้ท่ี 8 : ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1  

 

ส่วนที่  3 
การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 

******************************* 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factor: S) 
1. ประชากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาเพ่ิมข้ึน             
มีหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ให้การสนับสนุน     
พร้อมที่จะให้มีการจัดการศึกษา 
2. องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม 
ชุมชน มีความเข้มแข็งและให้การสนับสนุนและมีส่วนรว่ม 
ในการจัดการศึกษา 
3. การคมนาคมระหว่างโรงเรียนและเขตพ้ืนที่  
มีความสะดวกรวดเร็ว 
4. มีทรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
5. มีการดำเนินชีวิตโดยการทำเกษตรแบบพอเพียง 
6. มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ประเพณี  ความเก่าแก่
ของเมือง กว่า 1,300 ปี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่หลากหลาย สืบทอด และสะสมมายาวนาน  
7. ประชาชนให้ความสำคัญกับการศึกษา   
ทำให้อัตราเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
และระดับอุดมศึกษาสูงมาก 
8. มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรม ประเพณี ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

1. มีประชากรต่างด้าวจำนวนมาก ส่งผลต่อ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ประชาชนมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
ในโรงเรียนทีมี่ชื่อเสียง หรือโรงเรียนเอกชน 
3. ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด ความรุนแรง และภัย
จากโลกไซเบอร์เพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กที่มี
ความเสี่ยงกับภัยต่าง ๆ 
4. ประชากรวัยเรียนลดลง 
5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อความปลอดภัย
ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านเทคโนโลยี  (Technological Factor : T) 
1. องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม สนับสนุน     
การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
2. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร  
มีบทบาทต่อการพัฒนาการศึกษา  

1. การส่งเสริมความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลย ี               
ที่ถูกต้อง เหมาะสม มีน้อย 
2. มกีารนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1  

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor : E) 

1. รายไดเ้ฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูง 1. สภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 
2. ผู้ปกครองบางส่วนมีฐานะยากจน ทำให้เด็กและ
เยาวชนต้องออกจากสถานศึกษา เพ่ือหางานทำ
ช่วยเหลือผู้ปกครอง 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factor : P) 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ทำให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาค
บังคับ จาก 6 ปี เป็น 9 ปี และยังมีสิทธิได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี  
2. นโยบายของรัฐบาลมีการส่งเสริมการศึกษามากขึ้น  
ทำให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
3. การปฎิรปูระบบราชการ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. มีกฎหมายและแนวทางในการปฎิบัติในการจัดการศึกษา 
 

1. นโยบายด้านการศึกษามีการปรับเปลี่ยนบ่อย 
ทำให้ขาดความต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นใหผู้้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข แต่การประเมินผลมุ่งเน้นการ
ให้ความรู้ เนื้อหาสาระวิชา อัจฉริยะ และความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
3. ระบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
4. งบประมาณด้านการศึกษาไม่เพียงพอ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1  

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านโครงสร้างนโยบาย (Structure : S1 ) 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 มีโครงสร้างการบริหารงานเป็นเอกภาพ 
มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านวัสดุอุปกรณ ์และ
เจ้าหน้าที ่และมีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด  
การบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล มีการทำงาน     
ในลักษณะเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
กระจายความรับผิดชอบ จึงทำให้เกิดความคล่องตัว 
ในการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ  
2. ผู้บริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 มีนโยบายชัดเจนต่อ
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาบ่อย 
ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ต่อเนื่อง 

ด้านผลผลิตและการบริการ (Products and Service : S2 )  
1. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ในเขตบริการ 4 อำเภอ 
2. นักเรียนในสังกัดมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ตามหลักสูตร 
3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : 
NT) ปีการศึกษา 2564 ความสามารถด้านภาษาไทย
และด้านคณิตศาสตร์ ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2563 
4. ผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
ภาพรวมมีคะแนนสูงกว่าระดับ สพฐ. และสูงกว่า
ระดับประเทศ และสูงกว่าตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของ 
สพป.ลำพูน เขต 1 
5. ผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร ์มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  

1. อัตราการเรียนต่อของนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าต่ำกว่าเป้าหมาย 
2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(National 
Test : NT) ปีการศึกษา 2564 ความสามารถ
ด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ 
3. ผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2564 ภาพรวมมีคะแนนสูงกว่าระดับ 
สพฐ. และสูงกว่าระดับประเทศ แตก่ลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศ รวมทั้งค่าคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่ม
สาระส่วนใหญ่ไม่ถึงร้อยละ 40 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1  

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านผลผลิตและการบริการ (Products and Service : S2 ) (ต่อ) 
6. อัตราการเรียนต่อ 4. ผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2564 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ 
สพฐ. และระดับประเทศ รวมทั้งค่าคะแนนเฉลี่ย
รายกลุ่มสาระส่วนใหญ่ไม่ถึงร้อยละ 40 จึงทำ
ให้ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุตามตวัชี้วัด/ค่า
เป้าหมายของ สพป.ลำพูน เขต 1 
5. ผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งด้าน
การอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่องมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับ สพฐ. 
ระดับประเทศและปีการศึกษา 2563 
6. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
7. อัตราการเรียนต่อในด้านสายอาชีพไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของ สพฐ. 

ด้านบุคลากร (Man : M1 ) 
1. ครมูีวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน และพัฒนาตัวเองมีคุณวุฒิ
สูงขึ้น มีกำลังใจในการทำงาน  
2. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดมั่น
กฏระเบียบ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  
3. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์และ
ภาวะความเป็นผู้นำ 
4. ครูและบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 

1. ครูส่วนใหญ่มีวุฒิไมต่รงกับภาระงานที่สอน
และรับผิดชอบ 
2. ครูไม่ครบชั้น 
3. บุคลากรด้านการสนับสนุน มีไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานในโรงเรียน เช่น ธุรการ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2 ) 

1. มกีารบริหารจัดการศึกษาในรปูแบบการกระจายอำนาจ
เน้นการมีส่วนร่วม  บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. มีระเบียบกฏหมาย ข้อบังคับและแนวทาง การปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน  
3. มีการจัดระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 
4. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
2. การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณล่าช้า
ทำให้ระยะเวลาในการปฎิบัติงานไม่
สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการประจำปี 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3 ) 
1. มีความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่  
2. มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการ  ทำให้
การประสานงานระหว่างองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ครุภัณฑ์บางส่วนใช้งานมานาน  เช่น  
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ 

ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4 ) 
1. มีการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการกระจายอำนาจ
เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล เช่น คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา, เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 
เครือข่าย ฯลฯ 
2. มกีารทำงานเป็นทีม  
3. มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบงาน 
ที่ชัดเจน  
4. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบที่เข้มแข็ง 
5. มีระบบควบคุมภายใน ทำให้บุคลากรและหน่วยงาน
ทางการศกึษาทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
6. สพป.ลำพูน เขต 1 มีการบริหารจัดการศึกษาประสบ
ผลสำเร็จได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น
ตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของ สพท.ต่าง ๆ 

1.  การนำข้อมูลจากผลการดำเนินงานมา
พัฒนางานมีน้อย 
2..  เกณฑ์อัตรากำลังครูที่ ก.ค.ศ.กำหนดไมเ่อ้ือ
ต่อสภาพการบริหารจัดการอัตรากำลังครู
ของเขตพ้ืนที่ 
3. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีมาก ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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สรปุผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน พบว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีสภาพแวดล้อมภายนอกเอ้ือและสภาพแวดล้อมภายในแข็ง คือ 
ภายนอกให้การสนับสนุนทำให้มีโอกาสในการจัดการศึกษาและการให้บริการได้ทั่วถึงมากขึ้น และสามารถ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ส่วนภายใน มีโครงสร้าง
ที่เป็นเอกภาพ ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์และภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล มีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน มีการกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จ
ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของ สพท.ต่าง ๆ แต่มี
อุปสรรค เช่น ผู้ปกครองบางส่วนมีฐานะยากจน ทำให้เด็กต้องขาดเรียน เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง 
การที่มีประชากรต่างด้าวจำนวนมากส่งผลต่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีจุดอ่อน เช่น ผลผลิตและ 
การบริการอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมาก ครูส่วนใหญ่มีวุฒิไม่ตรงกับภาระงานที่
สอนครูไม่ครบชั้นและบุคลากรสนับสนุนไม่เพียงพอ  งบประมาณที่มีจำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการ 
ประกอบกับปัญหาสังคมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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สวนท่ี 4 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 

วิสัยทัศน 

“ จัดการศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน บนพ้ืนฐานความเปนไทยและทองถิ่น ”  

 พันธกิจ  

 1. สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับความปลอดภัยจาก

ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม 

 2. ประสาน สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส ความเสมอภาค    

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม  

 3. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ          

อันพึงประสงค สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 4. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือ

ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 5. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) 

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน 

 เปาประสงค  

  1. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติและภัย

คุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัต ิใหม โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีช ีว ิตใหม รวมถึงการจัด

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี   

  2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคลองกับ

ศักยภาพ ใหเปนผู มีสมรรถนะและทักษะที ่จำเปนสำหรับอนาคต มีความรู  ความเขาใจ สามารถวางแผน            

ในการศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  

  3. ผู เร ียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน           

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองที่รูสิทธิและหนาท่ี อยางมี

ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย  
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  4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ 

และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  

  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาครูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายดานดิจิทัล ของกระทรวงศึกษาธิการ และ

นโยบายดานปญญาประดิษฐ  

  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม 

ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

   กลยุทธ  

  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  

 กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน       

  กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   

 จุดเนนการดำเนินงาน  9 จุดเนน 

 1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพ่ิม

โอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดทอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุก

ระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 

 2. เสริมสรางระบบและกลกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

  3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ป และผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขาถึงโอกาสทางการศึกษา 

และปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคันและเด็กพิการท่ีคันพบจากการ

ปกหมุดบานเด็กพิการใหกลับเขาสูระบบการศึกษา 

  4. พัฒนาหลักสูตรสถาศึกษาท่ีเนนสมรรถะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมท้ัง จัดกระบวนการเรียนรู

ทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 

  5. จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ควบคูกับการใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดาน

การเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู 

  6. สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับ

กิจกรรมการเรยีนรูผานการปฏิบัติท่ี หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสมรรถะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
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  7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีสูง  

หางใกลและถ่ินทุรกันดาร 

  8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 

  9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือสรางความ

เขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา 

 นโยบายเรงดวน 

  1. พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ใน 4 ดาน  

  2. ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 

 3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผานสภานักเรียน 

  4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 

  5. Active Learning 

  6. พานองกลับมาเรียน 

  7. โรงเรียนคุณภาพ 

  8. Learning loss    

  9. RT NT O-Net และเรื่องการอานออกเขียนได 

 10. ความปลอดภัย 

 ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม  

 1. ระดับความสำเร็จของการคนพบตนแบบ นักเรียน ครู ผูบริหาร ชุมชน ที่เปนเลิศดานการศึกษาและ

การสนับสนุนการศึกษา 

   2. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา เพ่ือการศึกษาตอ และหรือ/ การมีงานทำ 

   3. ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 4 ดาน 

(บริหารท่ัวไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ) 
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 กลยุทธ/เปาประสงคเชิงกลยุทธ/แนวทางการดำเนินการ/ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

 เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

 1. ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ไดแก 

ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติตาง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม ฝุน PM 2.5 การคามนุษย การคุกคามในชีวิต 

และทรัพยสิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร  

 2. ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวตอโรคอบุัติ

ใหม โรคอุบัติซ้ำ  

 3. สถานศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัย และจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 4. สถานศึกษา ไดรับการสงเสริมใหมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือความปลอดภัย 

ของผูเรียน 

 ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย (ป) หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 รอยละของผู เรียนท่ีมีความรูความ

เขาใจในภัยคุกคาม รูปแบบใหมทุก

รูปแบบ รู เทาทันสื่อและเทคโนโลยีใน

การดำเนินชีวิตวิถีใหมและชีวิตวิถี

ถัดไป 

รอยละ 80 85 90 95 100 กลุมสงเสริม

การจัด

การศึกษา/

ร.ร. 

2 รอยละของผู เรียนไดรับการศึกษาใน

สถานศึกษาท่ีมีความปลอดภัย 

รอยละ 80 85 90 95 100 กลุมสงเสริม

การจัด

การศึกษา/

ร.ร. 

3 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/

มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและ

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม

และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถึชีวิตใหม 

(New Normal) 

รอยละ 80 85 90 95 100 กลุมสงเสริม

การจัด

การศึกษา/

ร.ร. 
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ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย (ป) หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษา

ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัย

พ ิบ ัต ิ  และภ ัยค ุกคามทุกร ูปแบบ ให

สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรค

อ ุบ ัต ิซ ้ ำ  รองร ับว ิถ ีช ี ว ิต ใหม   (New 

Normal) 

รอยละ 80 85 90 95 100 กลุมสงเสริม

การจัด

การศึกษา/

ร.ร. 

 

 แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1 สนับสนุน พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับภัยรูปแบบตาง ๆ ที่มีผลกระทบ 

ตอความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพื่อสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหมและชีวิตวิถีถัดไป 

ไดอยางถูกตอง 

กลุ มสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

2 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา ใหได ร ับความปลอดภัยจากภัยทั ้ง 9 ร ูปแบบ และพรอมปรับตัว 

ตอการเปลี่ยนแปลง โดยเปดใหมีชองทางการรองเรียนหรือแจงเหตุใหกับผูเรียน ผูปกครอง ครู 

เพื ่อสื ่อสารกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยตรง รวมถึงการใช  

Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝาระวังเชิงรุก เพื่อสามารถคาดการณภัยที่อาจเกิดข้ึน

ในอนาคต การซักซอมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ ที่ผู เรียน 

อาจตองเผชิญ และสงเสริมการเชื่อมโยงฐานขอมูลทั้งหนวยงานในสังกัดและหนวยงาน

ภายนอก ใหสามารถแกไขปญหาดานความปลอดภัยไดอยางทันทวงที  

กลุ มสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

3 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

โดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหอาคารเรียนอาคารประกอบ

ของสถานศึกษาใหเอื ้อตอการเรียนรู  และความปลอดภัยของผูเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา รวมถึงสงเสริม และประสานการสนับสนุนบุคลากรดานจิตวิทยา และบุคลากร

ดานความปลอดภัย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา/กลุม

นโยบายและแผน 

/ ร.ร. 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

4 สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ใหมีความรวมมือกับหนวยงานภาคีเครือข าย 

ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนตน เพื ่อเสริมสรางความปลอดภัยของผู เร ียน  

ใหมีทักษะในการปองกันและปรับตัว 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

5 สงเสริมใหมีการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัย และจัดทำแผนบริหารจัดการ 

ดานความปลอดภัย ของหนวยงานในสังกัด รวมถึงแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสำหรับ

การบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

6 จัดกิจกรรมในการสรางความตระหนักรู (Safety Awareness) หรือการซักซอม ในการรับมือ

กับภัยพิบัต ิและภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ (Safety Action) ที ่ผ ู เร ียนอาจตองเผชิญ  

และมีแผน/มาตรการในการรับมือกับโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นไดในวิถีชีวิตใหม 

เพ่ือใหสถานศึกษาเปนพ้ืนท่ีปลอดภัย 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

กลยุทธท่ี 2  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกบัประชากรวัยเรียนทุกคน 

 เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคจนจบ

การศึกษาภาคบังคับ 

 2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับการสงเสริมใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคจน

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 3. เด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

 4. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    

 5. เด็กกลุมเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลน และเด็กออกกลางคัน ไดรับการชวยเหลือให

ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย (ป) หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (Net 

enrallment rate) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  

รอยละ 70 70 70 70 70 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา/ 

ร.ร.ขยายโอกาส 
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ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย (ป) หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 อัตราการเขาเรียนสุทธิของ

ผูเรียนปฐมวัย 

รอยละ 70 70 70 70 70 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา/ 

ร.ร. 

3 รอยละของเด็กออกกลางคัน 

เด็กตกหลน กลับเขาสูระบบ 

การศึกษา หรือไดรับการ 

ศึกษา ดวยรูปแบบท่ี

เหมาะสม 

รอยละ 80 85 90 93 95 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา/ 

ร.ร. 

4 จำนวนของผูเรียนท่ีเปน 

ผูพิการ ผูดอยโอกาส  

ไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม 

ตามความจำเปนและศักยภาพ 

คน ไมนอย

กวา  

7,000 

คน/ป 

ไมนอย

กวา  

7,000 

คน/ป 

ไมนอย

กวา  

7,000 

คน/ป 

ไมนอย

กวา  

7,000 

คน/ป 

ไมนอย

กวา  

7,000 

คน/ป 

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา/ 

ร.ร. 

5 จำนวนของผูเรียนที่เปนผูมี

ความสามารถพิเศษ ไดรับ

การสงเสริมศักยภาพท่ีเหมาะสม 

คน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา/ 

ร.ร. 

6 รอยละของสถานศึกษา 

มีการนำขอมูลสารสนเทศ 

มาใชในการรับและใหบริการ

การศึกษา รวมถึงการสงตอ

ผูเรียนระดบัปฐมวยั และ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อยางเปนระบบ 

รอยละ 90 93 95 98 100 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา/ 

ร.ร. 

7 รอยละของสถานศึกษาที่จัด

กา รศ ึ กษา ในร ู ปแบบ ท่ี

หลากหลาย เหมาะสมกับ

ผูเรียน  

รอยละ 70 75 80 80 80 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา/ 

ร.ร. 
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ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย (ป) หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 รอยละของผู เร ียนที ่ไดรับ

เงินอุดหนุนปจจัยพื ้นฐาน

สำหรับนักเรียนยากจน 

รอยละ 20 20 20 20 20 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา/ 

ร.ร. 

 

 แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

• การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปนรายบุคคล เปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั ้งบูรณาการ 

และเชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อดูแลและปองกันไมใหผูเรียน

ออกจากระบบการศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

2 สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของสังคมอยางตอเนื่อง ประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  

ท่ีเก่ียวของ และระดมทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

3 สงเสริม สนับสนุนใหม ีเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล หรือนวัตกรรม ในการสรางโอกาส 

ทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกคน ทุกพ้ืนท่ีเขาถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา/กลุมนิเทศฯ/ 

กลุม DLICT / ร.ร. 

4 สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) องคกร

ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนยการเรียน  

ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

5 พัฒนาระบบแพลตฟอรมในการสงตอ ติดตาม และคนหานักเรียน เพื่อชวยเหลือ 

เด ็กตกหลน เด็กออกกลางคันใหกลับเขาสู ระบบการศึกษา หรือไดร ับการศึกษา 

ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

6 กำหนดแนวทาง และกระบวนการในการสงตอนักเรียนใหไดรับการศึกษาในระดับ 

ท่ีสูงข้ึน หรือมีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

7 พัฒนารูปแบบและวิธ ีการจัดการเรียนรู   เทคโนโลยี สิ ่งอำนวยความสะดวก  

สื่อบริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมท้ังกระบวนการวัดและประเมินผล

ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 

 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา/ กลุมนิเทศฯ 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

• ดูแล สงเสริมการเขาถึงโอกาสทางการศึกษาของผูเรียน 

8 จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

9 สรางการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ท่ีหลากหลาย

ใหกับผู เรียนกลุ มเปาหมายพิเศษ และกลุ มเปราะบาง ในการเขาถึงการศึกษา  

การเรียนรู และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อยางเทาเทียม 

 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

10 สงเสริมเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส มีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ

ชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการจำเปนสามารถ

พ่ึงตนเองไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

11 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหมีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการ

อยางยั่งยืน 

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 
 

• เพ่ิมโอกาสการเขาถึงสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพทุกพ้ืนท่ี 

12 จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรท่ีจำเปน รวมถึงประสานการสนบัสนุนทรัพยากร  

แกสถานศึกษาในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ พ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา /  

กลุมนโยบายและแผน 

13 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถดำรงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone)  

ใหสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับประชากรวัยเรียนและผูเรียนได 

อยางมีคุณภาพ  

ทุกกลุม/ ร.ร.คุณภาพ 

 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

 1. เด็กปฐมวัยในสังกัด มีพัฒนาการสมวัย 

   2. ผู เรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองที ่ร ู ส ิทธิและหนาที ่ 

อยางมีความรับผิดชอบ  
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   3. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคลอง

กับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21   

 4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

มีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังจิตวิญญาณความเปนครู 

 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 6. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) และมีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for Learning) ดวยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุนตอบสนองตอความ

ถนัดและความสนใจของผูเรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล (Personalized Learning)  

  

 ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมายป 2570 

หนวยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร อยละของผ ู  เร ี ยนปฐมว ัยในส ั งก ัดมี

พัฒนาการสมวัย ท้ังดานรางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ สังคม และสติปญญา 

รอยละ 80 80 80 80 80 กลุมนิเทศฯ/

ร.ร. 

2 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 90 90 90 90 90 กลุมนิเทศฯ/

กลุมสงเสริม

การจัด

การศึกษา /

ร.ร. 

3 ร อยละของผ ู  เร ียนได ร ับการพัฒนาใหมี

สมรรถนะ และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 80 80 80 80 80 กลุมนิเทศฯ/

ร.ร. 

4 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการเตรียมความ

พรอม (ดานการอาน คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร) ในการประเมินระดับ

นานาชาติตามโครงการ PISA) 

รอยละ 70 70 70 70 70 กลุมนิเทศฯ/

ร.ร. 
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ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมายป 2570 

หนวยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 รอยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีสามารถ

จัดการเรียนการสอนหรอืจัดกิจกรรม เพ่ือ

สงเสริมพหุปญญาของผูเรียน โดยใช

เครื่องมือคัดกรอง/สำรวจแวว/วัด

ความสามารถความถนัดของผูเรียน 

รอยละ 30 35 40 50 60 กลุมนิเทศฯ/

กลุมสงเสริม

การจัด

การศึกษา /

ร.ร. 

7 รอยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีหลักสูตร

สถานศึกษาที่ยืดหยุ นตอบสนองตอความ

ถนัดและความสนใจของผูเรียน 

รอยละ 60 70 80 90 100 กลุมนิเทศฯ/ 

ร.ร. 

8 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) และมีการวัด

และประเมินผล  เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน (Assessment For Learning) ดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

เปนรายบุคคล (Personalized Learning) 

รอยละ 50 55 60 65 70 กลุมนิเทศฯ/ 

ร.ร. 

9 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) รอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึนจาก     

ปการศึกษาท่ีผานมา 

รอยละ 3 3 3 3 3 กลุมนิเทศฯ/ 

ร.ร. 

10 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไดรับการ

พัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษ

โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา 

(CEFR) ตามเกณฑท่ีกำหนด 

รอยละ 50 50 50 50 50 กลุมนิเทศฯ/ 

ร.ร. 

11 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

สามารถจัดการเรียนรูเชิงรุก 

คน 500 550 600 650 700 กลุมนิเทศฯ/ 

ร.ร. 
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 แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

• คุณภาพผูเรียน 

1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย ทั้งดานรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

สังคม และสติปญญา 

กลุมนิเทศฯ/ ร.ร. 

2 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะ 

ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน

หลักของชาติ ยึดม่ัน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข และนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว สูการปฏิบัติ 

กลุมนิเทศฯ/ ร.ร. 

3 พัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหไดรับการพัฒนาพหุปญญารายบุคคล โดยมีการคัดกรอง /

สำรวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู ที่หลากหลาย

ตอบสนองความแตกตางทางพหุปญญาของผูเรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการสอดคลองตามบริบทและวัฒนธรรม คำนึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล

ตามความถนัด ความสนใจ สงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  

กลุมนิเทศฯ/ 
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา /ร.ร. 

4 จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความถนัดและ

ศักยภาพของแตละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ ใหสอดคลองกับบริบท

พ้ืนท่ี ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

กลุมนิเทศฯ/กลุม

สงเสริมการจัด

การศึกษา /ร.ร. 

5 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

เชือ่มโยงสูอาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 

6 สงเสริม พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรียนรูของผูเรียน ที่นำไปสู Digital Life 

& Learning  

กลุมนิเทศฯ/ 
กลุม DLICT/ร.ร. 

7 สงเสริมใหนักเรียนนำความรูดานเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจำวันและหารายไดระหวางเรียน  กลุมนิเทศฯ/ 
กลุม DLICT/ร.ร. 

8 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา /ร.ร. 

• คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9 สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนรู เชิงรุก (Active Learning) และเปนผู สรางสรรค

นวัตกรรม (Co-creation) ใหกับผูเรียนในทุกระดับชั้น  

กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

10 สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 

อยางตอเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

 

กลุมบริหารงานบุคคล/

กลุมพัฒนาครูฯ/ร.ร. 

11 พัฒนาศักยภาพครูในดานการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

(Assessment For Learning) ดวยวิธ ีการที ่หลากหลาย เพื ่อสงเสริมการเรียนรู 

เป นรายบุคคล (Personalized Learning) เช น การอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการแบบ 

Intensive Training การอบรมแบบออนไลน (Online Training) การอบรมแบบ

เรียนรูดวยตนเอง (e-learning) เปนตน 

กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 

• หลักสูตรและอ่ืน ๆ 

12 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร

สถานศึกษาบนฐานมโนทัศนที ่หลากหลาย เช น Career Education , Competency 

Building , Creative Education   

กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 

13 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิ กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 

14 พัฒนาระบบคลังขอสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผูเรียนรอบดาน เพ่ือใหบริการ 

แกสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน 

กลุมนิเทศฯ 

15 พัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของผูเรียน และสมรรถนะของผูเรียน 

กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 

16 พัฒนาและสงเสริมใหมีแพลตฟอรมการจัดการเรียนรูอัจฉริยะ ท่ีรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียนรู  สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนา

ผู เรียนเพื ่อสงเสริมการเรียนรู เปนรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับ

ผูเรียนทุกชวงวัย 

กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 

17 บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาตอดานอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ 

ตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา/ร.ร. 

18 สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคล/
กลุมพัฒนาครูฯ/     
กลุมนิเทศฯ /ร.ร. 

19 พัฒนารูปแบบ วิธ ีการนิเทศที ่ส งเสร ิมการจัดการเร ียนรู  เช ิงร ุก (Active Learning)          

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   

กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

20 พัฒนาศึกษานิเทศกและผูบริหารสถานศึกษาใหมีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษา

และการพัฒนางานวิชาการ ที่สงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก และสอดคลองกับ

ลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง      

กลุมบริหารงานบุคคล/

กลุมพัฒนาครูฯ/     

กลุมนิเทศฯ /ร.ร. 

 

กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

ในการบริหารจัดการและการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ  

 2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐาน 

 3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ

บริบท 

 4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 5. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวม    

ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 5. โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับ

บริบท 

 ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย (ป) 

หนวยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 รอยละของหนวยงานในสังกัดมีระบบบริหาร

จัดการท่ีเปนดิจิทัล 

รอยละ 80 85 90 95 100 กลุม DLICT/ 

ร.ร. 

2 รอยละของโรงเร ียนคุณภาพไดร ับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตาม

บริบทพ้ืนท่ี 

รอยละ 80 85 90 95 100 กลุมนโยบาย

และแผน/ ร.ร.

คุณภาพ 

3 รอยละของโรงเรียนที ่ต ั ้งในพื ้นที ่พิเศษ
ได ร ับการพัฒนาประสิทธ ิภาพการจัด

การศึกษาตามบริบทพ้ืนท่ี 

รอยละ 80 85 90 95 100 กลุมสงเสริม 

การจัดการ

ศึกษา/ ร.ร.

พ้ืนท่ีพิเศษ 
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ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย (ป) 

หนวยงาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 รอยละของหนวยงานในสังกัดที่ผานเกณฑ

การประเมิน ITA ONLINE 

รอยละ 80 85 90 95 100 กลุม

อำนวยการ/

กลุมนิเทศ/ 

ร.ร. 

5 รอยละของหนวยงานใชระบบเชื ่อมโยง

ขอมูลในระบบแบบ Real Time  

รอยละ 80 85 90 95 100 กลุม DLICT/ 

ร.ร. 

6 รอยละของสถานศึกษาที ่ม ีผลการประกัน

คุณภาพภายในระดับดีเลิศข้ึนไป  

รอยละ 76 77 78 79 80 กลุมนิเทศ/ 

ร.ร. 

7 7.1 รอยละของโครงการของหนวยงานใน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั ้นพื ้นฐานที ่บรรล ุผลส ัมฤทธ ิ ์ตามคา

เปาหมายยุทธศาสตรชาต ิ

7.2 รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติ

การที่บรรลุผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของ

โครงการ 

รอยละ 

 

 

 

รอยละ 

10 

 

 

 

80 

10 

 

 

 

80 

 

10 

 

 

 

80 

10 

 

 

 

80 

10 

 

 

 

80 

กลุมนโยบาย

และแผน/ร.ร. 

       แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

• สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการนำระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหาร

จัดการและการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

1 พ ัฒนาระบบสารสนเทศในหน วยงาน  ให ม ี ระบบข อม ูลจ ัดการและรายงาน  

(ปพ. Online/ระบบรายงานผลตอพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก/พระราชบัญญัติ

ค ุ มครองขอมูลส วนบุคคล/ระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา/  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียน ครู 

และบ ุ คลากรทางการศ ึกษา สถานศ ึ กษา (อาคาร คร ุ ภ ัณฑ  ) )/ด  านบ ุ คลากร)  

และการใหบริการอ่ืน ๆ 

ทุกกลุม / รร.  

2 พัฒนาระบบพื้นฐานทางเทคโนโลยี การใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีพื้นฐาน พัฒนา

บุคลากรใหมีทักษะพื้นฐานดานเทคโนโลยี การใชโครงขายอินเทอรเน็ต การใชอุปกรณ

ดาน ICT และการพัฒนา Software) อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กลุม DLICT 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

3 สราง พัฒนาและสงเสร ิมการใช ระบบบริหารดานการจัดการศึกษาพื ้นฐานที ่ดี 

สำหรับสถานศึกษาใหเปนระบบเดียวเพื่อลดภาระงานครู ลดความซ้ำซอนของระบบงาน

และการจัดเก็บขอมูล 

กลุม DLICT 

• สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

4 จัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลองกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา กลุมนโยบายและแผน 

5 เสริมสรางขวัญกำลังใจในความกาวหนาทางวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร กลุมพัฒนาครูฯ 

6 พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูดานเทคโนโลยี 

ท่ีสอดคลองกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกดาน 

กลุม DLICT/กลุม

นิเทศ/กลุมบริหารงาน

บุคคล/กลุมพัฒนาครูฯ 

7 พัฒนาผู บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลุมนิเทศฯ/ 

กลุมอำนวยการ/ ร.ร. 

• สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

8 สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษาท้ังในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใชทรัพยากร 

ของสถานศึกษา โดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจดัการเรียนรูไดอยางมี

คุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีเขามาสนับสนุน 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

9 สงเสริมทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร  กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

10 สงเสริมการมีส วนรวมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษา 

จากภาคสวนตาง ๆ 

กลุมนิเทศฯ 

11 บ ูรณาการเช ื ่อมโยงข อม ูลระหว างหน วยงานในการจ ัดการศ ึกษา (Open Data/ 

Data Catalog) ท้ังในและนอกสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุม DLICT 

• สถานศึกษาในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท 

12 สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ใหไดรับการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

• สถานศึกษาอ่ืน ๆ 

13 พัฒนาสถานศึกษาในส ังก ัดให ม ีค ุณภาพ ย ั ่ งย ืน สอดคล องก ับบร ิบทของพ ื ้นท่ี   

โดยเฉพาะโรงเร ียนค ุณภาพประถมศ ึกษา และโรงเร ียนท ี ่ สามารถดำรงอย ู  ได  

อยางมีคุณภาพ (Stand Alone)  

กลุมนโยบายและแผน/ 

ร.ร. 
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จุดเนนการดำเนินงาน  9 จุดเนน  

ท่ี จุดเนน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรค 

โควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดทอยทางการเรียนรู 

(Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและ

สุขภาพจิตของผูเรียน 

กลุมสงเสริม/ 

กลุมนิเทศฯ/ 

โรงเรียน 

2 เสริมสรางระบบและกลกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน

ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

กลุมสงเสริมฯ/โรงเรียน 

3 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ป และผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขาถึงโอกาส

ทางการศึกษา และปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลน 

เด็กออกกลางคันและเด็กพิการท่ีคันพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการใหกลับเขาสูระบบ

การศึกษา 

กลุมสงเสริมฯ/โรงเรียน 

4 พัฒนาหลักสูตรสถาศึกษาท่ีเนนสมรรถะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมท้ัง  

จัดกระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสม 

ตามวัยของผูเรียน 

กลุมนิเทศฯ/โรงเรียน 

5 จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ควบคูกับการใหความรูดานการวางแผนและ 

การสรางวินัยดานการเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู 

กลุมอำนวยการ/ 

บริหารงานการเงินและ

สินทรัพยฯ/โรงเรียน 

6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม

และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ี หลากหลายรูปแบบ (Active 

Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสมรรถะของ

ผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

กลุมนิเทศ/โรงเรียน 

7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีสูง  

หางใกลและถ่ินทุรกันดาร 

กลุมแผน/กลุมสงเสริม/

กลุมนิเทศ/โรงเรียน 

8 มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ กลุม DLICT /  

กลุมนิเทศฯ/โรงเรียน 

9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพ้ืนท่ีเปน

ฐานเพ่ือสรางความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) 

ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

กลุมนโยบายและแผน 

/โรงเรียน 

 



100 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1  
 

นโยบายเรงดวน 
 

ท่ี นโยบาย/ตัวช้ีวัด หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ใน 4 ดาน 

ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาล 

ท่ี 10 สูการปฏิบัติ 

กลุมนิเทศฯ/ 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา/ ร.ร. 

2 ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด ความสำเร็จของการสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง 

คุณธรรมจรยิธรรม 

กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 

3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผานสภานักเรียน 

ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช

กระบวนการสภานกัเรียน 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา/ ร.ร. 

4 การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 

กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 

5 Active Learning 

ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ดวยการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 

6 พานองกลับมาเรียน 

ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ "พานองกลับมาเรียน” 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา/ ร.ร. 

7 โรงเรียนคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

(โรงเรียนคุณภาพ) และการใชทรัพยากรรวมกันไดสำเร็จตามเปาหมาย 

กลุมนโยบายและแผน/ 

ร.ร. 

8 Learning loss   

 ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการแกไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู  

(Learning Loss) ของผูเรียน 

กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 

9 RT NT O-Net และเรื่องการอานออกเขียนได 

ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-NE T  

หรือผลการประเมินคุณภาพผูเรียนอ่ืน ๆ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุมนิเทศฯ/ร.ร. 

10 ความปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการบริหาร

สถานการณท่ีเกิดข้ึน 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา/ ร.ร. 
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ท่ี นโยบาย/ตัวช้ีวัด หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม 1. ระดับความสำเร็จของการคนพบตนแบบ นักเรียน ครู ผูบริหาร 

ชุมชน ท่ีเปนเลิศดานการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 

กลุมพัฒนาครูฯ/ 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา/กลุมนิเทศฯ 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม 2. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา เพ่ือการศึกษาตอ และ

หรือ/ การมีงานทำ 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา / ร.ร. 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม 3. ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 4 ดาน (บริหารท่ัวไป งบประมาณ บริหารงาน

บุคคล วิชาการ) 

กลุม DLICT/กลุมนิเทศ

ฯ/กลุมอำนวยการ/กลุม

บริหารงานบุคคล/กลุม

บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย/กลุมพัฒนาครู

ฯ/กลุมนโยบายและแผน 

 



 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1   
 

  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 

ทุกรูปแบบ 

สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากร

วัยเรียนทุกคน 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 

1 2 

3 4 

4 กลยุทธ ์
ผลลัพธ์สุดท้าย 

  

เป้าประสงค ์

  

  

     จัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  
     บนพื้นฐานความเป็นไทยและท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 

❖นกัเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ดี   
มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์   
❖สำนักงาน 
เขตพื้นที่
การศึกษา 
และสถานศึกษา  
มีคุณภาพ และ 
ได้มาตรฐาน  

10  นโยบายเร่งด่วน  และตัวชี้วัดเพิ่มเติม  3  ตัวชี้วัด 

9 จุดเน้น  

ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศกึษา 
ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะและทักษะ 
ที่จำเป็นสำหรับอนาคต สามารถวางแผนศึกษาต่อเพ่ือการมี

งานทำ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลกัของชาติและยึดมัน่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

  

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมลู

สารสนเทศ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  
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ส่วนที่ 5   
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 *************************  

ที ่ โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1 ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนและความปลอดภัย ประจำปี
งบประมาณ 2566 

25,000 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 

2 การแนะแนวการศึกษาต่อและการแนะ
แนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปี
งบประมาณ 2566 

1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 

3 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

483,430 483,430 483,430 483,430 483,430 

4 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 

6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 

5 พัฒนาศักยภาพครูด้านการสอนอ่าน
ชั้น ป.1-3 ด้วยรูปแบบการนิเทศ 
ช่วยเหลือและร่วมทำ : Facilitative 
Coaching Empowerment ภายใต้
หลักการแก้ปัญหา “InDiCaP” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

6 การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 68,890 68,890 68,890 68,890 68,890 
7 ยกระดับผลสมฤทธิ์ความสามารถ 

ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
54,730 54,730 54,730 54,730 54,730 

8 ยกระดับผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
(National Test: NT) 

71,620 71,620 71,620 71,620 71,620 

9 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 



104 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
10 การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพ

การศึกษา 
64,130 64,130 64,130 64,130 64,130 

11 นิเทศ ติดตามการเรียนรู้ระวัติศาสตร์ 
วิถีใหม่ วิถีอนาคต สู่การประยุกต์ใช้ 
ในห้องเรียน   

1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 

13 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 

14 ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนด้านทักษะการ
สร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ในการจัดการเรียนการสอน” 

13,950 13,950 13,950 13,950 13,950 

15 การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของ
สภานักเรียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

16 ยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

17 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่องเขียนคล่องคิด
วิเคราะห์เป็น 

13,950 13,950 13,950 13,950 13,950 

18 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 
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 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
19 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ "การมอบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา"ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 

งบประจำ งบประจำ งบประจำ งบประจำ งบประจำ 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

21 อบรมลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่
ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

22 อบรมให้ความรู้ทักษะทางการเงิน การ
วางแผน การสร้างวินัยด้านการเงินและ
การออม และประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเงิน 
ผ่านระบบ Video Conference 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

23 ยกย่องเชิดซูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจำผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่
ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 
2566 

68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 

24 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

25 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่
หน่วยงานการศึกษาคุณภาพ 

งบประจำ งบประจำ งบประจำ งบประจำ งบประจำ 
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 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
26 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

27 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

28 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผน การ
บริหารงบประมาณ การติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

80,515 80,515 80,515 80,515 80,515 

29 โรงเรียนคุณภาพ ขยายโอกาส ขนาด
เล็ก 

งบประจำ งบประจำ งบประจำ งบประจำ งบประจำ 

30 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวมงบประมาณ 1,350,525 1,350,525 1,350,525 1,350,525 1,350,525 
  

 

 



 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ลำพูน เขต 1 

ส่วนที ่6 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัต ิ

 *************************  

  ความสำเร็จใจการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  สู่การ
ปฏิบัติขึ้นอยู่กับกลไกในการบริหารจัดการโดยทีมงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  การดำเนินการ 
สู่ความสำเร็จสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ประกาศเป็นปฏิญญาร่วมกัน 
กับสถานศึกษาและผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ “ผลสัมฤทธิ์ดี มีคุณลักษณะพึงประสงค์ คุณภาพมั่นคง ได้
มาตรฐาน”  และได้บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่เป็นรูปแบบการบูรณาการ  
มีการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีกลยุทธ์การดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย 4 กลยุทธ์ รวมทั้งสอดคล้องกับ        
การดำเนินงานตามภารกิจที่กฎหมายให้เขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ      
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป  โดยได้ดำเนินการบริหารจัดการจากแนวคิดการบริหาร      
มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เน้นผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcomes) ของงาน ให้ความสำคัญต่อการกำหนดพันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพ่ือให้เป็นที่ เข้าใจของทุกคน           
ในหน่วยงาน  มีการวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวชี้วัดเป็นกลไกยืดหยุ่น  ในการบริหารและ
สนับสนุนทรัพยากรแก่บุคลากร 
  2. การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการขับเคลื่อนบูรณาการสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการบริหารจัดการตาม
ภารกิจที่กฎหมายกำหนด ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และ
สถานศึกษา โดยใช้การบริหารจัดการคุณภาพ (PDCA) ประกอบไปด้วย การวางแผน (Plan-P) การดำเนินงาน 
(Do-D) การตรวจสอบ (Check-C) และการปรับปรุง (Act-A) ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan-P) 
 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
 2.  สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงาน และ    
การบริหารจัดการตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บุคลากรทุกระดับ
ตระหนักในภารกิจที่จะต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้การสนับสนุนและร่วมมือ
ดำเนินงาน  
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 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) สพป.ลำพูน เขต 1 

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ รบัผิดชอบ 
 5. กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
  6. จัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีเพ่ือรองรับ  
 ขั้นตอนที่  2  การดำเนินงาน (Do-D) 
 1. กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน  
  2. ประสานงานและมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองเพ่ือกำกับ ติดตามประเมินและ 
รายงานผลการดำเนินงาน โดยลดขั้นตอนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 
  ขั้นตอนที่  3  การตรวจสอบ (Check-C) 
  1. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน โดยรองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์     
ที่รับผิดชอบประจำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทินที่กำหนดเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและรวบรวม
ข้อมูลอ่ืน รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือกำหนดแนวทาง 
การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 ขั้นตอนที่  4 การปรับปรุง (Act-A)  
 1. ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. นำผลการดำเนินงานมาเปน็ข้อมูลการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ  
  1. ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจำปี ที่มีกรอบทิศทางการดำเนินงาน 
แนวทางการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีแผนเฉพาะกิจ เช่น แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แผนการนิเทศ แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น  
    2. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงานของบุคลากรในองค์กรทุกระดับทุกคน ในการทำงาน 
เพ่ือองค์กร 
   3. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล โดยต้องเสริมสร้างให้บุคลากร 
มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจำปี มาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภารกิจ 4 ด้าน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง สามารถ
ประเมินผลและรายงานผลตามระบบ วิธีการที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น 
 

************************************ 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ที ่307/2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 
.................................................................... 

   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง  ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  แผนและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 
2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ  ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณา
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสภาพปัจจุบัน  ปัญหา และความต้องการพัฒนาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประกอบด้วย 
    1.1 นายณัฐกุล  รุณผาบ 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   ประธานกรรมการ 
       1.2 นายวินัย  แป้นน้อย 
             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  รองประธานกรรมการ 
    1.3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑   กรรมการ  
    1.4 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน        กรรมการ 
    1.5 นางสาวอำไพ  บุญสูง  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 

                                                                   /1.6. นางรุ่งกานต์................. 
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      1.6 นางรุ่งกานต์  หมื่นสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       1.7 นายพีระณัฏฐ์  สังข์สอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   2. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน้าที่วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนและนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง สภาพปัจจุบัน ปัญหาของเขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจนทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
ประกอบด้วย 
    2.1 นายณัฐกุล  รุณผาบ  
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ประธานกรรมการ 
       2.2 นายวินัย  แป้นน้อย 
             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1      รองประธานกรรมการ 
    2.3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ กรรมการ 
    2.4 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
    2.5 ศึกษานิเทศก์ทุกคน                                                   กรรมการ 
    2.6 นางสุภัทตรา   เพลียหาญ                                           กรรมการ 
    2.7 นางประทุมพร หมัดสะหมัน กรรมการ 
    2.8 นางธัญญพัทธ์  ขากาดุก                                               กรรมการ 
    2.9 นายณัฐกุล  วงศ์กา กรรมการ 
    2.10 นางพลอยพรรณ  อุดมเดช                                                  กรรมการ 
    2.11 นางภัทรานิษฐ์  จิระโชติวัฒนา กรรมการ 
       2.12 นางเกศินี  อภิวงค์ กรรมการ 
    2.13 นางสุชาดา  จโินเป็ง กรรมการ 
    2.14 นางวัลยา  ยะธะนะ กรรมการ 
     2.15 นางสาวญารัตน์  ติยายน                                             กรรมการ 
       2.16 นางสาวพรวลัย  แก้วใจชื่น กรรมการ 
       2.17 นางสาวณิชาดา  วิเศษกาศ กรรมการ 
       2.18 นางสาวเกสรีพรรณ   ใจคำ                                         กรรมการ 
    2.19 นางทิพยวรรณ   ธรรมแก้ว                                        กรรมการ 
    2.20 นางสาวอำไพ    บุญสูง                                             กรรมการและเลขานุการ 
    2.21 นางรุ่งกานต์    หมื่นสุข               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       2.22 นายพีระณัฏฐ์  สังข์สอน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                 3. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร  มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และจัดทำ
เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570   และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 

/3.1 นายวินัย.................... 
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       3.1 นายวินัย  แป้นน้อย      ประธานกรรมการ 
           3.2 นางสาวอำไพ    บุญสูง                                          รองประธานกรรมการ 
           3.3 นางสาวเกสรีพรรณ   ใจคำ                                     กรรมการ 
           3.4 นางทิพยวรรณ   ธรรมแก้ว     กรรมการ 
                   3.5 นางรุ่งกานต์  หมื่นสุข                                            กรรมการและเลขานุการ 
    3.6 นายพีระณัฏฐ์  สังข์สอน                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ทั้งนี้   ให้คณะกรรมการและคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

                               สั่ง   ณ  วันที่   1     เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 
 

 

(นายณัฐกุล  รุณผผาบ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  ๑ 



แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1


	3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
	4. แผน 3 ระดับ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
	4.3 แผนระดับที่ 3

	9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ
	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
	กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
	กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
	กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

