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1.1 หลักกำรและเหตุผล 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ .ศ .2561-2565 ) ของกองการศึกษาเทศบาลเมือง

ล าพูน  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในด้านบริหารงานทางการศึกษาของกองการศึกษาเพ่ือประชาชน โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  เพ่ือให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
          แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) จะเป็นแผนที่จะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองล าพูนในอนาคต  ที่มีความสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ความต้องการด้านการศึกษาของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน และศักยภาพของท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ  รวมถึงนโยบายทางด้านการศึกษา จากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น การด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ และนโยบายด้านการจัดการศึกษาอ่ืนๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประชากรของเทศบาลเมืองล าพูนให้มีคุณภาพ การท าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
(พ.ศ.2561-2565) จะเป็นกรอบในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จึงเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของวิสัยทัศน์ได้โดยง่าย 
         จากปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาของกองการศึกษา และโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่เป้าประสงค์และ
วิสัยทัศน์ที่ต้องการ กอปรกับนโยบายมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2555-2559)  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550 บัญญัติสิทธิของประชาชนในด้าน
การศึกษา  และกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12  ปี  ที่รัฐจะต้องจัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา อบรมตามความเหมาะสม  เพ่ือพัฒนา
ตามศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติต่อไป 
 

1.2 นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความ

เสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ 
พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและ
ลบ ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก
และภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและ
เพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน          
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ปี ๒๕๕๘ ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2 (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)จึงเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพ
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนา
ประเทศที่ส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน 
สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน)  มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการ
สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่
ประชาชนทุกกลุ่ม 
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1.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12  

วิสัยทัศน์  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ  
1. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง  

  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๔ 
 
 
 

2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำง สังคมสูง
วัยอย่ำงมีคุณภำพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

3. กำรลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

4. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม    
 

กรอบยุทธศำสตร์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย         
10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 
 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีความเห็น เพ่ิมเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 
ปี โดยระบุ แผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการ
ด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของ
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาว ลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี 
1.4 แผนพัฒนำภำค / แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนำจังหวัด 
 1) แผนพัฒนำภำค 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ 
  (1) พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง
ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม 
  (2) ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
  (3) ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
  (4) พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
  (5) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
   
 2) แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน มี
พ้ืนที่ประมาณ 49,829 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,142,602 ไร่ โดยจังหวัดภายในกลุ่มที่มีพ้ืนที่
มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน 
ตามล าดับ  

วิสัยทัศน์  
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล  บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 

สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

พันธกิจ  
1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 
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4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน

ระหว่างภูมิภาค 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์    
1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน     
    ทั้งในและต่างประเทศ   
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ   
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนา 
    และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

 3) แผนพัฒนำจังหวัด 
  วิสัยทัศน์  “เมืองแห่งความสุข  บนความพอเพียง”  

“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีความสุขจาก คุณภาพ
ชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่ดี” 
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ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำยรวม 
 1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี 

2.หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อ
ปี 
ตัวชี วัดเป้ำหมำย/วิสัยทัศน์ 
      ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

(1) ตัวชี้วัดความสุข   
(2) ตัวชี้วัดความพอเพียง  
โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ้างอิงตัวชี้วัดที่ปรับปรุงจากดัชนี

คุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558)  ซึ่ง
สามารถใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน และได้น าเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of 
life) ของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของจังหวัดล าพูน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1) ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน       
2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม  
 

ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด 
 จังหวัดล าพูนก าหนดประเด็นการพัฒนา จ านวน 5 ประเด็น โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
1. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) 
2. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
5. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

 
1. ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)  

1.1 วัตถุประสงค์ :  
(1) พัฒนาให้เป็นจังหวัดสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(2) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

1.2 เป้ำหมำยและตัวชี วัด : 
ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย (2563-2565) 

1.ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  
ตามหลักวิชาการ  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 

2.ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ    
ไฟป่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3.จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  เพ่ิมข้ึน 100 ไร่ต่อปี 
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1.3 แนวทำงกำรพัฒนำ :  
(1) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
(2) การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(3) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษหมอกควันไฟป่า  
(5) การบริหารจัดการน้า อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง 

2. ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 : เมืองหัตถนวัตกรรม สร้ำงสรรค์ (Creative Craft Innopolis)  
2.1 วัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์  
(2) เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 
2.2 เป้ำหมำยและตัวชี วัด 

ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย (2563-2565) 
1.มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดล าพูน และ 
OTOP เพ่ิมขึ้น  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

2.จ านวนผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์เข้า
สู่ตลาดเพ่ิมข้ึน  

จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี 

3.ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน  

50 รายต่อปี 

4.ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการคมนาคม ขนส่งและ Logistics 
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม การค้าและ
ลงทุน 

1 แผนงานต่อปี 

2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ : 
(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน 
(3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(4) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศ

เพ่ือน บ้าน AEC และกลุ่ม Asean+3 
 

3. ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) 
3.1 วัตถุประสงค์ 

พัฒนาการเกษตรให้มาตรฐานปลอดภัยและมูลค่าเพ่ิมสูง 
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3.2 เป้ำหมำยและตัวชี วัด 

ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย (2563-2565) 
1.มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 10 ต่อปี 
2.ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร  ร้อยละ 5 ต่อปี 
3.สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 20 ต่อปี 

4.สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 5 ต่อปี 

5.เตรียมการเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ (PGS) เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 5 ต่อปี 
3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ : 

(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและบุคลากร 
(2) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต 
(3) การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(4) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศ

เพ่ือนบ้าน AEC และกลุ่ม Asean+3 
 

4. ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 : เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเที่ยวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม 
(Cultural Experience Destination) 

4.1 วัตถุประสงค์ 
พัฒนาลาพูนสู่เมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 
4.2 ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย (2563-2565) 
1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
2.นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 2 ต่อปี 
3.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 2 ต่อปี 

4.3 แนวทำงกำรพัฒนำ : 
(1) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้ฐานวัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
(2) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
(3) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการอ านวยความสะดวก 
(5) พัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกฯ รองรับการท่องเที่ยว 
(6) การพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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5. ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 : กำรพัฒนำสู่เมืองแห่งคุณภำพชีวิต (Quality of Life) 
5.1 วัตถุประสงค์ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูน อย่างเท่าเทียม 
5.2 ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย (2563-2565) 
1.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ. ลดลง  

ลดลงร้อยละ 3 ต่อปี 

2.ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง  ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
3.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ  

เพ่ิมข้ึน 8 แห่งต่อปี 

5.3 แนวทำงกำรพัฒนำ : 
1) การยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
3) การขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ 

 
 1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 

 วิสัยทัศน์ 

  “ล าพูน : เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก” 

 พันธกิจ  
  “ล าพูน : เมืองแห่งความรุ่งเรือง ร่มเย็น เป็นสุข”  
 1. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น และความยั่งยืนเชิง
นิเวศ 
 3. พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด 
 
 ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล  
โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
และความยั่งยืนเชิงนิเวศ   

3. พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต   
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 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

1. สินค้าและบริการในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนมีมาตรฐานสากล  
2. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่บนรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความยั่ งยืนเชิงนิเวศ ให้จังหวัดล าพูน

เป็นเมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก เน้นการต่อยอดและยั่งยืน  
              3. ความสมดุลของการพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด ที่มีมาตรฐาน       
เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต   
 
ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูนประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์  ดังนี  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำเศรษฐกิจบนศักยภำพ 3 ด้ำน อุตสำหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มำตรฐำนสำกล 
โดยแนวคิดควำมย่ังยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 แนวทำงในกำรพัฒนำ:  เพ่ือยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ให้มี
มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
 เป้ำประสงค์: 

1. ยกระดับวิสาหกิจ และผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
2. ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร มุ่งสู่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถเทียบเคียงได้ใน

ระดับสากล ภายใต้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสามารถระดับสากล 
3. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมูลค่าสินค้าทางภูมิศาสตร์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ตัวชี วัดเป้ำประสงค์และค่ำเป้ำหมำย 
ตัวชี วัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนกลุ่มวิสาหกิจ ด้านการผลิตใน
พ้ืนที่จังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ ที่
ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับประเทศ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด  ร้อยละ 20 ต่อปี 
หมายเหตุ : จ านวนร้อยละให้คิดจากปี 2560 เป็นปีฐาน หากไม่มีให้ใช้ข้อมูลปี 2561 เป็นปีฐาน 

 กลยุทธ์ 
  1. ยกระดับวิสาหกิจการผลิตในพ้ืนที่จังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
      1.1 พัฒนาวิสาหกิจการผลิตให้ได้รับมาตรฐาน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Town) 
      1.2 พัฒนาวิสาหกิจการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานเมืองคาร์บอนต่ า (Low Carbon City) 
      1.3 ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น  
                               เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสีเขียว 
  2. ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic standard) 
      2.1 ยกระดับการผลิตภาคการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์   
      2.2 ยกระดับภาคการเกษตรสู่ Smart Farming การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ  
  3. พัฒนาล าพูนให้เป็นครัวโลก (World Kitchen) ด้านอาหารอินทรีย์ (Organic Food) 
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      3.1 ก าหนดผลผลิต และก าหนดตัวชี้วัดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าการเกษตรของจังหวัด  
                              ล าพูน 
      3.2 สร้างมูลค่าการตลาดในประเทศด้วยการตลาดเชิงรุก ในระดับโลกด้วยการยกระดับ 
                              มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารระดับโลก 
  4. ตั้งศูนย์พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิด ( Idea) 
และความเป็นไปได้ทางการค้า (Commercialized) ในการพัฒนาสินค้าและบริการไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เพ่ือมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
      4.1 จัดกระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาการ 
                               ออกแบบ/ผลิตสินค้า/บริการให้ได้มาตรฐาน ในระดับสากล  
      4.2 ส่งเสริมการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือเป็นนักคิด/ออกแบบเชิง
สร้างสรรค ์
                               เพ่ือสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
      4.3 การแสวงหาตลาดที่มีอยู่เดิมและตลาดใหม่ๆ ในระดับโลก 
      5. การสร้างตราสินค้าของล าพูน (Lamphun Branding) ให้แก่สินค้า/บริการ ของจังหวัด 
      5.1 ยกระดับคุณภาพของสินค้า/บริการ ของจังหวัดด้วยตราสินค้าของล าพูน 
(Lamphun  
                              Branding) 
      5.2 สร้างศูนย์ตรวจประเมิน และกิจกรรมการประกวดมาตรฐานสินค้าของจังหวัดทุกปี 
                              เพ่ือการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพของสินค้า/บริการ 
      5.3 ออกแบบตัวชี้วัด มาตรฐาน และระดับ (classify) สินค้า/บริการ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 
                              ของตราสินค้า 
      5.4 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของล าพูน (Lamphun Branding) ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรำกฐำนทุนทำงวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นและควำมยั่งยืนเชิงนิเวศ   
 แนวทำงในกำรพัฒนำ:  เพ่ือพัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 เป้ำประสงค์: 

1. เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงพ้ืนที่ทุกระดับ 
ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี 

2. เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล  
3. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดี 
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
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6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชน 
7. เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 
8. เพื่อสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
9. เร่งจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือน ามาต่อยอดในเชิง 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
ตัวชี วัดเป้ำประสงค์และค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี วัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย 
จ านวนกลุ่มชุมชนที่มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเมือง/
ชุมชน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 กลุ่มต่อปี 

จ านวนประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
จ านวนอุบัติเหตุและอาชญากรรมในพื้นที่ ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
จ านวนประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
จ านวนเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
ระดับความพึงพอใจในการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
ระดับความพึงพอใจในการแก้ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
จ านวนกิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

จ านวนองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ที่สามารถน ามาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

หมายเหตุ : จ านวนร้อยละให้คิดจากปี 2560 เป็นปีฐาน หากไม่มีให้ใช้ข้อมูลปี 2561 เป็นปีฐาน 
 
 กลยุทธ์ 
     1. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงพ้ืนที่ทุก
ระดับ ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี 

1.1 สนับสนุนให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
เมืองของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเชิงพื้นที่ทุกระดับ  

    1.2 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนให้เป็นนักจัดการความรู้และข้อมูล ใน
เชิงพ้ืนที่ 

    1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกการแก้ปัญหาและการพัฒนา ในเชิงพ้ืนที่ด้วยเครือข่า
ภาคประชาสังคม 

 2. สนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล  
            2.1 ยกระดับการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นการจัดการเรียนการสอน

เพ่ิมอีก 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 
    2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับนานาชาติ 
    2.3 สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกช่วงวัย 
    ๒.๔ การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
    ๒.๕ การพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวะศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
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    3. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
    3.1 ติดตั้ง Smart CCTV ในทุกชุมชนส าคัญเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม 
    3.2 สนับสนุนการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนและสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด 
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี 

  4.1 ส่งเสริมสุขภาพในเชิงป้องกันในระดับชุมชน 
    4.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินทางด้านอุบัติเหตุ ด้านสาธารณะภัยและด้าน

สาธารณสุขชุมชน 
    ๔.๓ เร่งยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 

อย่างบูรณาการ 
    ๔.๔ ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
       ๕.๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
        ๕.๒ การสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพ่ือเป็นทุนทาง
สังคม 

๕.3 ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าที่เหมาะสมส าหรับสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

๕.4 ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาตัวของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในระดับ
ครัวเรือน  

 ๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชน 
      ๖.๑ เร่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชน 

       ๖.๒ สร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะและน้ าเสียในระดับชุมชน 
  ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 

    ๗.๑ เร่งสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการจัดการหมอกควัน/ไฟป่าให้กับ
 กลุ่มเป้าหมายหลัก 

       ๗.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรในพ้ืนที่ในการดับไฟป่า 
       ๗.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลเปิดส าหรับ 
   การวางแผนและการตัดสินใจของประชาชน 

 ๘. สนับสนุนการสืบสานภูมิปญัญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ๘.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟู วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดิม ของท้องถิ่น 
    ๘.2 สืบสานความยั่งยืนให้กับเยาวชนและชุมชน 
    ๘.3 จัดท าปฎิทินวัฒนธรรมประจ าปีเพ่ือบูรณาการกิจกรรมทางภูมิปัญญา ประเพณี  

  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 ๙. การจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อน ามาต่อยอดในเชิง

   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
    ๙.1 สืบสานและต่อยอดในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย 
       เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
    ๙.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผังเมืองและโครงสร้ำงพื นฐำนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับกำรพัฒนำ เมือง
ในอนำคต  
 แนวทำงในกำรพัฒนำ: 

เพ่ือให้จังหวัดล าพูนมีผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  ที่มีมาตรฐานสูง
เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต ลดต้นทุนค่าครองชีพ ลดต้นทุนการขนส่ง เน้นการเพ่ิมผลิตภาพทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด 
 เป้ำประสงค์: 

๑. เพ่ือการพัฒนาผังเมืองรวมและโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมืองในระยะยาว 

๒. เพ่ือการพัฒนาเขตพ้ืนที่เมืองเก่าและย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
เป็นเมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก 

๓. เพ่ือพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน 
๔. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
๕. เพ่ือพัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s)  

ตัวชี วัดเป้ำประสงค์และค่ำเป้ำหมำย 
ตัวชี วัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าผังเมืองรวมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาว 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนเขตพ้ืนที่เฉพาะในย่าน
วัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเป็นเมืองแห่ง
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ร้อยละของเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดที่
ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางของประชาชน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒0 ต่อปี 

ระดับความพึงพอใจในการจัดระบบการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

หมายเหตุ : จ านวนร้อยละให้คิดจากปี 2560 เป็นปีฐาน หากไม่มีให้ใช้ข้อมูลปี 2561 เป็นปีฐาน 
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 กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาผังเมืองรวมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เมืองในระยะยาว 

      1.1 บูรณาการแผนงานด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานในเชิงพ้ืนที่เพ่ือการ   
 พัฒนาเมืองในระยะยาว  

1.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการบริหารจัดการเมือง ยุค 4.0 ในการ 
     บริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เข้าถึงง่าย  

2. การพัฒนาเขตพ้ืนที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆเพ่ือสนับสนุนการเป็นเมือง 
แห่งวัฒนธรรมชุมชนโลก 

      2.1 เร่งการออกข้อตกลงชุมชนในการเป็นพื้นที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรมของชุมชน 
      2.2 ออกข้อบัญญัติด้านควบคุมอาคารและการใช้พื้นที่เฉพาะในชุมชนที่ก าหนด 
      2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เฉพาะในย่าน 

   วัฒนธรรม  
      2.4 สนับสนุนกิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาในพ้ืนที่ย่านวัฒนธรรมของชุมชน 

3. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชน 
3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทั้งจังหวัดที่ตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัด 

    3.2 มุ่งลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางของประชาชน 
    3.3 มุ่งลดปริมาณการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล เพื่อลดปัญหาการจราจร   
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

      4.1 พัฒนาการจัดการน้ าอย่างเพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคและบริโภค 
   ของประชาชนในพื้นที่ 

4.2 พัฒนาการจัดการน้ าและแหล่งน้ าให้เพียงพอในภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม 

      4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
5. พัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) 
    5.1 การสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือการพัฒนาเมืองและยกระดับการ 

  ขับเคลื่อนเมืองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) โดยบูรณาการความร่วมมือ
  จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติ 

5.2 พัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s) โดยใช้พันธมิตรและหุ้นส่วน
เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)    

5.3 แสวงหาความร่วมมือจากเมือง Smart City ในระดับโลก ที่มีบริบทที่ใกล้เคียงกัน 
และเหมาะสมกับจังหวัดในการน ามาเป็นต้นแบบการพัฒนา 
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1.5 .ยุทธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำของเทศบำลเมืองล ำพูน 

 วิสัยทัศน์ของเทศบำลเมืองล ำพูน 
     “ล าพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง” 

 
จากวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นกรอบและแนวทางไปสู่การก าหนดพันธกิจ และจุดมุ่งหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองล าพูน  ดังนี้ 

พันธกิจของเทศบำลเมืองล ำพูน 
 พันธกิจหลักท่ี 1    

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจหลักท่ี 2  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พันธกิจหลักท่ี 3  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
 พันธกิจหลักท่ี 4  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

พันธกิจหลักท่ี 5  
การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของเทศบำลเมืองล ำพูน 
1. การรื้อฟ้ืนบรรยากาศ นครหริภุญชัยให้มีเอกลักษณ์ของเมืองเก่าท่ีมีชีวิต รวมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิต

     ความเป็นอยู่แบบล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 
3. ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างพอเพียง 

 4. องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมี 
     ความรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 จากวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมาย (Goals) ของการพัฒนาเทศบาลเมือง
ล าพูน สามารถน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องด าเนินการพัฒนาตามล าดับขั้นตอน ที่มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาของเทศบาล การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก   โดยยึดนโยบายรัฐบาล นโยบาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดล าพูน กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน และนโยบาย
ของผู้บริหาร เป็นส าคัญ รวมทั้งค านึงถึงศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านงบประมาณไปพร้อมๆ กัน จึงเป็นการวาง
แนวทางการพัฒนาที่มีทิศทางที่ชัดเจน และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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          ยุทธศำสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน        
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้ง

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนบน

พ้ืนฐานแห่งความพอเพียง 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี 
          เป้ำประสงค์ ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

1. ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาและการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะวัฒน 
ธรรมอันดีงาม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ด าเนิน 
การในแต่ละปีเพื่อ 
ให้บรรลุเป้าประสงค์ 

- 4 8 12 16 

2. การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวด 
ล้ อม เพ่ื อการ พัฒ นาที่
ยั่งยืน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่ด าเนินการในแต่ละปี
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ 

- 4 8 12 16 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

3. ป ร ะ ช า ช น ได้ รั บ
บริการด้านสาธารณสุข
ที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับ ประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานและทั่วถึงรวมทั้ง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ด าเนิน 
การในแต่ละปีเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ 

- 4 8 12 16 

4. พัฒนาภูมิ
สถาปัตยกรรม ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการในเขต
เมืองเก่าให้ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
และนักท่องเที่ยว 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาภูมิ
สถาปัตยกรรมระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ในเขตเมืองเก่าให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่ด าเนินการในแต่ละปี
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ 

- 4 8 12 16 

5. ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของเทศบาล 
ได้รับบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง และมีความ
ปลอดภัย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
ได้รับบริการ 
สาธารณะอย่างทั่วถึง และมี
ความปลอดภัยที่ด าเนิน 
การในแต่ละปีเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ 

- 4 8 12  

6. การบริหารราชการ
ท้ อ ง ถิ่ น เป็ น ไป ต า ม
หลักการบริหารจัดการที่
ดีและเครื่องมือเครื่องใช้
ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการบริหารราชการ
ท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีและ
เครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาที่
ด าเนินการในแต่ละปีเพ่ือ 
ให้บรรลุเป้าประสงค์ 

- 4 8 12 16 
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 กลยุทธ์ 

1. พัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี      
1.1. ส่งเสริมให้มีการสืบสาน  วัฒนธรรม  ประเพณีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านและเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่น  รวมทั้งรื้อฟ้ืนบรรยากาศของเมืองโบราณ 
1.2. ส่งเสริมศาสนา พัฒนา  ปรับปรุงวัดและฟ้ืนฟูสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ในเขต

เทศบาล  
1.3. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพ่ือก้าวทัน

ประชาคมอาเซียน 
1.4. ปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สร้างเสริมวินัย  คุณธรรม และ

จริยธรรมอันดีงามให้เยาวชน 
1.5. ส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและประชาชน 
 

2. พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี      
2.1. สร้างจิตส านึก ความตระหนักและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
2.2. เฝ้าระวังด้านภัยพิบัติ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก 

3. พัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต 
แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี      
3.1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน รวมทั้งจัดตั้ง

กองทุนเลี้ยงชีพ  ดูแลผู้พิการในชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอย่างท่ัวถึง 
3.2. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน และส่งเสริมการ

รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชน 
3.3. พัฒนางานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค 
3.4. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
3.5. ก ากับ ดูแล และให้การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติด

ของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  

4. พัฒนำด้ำนระบบโครงสร้ำงพื นฐำน ภูมิสถำปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ำ รวมทั งกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 

แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี    
4.1. ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภูมิ

สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
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4.2. พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาพ้ืนที่สีเขียว พัฒนาระบบการวางผังเมืองในเขตเมือง
เก่า และระบบโครงข่ายเส้นทางจักรยาน 

4.3. พัฒนา ส่งเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
เมืองล าพูนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

4.4. สร้างเครือข่ายระบบการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน 

5. พัฒนำด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี      
5.1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
5.2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายแกนน าในแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง 
5.3. สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

6. พัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี 

แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี     
6.1. ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.2. จัดระบบรับแจ้งเหตุ ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา สา

ธารณภัยรวมทั้งพัฒนาระบบการจราจร และจัดระเบียบพื้นที่ หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล 
6.3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

เป็นระบบ 
6.4. ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 

และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
6.5. ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล  บริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ปฏิบัติงานอย่าง

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
          2.5 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ของเทศบำลเมืองล ำพูน 
      จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพของเทศบาลเมืองล าพูน จึงก าหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ใน 3 ประเด็น คือ  
1. การอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์เมือง    
2. การพัฒนาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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2.6 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนบนพ้ืนฐานแห่ง
ความพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี โดยเชื่อมโยงดังนี้ 

 

 ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่  5 : ด้านการสร้างการเจริญ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 :  ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต  มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 :  ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้  
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 :  ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 :  ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต  มีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 :  ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านความมั่งคง 
 
 
 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๒๔ 
 
 
 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 :  ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านความมั่งคง 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

 ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบ
บริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
อย่างยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 : ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต  มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 :  ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และAEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๒๕ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 :  ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ
น้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
   

ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ  

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 : ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต  มีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และ
การค้าชายแดนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ   

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 :  ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ   

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ   

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 :  ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ     

 
 
 
 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๒๖ 
 
 
 

 
 ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์จังหวัดล ำพูน 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต    
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองเกษตรสีเขียว 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองนิเวศน ์

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 : ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต  มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 :  ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์   
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 :  ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๒๗ 
 

 
 ควำมเชื่อมโยงกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ   

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม 
ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 : ด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต  มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ   

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 :  ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับ
การพัฒนา เมืองในอนาคต 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ   

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 :  ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม 
ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับ
การพัฒนา เมืองในอนาคต 
1.6. นโยบำยทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
  1.  นโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
 สภาการศึกษาพิจารณาก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติจากข้อมูลสารสนเทศต่อไปนี้  คือ 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาตามสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 หมวด 5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 วิสัยทัศน์/ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของไทย คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ สภาพแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ความคิดเห็นของนักวิชาการและประชาชนและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติของประเทศต่างๆ เพ่ือน ามาต่อยอดและประยุกต์ให้เหมาะสม 
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  2. นโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
   2.1นโยบายด้านการเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   เร่งรัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเข้ารับการบริการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
      2.2 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  
   จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เข้ารับบริการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอ่ืนในท้องถิ่นมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
       2.3 นโยบายด้านระบบบริหารและจัดการศึกษา 
   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ
ประเภทการศึกษา 
           2.4. นโยบายด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษา  ของชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติอีกทั้งมี
ความพร้อมในการด าเนินการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น การ
ก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการศึกษาของเอกชนหรือรับฟังความ
คิดเห็นของเอกชนและประชาชน ประกอบการพิจารณาด้วย 
           2.5. นโยบายด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   วางแผนงานบุคลากร เพ่ือใช้ในการประสานข้อมูลและเป็นข้อมูล ในการน าเสนอพิจารณา
สรรหาบุคลากร พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีสิทธิประโยชน์
สวัสดิการค่าตอบแทนเพียงพอเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 
   2.6 นโยบายหลักสูตร 
   ให้สถานศึกษา จัดท ารายละเอียด สาระหลักสูตรแกนกลาง และสาระหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้น
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดี ของสังคมและชาติ โดยค านึงถึงความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์ 
 
   2.7 นโยบายด้านกระบวนการเรียนรู้ 
   จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในความเป็นไทย และสามารถเรียนรู้พัฒนา
ตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตาม
ศักยภาพให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
   2.8 นโยบายด้านทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  ระดับทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งด้านงบประมาณ 
การเงินทรัพย์สิน ในประเทศจากรัฐ บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
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สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาและจัดสรรงบประมาณให้กับการศึกษาในฐานะที่ที่มี
ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   2.9 นโยบายด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนเอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  จัดให้มีเงินสนับสนุน
การผลิต และมีแรงจูงใจในการผลิตรวมถึงการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตลอดจน
การสื่อสารทุกรูปแบบสื่อตัวน าและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนที่จ าเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรคมนาคมและการสื่อสารในรูปแบบอื่น 
   2.10 นโยบายการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบบริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนอย่างหลากหลายเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
   2.11นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ 
   สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือ ให้มีการประกอบอาชีพอิสระที่ถูกต้องตามกฎหมาย  จัดให้มี
การรวมกลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการระดมทุนและการจัดการน าวิทยาการต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงประกอบอาชีพ การจัดการด้านตลาดให้ได้มาตรฐานและความเหมาะสมตามสภาพ
ท้องถิน่ 
   2.12 นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  บ ารุงรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์สถานบันทางศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้และสังคมที่เอ้ืออาทรต่อกัน สืบทอดวัฒนธรรมความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 
1.7   มำตรฐำนกำรศึกษำ 
      1) มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2553  และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาต่าง
มีอุดมการณ์และหลักการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และเพ่ือให้คน
ไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา  พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  อันเป็นเงื่อนไขไปสู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์ 

อุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร้างสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  การศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม  
คุณธรรม  และวัฒนธรรม  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง  มุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก  ปลูกฝัง
ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการท างาน
ที่มีคุณภาพ  โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงความต้องการของผู้เรียน  และ
สามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  สามารถพึงตนเองและพ่ึงกันเองได้  และสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาดังกล่าว  จึงได้ก าหนดมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ไว้ 3 มาตรฐาน และ  11  ตัวบ่งชี้  ได้แก่   

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
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มาตรฐานที่ 2  แนวการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
มาตรฐานที่ 1   คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

“ คนไทยเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข ” 
เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น“คนเก่ง คนดี และมีความสุข”  

โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความต้องการ  
ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย  และจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และทักษะคุณธรรมและจิตส านึกท่ีพึงประสงค์  และ
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

ตัวบ่งชี้ 
1.1 ก าลังกาย  ก าลังใจที่สมบูรณ์ 

1.1.1  คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย 
1.2 ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและพัฒนาสังคม 

1.2.1  คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
1.2.2  คนไทยมีงานท าและน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม 

1.3 ทักษะการเรียนรู้และปรับตัว 
1.3.1  คนไทยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ทันโลก  รวมทั้งมีความสามารถ ในการใช้

แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได้  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

1.4   ทักษะทางสังคม 
  1.4.1  คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและสังคม  มีทักษะและความสามารถที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
  1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ  เข้าใจ  ยอมรับ  และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน  สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมโลกโดยสันติวิธี 
1.4 คุณธรรม  จิตสาธารณะ  และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

1.5.1  คนไทยด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต  วจีสุจริต  และมโนสุจริต 
1.5.2  คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม  มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นคน

ไทย  มีความภูมิใจในชนชาติไทย  รักแผ่นดินไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกที่ดี  
เป็นอาสาสมัครเพ่ือชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

 
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 
 “จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
SBMLD” การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดี  ได้ฝึกการคิด ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ  และมีความสุขในการเรียนรู้  ครู คณาจารย์  
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย  จัดบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ความส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญขึ้นอยู่กับ 
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 1.ปัจจัยด้านบุคคล  ได้แก่  ผู้เรียน  ครู  คณาจารย์  ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  และสมาชิกชุมชน 
 2.ปัจจัยด้านการบริหาร  ได้แก่  หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ 
2.1  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ 
 2.1.1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนทุกระบบสอดคล้องตาม
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 2.1.2 ผู้เรียนมีโอกาส/สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ ที่จัดไว้อย่างทั่วถึง 
 2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานที่มีการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัย 
 2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  สื่อเพ่ือการเรียนรู้และการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2.2มีการพัฒนาผู้บริหาร  ครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
  2.2.1  ผู้บริหารครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2.2  ผู้บริหาร  ครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  มีความพึงพอใจในการ
ท างานและผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความท าผิดวินัยลดลง 
  2.2.3  มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่มและติดตาม
การด าเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา  ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
2.3มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
  2.3.1  องค์กร  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่นสภาพปัญหา
และความต้องการ 
  2.3.2  ผู้รับบริการ/ผู้ เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  2.3.3  มีการก าหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
มาตรฐานที่ 3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  “การสร้างวิถีการเรียนรู้  และแหล่งการ
เรียนรู้ให้เข้มแข็ง” การเรียนรู้  ความรู้  นวัตกรรม  สื่อและเทคโนโลยี  เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาสู่
สังคมแห่งความรู้  การส่งเสริมและสร้างกลไกเพ่ือให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเข้าถึงปัจจัยและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  โดยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนของสังคม  จะน ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ  และขีดความสามารถของคนไทย ในการพัฒนา
ประเทศรวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ 
3.1  การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/
สังคมแห่งความรู้ 
   3.1.1  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับร่วมจัดปัจจัย
และกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  และให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคนในชุมชน  
เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา   และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1.2  ชุมชนเป็นที่ตั้งขององค์กรที่มีบริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ /
สังคมแห่งความรู้  มีความปลอดภัย  ลดความขัดแย้ง  มีสันติสุขและมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 

3.2 การศึกษาวิจัย  สร้างเสริม  สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ 
  3.2.1  ศึกษาวิจัย  ส ารวจ  จัดหา  และจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
  3.2.2  ระดมทรัพยากร(บุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานที่  สิ่งอ านวยความสะดวก ภูมิปัญญา
และอ่ืนๆ )  และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา  ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท  
เพ่ือให้คนไทยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง 
  3.2.3   ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ 
 

3.3 การสร้างและจัดการความรู้ในทุกมิติของสังคม 
  3.3.1  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรทุกระดับ  และองค์กรที่จัดการศึกษามีการสร้างและใช้ความรู้  มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
 
       2) มำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 

สมศ.มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ความมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตาม โดยมีระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยังยืน 
หลักการของการก าหนดตัวบ่งชี้รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

1. อิงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตัวบ่งชี้๓มิติคือตัวบ่งชี้พ้ืนฐานตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม 

2. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕และกฎกระทรวงด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

3. ประเมินผลผลิตและผลกระทบตามพันธกิจของสถานศึกษาเป็นหลัก 
4. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มากกว่าเอกสาร  
5. ให้มีความเหมือนและเชื่อมโยงระหว่างการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
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ตัวบ่งขี้ ๓ มิต ิ

มิติที่ ๑ ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก าหนดตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินบนพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ดี 
และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 

มิติที่  ๒ ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ เป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัด 

มิติที่ ๓ ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยมีการ
ก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและสภาพปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น าสังคม 
และแก้ปัญหาสังคมของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน 

 
       3) กรอบมำตรฐำนและตัวบ่งชี กำรประเมินภำยนอกรอบท่ี 4 (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 

ตามหนังสือกรมฯ ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว  ๘๐๖  ลงวันที่  ๑  มีนาคม   ๒๕๖๒ ประกาศใช้  มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่  ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล าพูน สังกัดกอง
การศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน ด าเนินการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓  ด้าน  ได้แก่ 

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ  

จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๖ ข้อ 

มาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น 

จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๐ ข้อ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย 
- ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จ านวน ๒ ตัวบ่งชี/้ ๗ ข้อ 
- ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้/ ๒๒ ข้อ 
สาระของมาตรฐานแต่ละด้าน มีดังนี ้
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๑.๑  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๑.๒  บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๑.๓  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๒.๑  บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
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๑.๒.๒  ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติ
เหมาะสม และ   บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒.๓  คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติ
เหมาะสม 

๑.๒.๔  บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่
ละกลุ่มอายุ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๓.๑  บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๓.๒  โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
๑.๓.๓  จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร                                
๑.๓.๔  จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับ
การใช้งานและเพียงพอ 
๑.๓.๕  จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจานวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของเด็ก                                                                                                     
๑.๓.๖  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
๑.๓.๗  จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๓.๘  จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๔.๑  มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต ของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วย
เบื้องต้น 

๑.๔.๒  มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจาวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี และป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ 

๑.๔.๓  อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
และการใช้ประโยชน์ 

๑.๔.๔  จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
๑.๔.๕  จัดบริเวณห้องน้า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัยและเหมาะสม

กับการใช้งานของเด็ก 
๑.๔.๖  จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหารน้ าดื่มน้ าใช้ 

กาจัดขยะ สิ่งปฏิกูล  และพาหะน าโรค 
๑.๔.๗  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคนและดูแล

ความสะอาดและปลอดภัย  อย่างสม่ าเสมอ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๕.๑  มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย    เกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๑.๕.๒  การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม 
๑.๕.๓  ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๕.๔  มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

มาตรฐานด้านที่ ๒  คร/ูผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๑.๑  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการ
ด าเนินงานและประเมินผล 

๒.๑.๒  จัดพื้นที/่มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
๒.๑.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วย

ประสาทสัมผัส ลงมือทา ปฏิสมัพันธ์ และการเล่น 
๒.๑.๔  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่ง

เรียนรู้ ที่เพียงพอ   เหมาะสมปลอดภัย 
๒.๑.๕  เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรม พัฒนาเด็ก

ทุกคนให้เต็มตาม   
          ศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๒.๑  ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริม
พฤติกรรมการกินที่  
          เหมาะสม 

๒.๒.๒  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล สุขภาพความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน 

๒.๒.๓  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก เพ่ือคัด
กรองโรคและการบาดเจ็บ 

๒.๒.๔  เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒.๒.๕  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา ห ูตามก าหนด 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๓.๑  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหา จินตนาการ คิด  สร้างสรรค ์โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 
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๒.๓.๒  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร อย่าง
หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม   ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 

๒.๓.๓  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูด เล่น 
อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่
ถูกต้อง 

๒.๓.๔  จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่าง ๆ สถานที่ และธรรมชาติ
รอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ                                                                                    

 ๒.๓.๕  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัยโดยเด็ก
เรียนรู้ ผ่านประสาทสัมผัส  และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๔.๑  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก  และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

๒.๔.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง โดยผ่านการ เคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 

๒.๔.๓  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและ
หน้าที่ รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๕.๑  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน 
และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

๒.๕.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็น 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี  (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๑.๑ เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๒.๑   เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
๓.๒.๒   รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) 
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๓.๒.๓  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor  
Adaptive) 

๓.๒.๔  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language) 
๓.๒.๕  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) 
๓.๒.๖  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal Social) 

ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อ ายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๑.๑  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
๓.๑.๒ เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
๓.๑.๓  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๒.๑   เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๓.๑  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย 
๓.๓.๒   เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๔.๑   เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้
สมวัย 

๓.๔.๒   เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ
ดนตรี กีฬา 

๓.๔.๓   เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึก
ของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๕.๑   เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ได้
สมวัย 

๓.๕.๒   เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ 
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

๓.๕.๓   เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
๓.๕.๔   เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 
๓.๕.๕   เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖   เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๖.๑   เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
๓.๖.๒   เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า และ

การอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
๓.๖.๓   เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่การขีดเขียนค า

ที่คุ้นเคย และสนใจ 
๓.๖.๔   เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมี

ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๗.๑   เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๓.๗.๒   เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมที่
พึงประสงค์สมวัย 

๓.๗.๓   เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 

๓.๗.๔   เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและตระหนักถึง
ความเป็นพลเมืองดี  ของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

 
มำตรฐำนและตัวบ่งชี กำรประเมินภำยนอกรอบท่ี 4 (โรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองล ำพูน) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 
41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับความพร้อม  
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบมาตรา 47 ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  และกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ทั้งนี้อ้าง
ถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0816.3 / ว 6309 กระทรวงมหาดไทย  ลว. 1 
พฤศจิกายน 2561 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน และ
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
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ทางโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองล าพูนจึงด าเนินการประกาศใช้มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕61   มีจ ำนวน 3  มำตรฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ  
ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
1.๑   มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ ตนเองได้  
๑.2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๑.3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๑.4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา ความรู้ได้  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2   จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
2.3   ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4   จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
2.5   ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
2.6   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
3.1   จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3   จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
3.4   ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  

                  การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน พ.ศ. ๒๕61   มีจ ำนวน  3  มำตรฐำน  เพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

และ แก้ปัญหา  
๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
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๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก   
       กลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
 เพ่ือให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2558 - 2561) ดังกล่าว ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนให้
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1.วิสัยทัศน์ด้ำนกำรศึกษำ (Vision)   
  “มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษา เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี” 

2. พันธกิจ  (Mission) 
1. การจัดการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
2.การอนุรักษ์และบ ารุงรักษา ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
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3.จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำ  (Goal) 
  1. พัฒนาสถานศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามบริบท  
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จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำ  (Goal) 

จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ (Goals) 
ตัวชี วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปจัจบุัน 
(Baseline Data) 

เป้ำหมำย (Targets) 
ปี 61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี64 ปี 65 

1. พัฒนาสถานศึกษาในระบบนอกระบบ 
และตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. จ านวนสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาล มีผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ในระดับดี 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูนที่ 4 โรงเรียนและ 1 ศูนย์
เด็กเล็ก 

4 โรงเรียน 
1 ศู น ย์ เด็ ก
เล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

2. ส่ งเสริมและพัฒนาให้ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

1. สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวน
เพียงพอ 
2. ค รู แ ล ะ นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้ สื่ อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้หลายหลายและ
ได้ดี 

- จ านวนครูในสังกัดเทศบาล
จ านวน 129 คน 
- จ า น วน นั ก เรี ย น ใน สั งกั ด
เทศบาล จ านวน 2,217คน 

4 โรงเรียน 
1 ศู น ย์ เด็ ก
เล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 
 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. ครูน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- จ านวนครูในสังกัดเทศบาล
จ านวน 129 คน 
- จ า น วน นั ก เรี ย น ใน สั งกั ด
เทศบาล จ านวน 2,217คน 

4 โรงเรียน 
1 ศู น ย์ เด็ ก
เล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ตามบริบท 

1. โ ร ง เ รี ย น มี แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง
หลากหลายทั้งในและนอกอาคารเรียน 

- จ านวนครูในสังกัดเทศบาล
จ านวน 129 คน 
- จ า น วน นั ก เรี ย น ใน สั งกั ด
เทศบาล จ านวน 2,217  คน 

4 โรงเรียน 
1 ศู น ย์ เด็ ก
เล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 

4 
โรงเรียน 
1 ศู น ย์
เด็กเล็ก 
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กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำห้ำปี ( พ.ศ.2561-2565 ) 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565 )  ด าเนินการดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาหา้ปี  
กองการศึกษาจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561 – 
2565)  ดังนี้ 
  1.  ปัญหาที่กองการศึกษาต้องแก้ไข คือ ไม่มีผู้อ านวยการกองการศึกษาขาดเจ้าหน้าที่
การเงิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ความเข้าใจในสวัสดิการของครูขาดห้องปฏิบัติการ Sound lap (40 
ชุด)ขาดห้องโสตทัศนูปกรณ์ (2 ห้อง)ขาดเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ต าแหน่ง (กองการศึกษา)ขาดเจ้าหน้าที่
กิจกรรมเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา)ขาดเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (กองการศึกษา)นักเรียนไม่รู้จัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครูและคณะกรรมการไม่มีความเข้าใจเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนนักเรียน
ไม่ช่วยกันประหยัดน้ าและไฟ  คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการด้านการศึกษาขาดความ
ร่วมมือในการประชุม  ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน  เป็นต้น  

2.  ความต้องการของสถานศึกษา คือ ครูสอนไม่ตรงเอกครูไม่แสวงหาความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม่ๆครูแตกแยก ไม่มีความสามัคคีครูไม่รู้จักผู้ปกครองครูไม่มีทักษะการจัดท าแผนการสอน
ขาดคอมพิวเตอร์ (100 ชุด)นักเรียนไม่มีมารยาทนักเรียนไม่มีระเบียบวินัยนักเรียนไม่ท าการบ้าน
นักเรียนขาดความรับผิดชอบ/ไม่ส่งงานนักเรียนไม่กล้าแสดงออกนักเรียน ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ 
วิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ านักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยต่ านักเรียนต้องการ
เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมนักเรียนต้องการเรียนด้านอาชีพนักเรียนต้องการเรียนภาษาจีนเพ่ิมนักเรียน
ร้อยละ 20 มีน้ าหนักเกินเกณฑ ์
เป็นต้น 

3.  ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา  คือ  โรงเรียนยังไม่เป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนยังไม่จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
  4.  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น   
  5.  นโยบายของคณะกรรมการด้านการศึกษาของเทศบาล  คือ  การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  พัฒนารอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาคน 

6.  นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ให้โรงเรียนจัด
การศึกษาตลอดชีวิตส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านพัฒนาการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การจัด
ให้มี เคเบิลทีวีเพ่ือการศึกษา)ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนาการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการของโรงเรียนสังกัด 
ระดับภาค ระดับประเทศ 
  7.  นโยบายการศึกษาของกลุ่มพ้ืนที่การศึกษาท้องถิ่น  ประตูทองการค้าสู่โลก โดดเด่นทาง
วัฒนธรรมล้านนา น่าอยู่ทุกถ่ินที่  

8.  นโยบายการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น แผนพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นระยะสามปี (2558-2561) คือ จัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาคุณภาพ (คน)มาตรฐานการศึกษา 
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9.  นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ เช่น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เป็นต้น และนโยบายอ่ืนๆ 
ของรัฐที่ เกี่ ยวข้องกับการศึกษา เช่น  นโยบายเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEANFree Trade 
Agreement : AFTA) ที่จะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายบริการ ทุน และแรงงานอย่างเสรีระหว่าง
ประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน ซึ่งการจัดการศึกษาจะต้องรองรับอนาคตที่จะมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน ในปี 2558ด้วย จึงควรจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลาดแรงงาน
อาเซียนการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการของโรงเรียนสังกัด ระดับภาค ระดับประเทศ 
 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของกองการศึกษา คือ 
  1.  ไม่มีผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  2.  ครูสอนไม่ตรงเอก 
  3.  ครูไม่แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
  4.  ครูแตกแยก ไม่มีความสามัคคี 
  5.  ครูไม่รู้จักผู้ปกครอง 
  6.  ขาดเจ้าหน้าที่การเงิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
  7.  ครูไม่มีทักษะการจัดท าแผนการสอน 
  8.  ความเข้าใจในสวัสดิการของครู 
  9.  ขาดคอมพิวเตอร์ (100 ชุด) 
  10.  ขากห้องปฏิบัติการ Sound lap (40 ชุด) 
  11.  ขาดห้องโสตทัศนูปกรณ์ (2 ห้อง) 
  12.  ขาดเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ต าแหน่ง (กองการศึกษา) 
  13.  ขาดเจ้าหน้าที่กิจกรรมเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา) 
  14.  ขาดเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (กองการศึกษา) 
  15.  นักเรียนไม่มีมารยาท 
  16.  นักเรียนไม่มีระเบียบวินัย 
  17.  นักเรียนไม่รักษาความสะอาด 
  18.  นักเรียนไม่รู้จักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  19.  นักเรียนไม่ท าการบ้าน 
  20.  นักเรียนขาดความรับผิดชอบ/ไม่ส่งงาน 
  21.  นักเรียนไม่กล้าแสดงออก 
  22.  นักเรียน ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ า 
  23.  นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยต่ า 
 24.  นักเรียนต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิม 
  25.  นักเรียนต้องการเรียนด้านอาชีพ 
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  26.  ครูและคณะกรรมการไม่มีความเข้าใจเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  27.  นักเรียนต้องการเรียนภาษาจีนเพิ่ม 
  28.  นักเรียนร้อยละ 20 มีน้ าหนักเกินเกณฑ ์
  29.  นักเรียนไม่ช่วยกันประหยัดน้ าและไฟ 
  30.  โรงเรียนยังไม่เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
  31.  โรงเรียนยังไม่จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
  32.  คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความร่วมมือในการประชุม 
  33.  คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

34.  ให้โรงเรียนจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
  35.  จัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  36.  ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน 
  37.  พัฒนาการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การจัดให้มี เคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา) 
  38.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
  39.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนา 
  40.  การจัดการศึกษาตลอดชิวิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  41.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  42.  การมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน 
  43.  เศรษฐกิจพอเพียง 
  44.  พัฒนาคุณภาพ (คน) 
  45.  พัฒนายกย่องรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาคน 
  46.  สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
  47.  มาตรฐานการศึกษา 

48.  ตลาดแรงงานอาเซียน 
49. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการของโรงเรียนสังกัด ระดับภาค ระดับประเทศ 

นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

2.  ให้โรงเรียนจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
  3.  จัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน 
  5.  พัฒนาการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การจัดให้มี เคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา) 
  6.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
  7.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนา 
นโยบายการศึกษาท้องถิ่น 
  1.  การจัดการศึกษาตลอดชิวิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  2.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  3.  การมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน 
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แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  1.  เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  พัฒนาคุณภาพ (คน) 
  3.  พัฒนายกย่องรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาคน 
  4.  สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
  5.  มาตรฐานการศึกษา 
นโยบายการศึกษาของชาติ 

1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
2. สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

ขั นตอนที่ 2วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในขั้นตอนนี้ เป็นการสร้างหรือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา ตลอดจน จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลตามความเป็นจริงที่เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมด  ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการวิเคราะห์แบบค่อยเป็นค่อยไป  

ครั้งที่ 1 น าเอาข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ของกองการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด มาจัดหมวดหมู่หรือจัดกลุ่มตามลักษณะของข้อมูลหรือปัญหา/ความต้องการ 
แล้วพิจารณาว่าในแต่ละกลุ่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ก็จะตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาตามเรื่องนั้นๆ ซึ่งชื่อของ
กลุ่มจะมีลักษณะเป็นนามธรรมที่มีความหมายครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มนั้นๆ ชื่อกลุ่มที่ตั้งขึ้นนี้ 
ก็คือ ประเด็นการพัฒนา ดังตัวอย่างข้อมูลข้างต้นสามารถจัดหมวดหมู่/กลุ่มได้ 27 หมวดหมู่/กลุ่ม 
ดังนี้  
  กลุ่มที่ 1 การขาดบุคลากร      

1.  ไม่มีผู้อ านวยการกองการศึกษา 
2.  ขาดเจ้าหน้าที่การเงิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
3.  ขาดเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ต าแหน่ง (กองการศึกษา) 
3.  ขาดเจ้าหน้าที่กิจกรรมเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา) 

 4.  ขาดเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (กองการศึกษา) 
  กลุ่มท่ี 2 ครูสอนไม่ตรงเอก                
  1.  ครูสอนไม่ตรงเอก  
  กลุ่มท่ี 3 ความใฝ่รู้ของครู               
  1.  ครูไม่แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
  กลุ่มท่ี 4 ความสามัคคีของครู 
  1.  ครูแตกแยก ไม่มีความสามัคคี 
  กลุ่มท่ี 5 ความสามารถในการสอนของครู 
  1.  ครูไม่มีทักษะการจัดท าแผนการสอน 
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2.  ครูและคณะกรรมการไม่มีความเข้าใจเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  กลุ่มท่ี 6 สวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.  สวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลุ่มท่ี 7 ความสัมพันธ์ระหว่างครู กับ นักเรียน ผู้ปกครอง 
  1.  ครไูม่รู้จักผู้ปกครอง 
  กลุ่มท่ี 8 สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน     
  1.  ขาดคอมพิวเตอร์ (100 ชุด) 
  กลุ่มท่ี 9 ขาดแหล่งเรียนรู้ 
  1.  ขาดห้องปฏิบัติการ Sound lap (40 ชุด) 
  2.  ขาดห้องโสตทัศนูปกรณ์ (2 ห้อง) 
  กลุ่มท่ี 10 มารยาทของนักเรียน 
  1.  นักเรียนไม่มีมารยาท 
  กลุ่มท่ี 11 การขาดระเบียบวินัย 
  1.  นักเรียนไม่มีระเบียบวินัย 
  2.  นักเรียนไม่รักษาความสะอาด 
  กลุ่มท่ี 12 การรู้จักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.  นักเรียนไม่รู้จักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กลุ่มท่ี 13 ความรับผิดชอบต่อการเรียน 
  1.  นักเรียนไม่ท าการบ้าน 
  2.  นักเรียนขาดความรับผิดชอบ/ไม่ส่งงาน 
  กลุ่มท่ี 14 ความกล้าแสดงออกของนักเรียน 
  2.  นักเรียนไม่กล้าแสดงออก   

กลุ่มท่ี 15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.  นักเรียน ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ า 
  2.  นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยต่ า 
  กลุ่มท่ี 16 การสอนภาษาต่างประเทศ 
  1.  นักเรียนต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิม 
  2.  นักเรียนต้องการเรียนภาษาจีนเพ่ิม 
  กลุ่มท่ี 17 การสอนวิชาชีพ 
  1.  นักเรียนต้องการเรียนด้านอาชีพ 
  2.  ตลาดแรงงานอาเซียน 
  กลุ่มท่ี 18 สุขภาพนักเรียน 
  1.  นักเรียนร้อยละ 20 มีน้ าหนักเกินเกณฑ ์  
  2.  การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

กลุ่มท่ี 19 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1. นักเรียนไม่ช่วยกันประหยัดน้ าและไฟ 
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  กลุ่มท่ี 20 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
  1.  โรงเรียนยังไม่เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  กลุ่มท่ี 21 การศึกษาตลอดชีวิต 
  1.  โรงเรียนยังไม่จัดการศึกษาตลอดชีวิต 

2.  ให้โรงเรียนจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
3.  ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน 
4.  การจัดการศึกษาตลอดชิวิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

  กลุ่มท่ี 22 ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความร่วมมือในการประชุม 
  2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  กลุ่มท่ี 23 เศรษฐกิจพอเพียง 
  1.  จัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลุ่มที่ 24 การเตรียมความพร้อมรับตลาดแรงงานอาเซียน 
  1.  พัฒนาการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การจัดให้มี เคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา) 
  กลุ่มท่ี 25 สังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
  2.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนา 

3.  สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
  กลุ่มท่ี 26 การพัฒนาคน 

1.  การมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน 
2.  พัฒนาคุณภาพ (คน) 

  3.  พัฒนายกย่องรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาคน 
  กลุ่มท่ี 27 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

1.  มาตรฐานการศึกษา 
 จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งที่ 1 ดังกล่าว ท าให้ได้ประเด็นการพัฒนาจ านวน 
27 ประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
  1. การขาดบุคลากร 
  2.  ครูสอนไม่ตรงเอก 
  3.  ความใฝ่รู้ของครู 
  4.  ความสามัคคีของคร ู
  5.  ความสามารถในการสอนของครู 
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  6.  ความเสียสละของครู 
  7.  ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ผู้ปกครอง 
  8.  สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
  9.  ขาดแหล่งเรียนรู้ 
  10.  มารยาทของนักเรียน 
  11.  การขาดระเบียบวินัย 
  12.  การรู้จัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  13.  ความรับผิดชอบต่อการเรียน 
  14.  ความกล้าแสดงออกของนักเรียน 
  15.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  16.  การสอนภาษาต่างประเทศ 
  17.  การสอนวิชาชีพ 
  18.  สุขภาพนักเรียน 

19. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
  20.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

21. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 
  22.  การเตรียมพร้อมของคณะกรรมการสนถานศึกษา 
  23.  ความเข็มแข็งของสถานศึกษา 
  24.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  25.  การเตรียมพร้อมรับตลาดเสรีแรงงานอาเซียน 
  26.  สังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  27.  การพัฒนาคน 
  28.  การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ครั้งที่ 2 น าเอาประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งหมด มาจัดหมวดหมู่หรือจัดกลุ่มตามลักษณะของประเด็นการพัฒนา แล้วพิจารณาว่าในแต่ละกลุ่ม
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ก็จะตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาตามเรื่องนั้นๆ ซึ่งชื่อของกลุ่มจะมีลักษณะเป็นนามธรรมที่
มีความหมายครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มนั้นๆ ชื่อกลุ่มที่ตั้งขึ้นนี้ ก็คือ ประเด็นการพัฒนาที่มี
ความเป็นนามธรรมที่มีความหมายกว้างกว่าประเด็นการพัฒนาในครั้งที่ 1  ดังตัวอย่างประเด็นการ
พัฒนาข้างต้นสามารถจัดหมวดหมู่/กลุ่มได้ 17 หมวดหมู่/กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1ความเหมาะสมของบุคลากรทางการศึกษา 
  1. การขาดบุคลากร 
  2.  ครูสอนไม่ตรงเอก 
  กลุ่มท่ี 2 คุณลักษณะของครู                
  1.  ความใฝ่รู้ของครู 

2.  ความสามารถในการสอนของครู 
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  กลุ่มท่ี 3สวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.  สวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลุ่มท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง 
  1.  ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ผู้ปกครอง 
  กลุ่มท่ี 5 สื่อการเรียนการสอนและแหล่างการเรียนรู้ 
  1.  สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
  2.  ขาดแหล่งเรียนรู้ 
  กลุ่มท่ี 6 คุณธรรมนักเรียน 
  1.  มารยาทของนักเรียน 

2.  การขาดระเบียบวินัย 
3.  ความรับผิดชอบต่อการเรียน 

  กลุ่มท่ี 7 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.  การรู้จัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  สังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  กลุ่มท่ี 8 ความกล้าแสดงออกของนักเรียน 
  1.  ความกล้าแสดงออกของนักเรียน 
  กลุ่มท่ี 9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  กลุ่มท่ี 10 การเรียนการสอนตามความต้องการท้องถิ่น 
  1.  การสอนภาษาต่างประเทศ 

2.  การสอนวิชาชีพ 
3.  การพัฒนาคน 
กลุ่มท่ี 11 สุขภาพนักเรียน 
1 .สุขภาพนักเรียน 
2.การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

  กลุ่มท่ี 12 การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  1.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  กลุ่มท่ี 13 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 
  2.  การเตรียมพร้อมของคณะกรรมการสนถานศึกษา 
  กลุ่มท่ี 14 ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  1.ความเข็มแข็งของสถานศึกษา 

กลุ่มท่ี 15 การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
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  1.  การเตรียมพร้อมรับตลาดเสรีแรงงานอาเซียน 
  กลุ่มท่ี 16การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลุ่มท่ี 17 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

1. การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 

จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งที่ 2 ดังกล่าว ท าให้ได้ประเด็นการพัฒนาจ านวน 
17 ประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 

1.  ความเหมาะสมของบุคลากรทางการศึกษา 
2.  คุณลักษณะของครู                
3.  คุณธรรมครู               
4.  ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง 
5.  สื่อการเรียนการสอนและแหล่างการเรียนรู้ 
6.  คุณธรรมนักเรียน 
7.  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8.  ความกล้าแสดงออกของนักเรียน 
9.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
10.  การเรียนการสอนตามความต้องการท้องถิ่น 
11.  สุขภาพนักเรียน 
12 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
13.  การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
14.  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
15.  ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
16.  การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
17.  การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
18  การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
19. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ครั้งที่ 3 น าเอาประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่หรือจัดกลุ่มตามลักษณะของประเด็นการพัฒนา แล้วพิจารณาว่าในแต่ละกลุ่ม
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ก็จะตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาตามเรื่องนั้นๆ ซึ่งชื่อของกลุ่มจะมีลักษณะเป็นนามธรรมที่
มีความหมายครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มนั้นๆ ชื่อกลุ่มที่ตั้งขึ้นนี้ ก็คือ ประเด็นการพัฒนาที่มี
ความเป็นนามธรรมที่มีความหมายกว้างกว่าประเด็นการพัฒนาในครั้งที่ 2  ดังตัวอย่างประเด็นการ
พัฒนาข้างต้นสามารถจัดหมวดหมู่/กลุ่มได้ 8 หมวดหมู่/กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน 
   1.  ความเหมาะสมของบุคลากรทางการศึกษา 

2.  คุณลักษณะของครู                
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3.  สวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง 
 

  กลุ่มท่ี 2 ส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา 
1. สื่อการเรียนการสอนและแหล่างการเรียนรู้ 

 
  กลุ่มท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
   1.  คุณธรรมนักเรียน 

2.  ความกล้าแสดงออกของนักเรียน 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.  สุขภาพนักเรียน 
5.  การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

  กลุ่มท่ี 4 การส่งเสริมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   1.  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.  การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม  

กลุ่มท่ี 5 ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
1. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

กลุ่มที่ 6  จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
1. การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
2. เรียนการสอนตามความต้องการท้องถิ่น 
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใน ครั้งที่ 3 ดังกล่าว ท าให้ได้ประเด็น

การพัฒนาจ านวน 6 ประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
   1.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน 
   2.  ส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา 
   3.  ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4   ส่งเสริมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

 
ครั้งที่ 4 น าเอาประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งหมด มาจัดหมวดหมู่หรือจัดกลุ่มตามลักษณะของประเด็นการพัฒนา แล้วพิจารณาว่าในแต่ละกลุ่ม
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เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ก็จะตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาตามเรื่องนั้นๆ ซึ่งชื่อของกลุ่มจะมีลักษณะเป็นนามธรรมที่
มีความหมายครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มนั้นๆ ชื่อกลุ่มที่ตั้งขึ้นนี้ ก็คือ ประเด็นการพัฒนาที่มี
ความเป็นนามธรรมที่มีความหมายกว้างกว่าประเด็นการพัฒนาในครั้งที่ 3 ดังตัวอย่างประเด็นการ
พัฒนาข้างต้นสามารถจัดหมวดหมู่/กลุ่มได้ 3 หมวดหมู่/กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยตามศักยภาพ 
  1.  คุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
  2.  ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
  3.  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4.  คุณภาพของผู้เรียน 
 
            กลุ่มท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

1.   การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 

 กลุ่มท่ี 3 การอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
      1. อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                2.  การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม 
 

จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งที่ 4 ดังกล่าว ท าให้ได้ประเด็นการพัฒนาจ านวน 3
ประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยตามศักยภาพ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
3. การอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

หยุดการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงแค่นี้ เนื่องจากได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจนเหลือ 3 ประเด็นการพัฒนา
แล้ว จึงเอา 3 ประเด็นการพัฒนานี้ ไปศึกษาความเป็นไปได้ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในขั้นตอนต่อไป 
 
กำรวิเครำะห์ จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (Swot Analysis)  
ประเด็นกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำกำรศึกษำ 
จุดแข็ง (Strengths)  

1. บุคลากรครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
2. นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการได้รับการพัฒนา 
3. มีมาตรฐานการศึกษาให้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน 
4. มีสื่อพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
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จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. ขาดบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ด้านการนิเทศการศึกษา 
2. งบประมาณค่อนข้างจ ากัด 
3. ครูขาดความเข้าใจในเรื่องการเงิน พัสดุ การเขียนโครงการฯ ส่งผลให้การจัด

กิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมด้านการศึกษาล่าช้า  
โอกำส (Opportunities) 

1. ผู้บริหารเทศบาลให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 
2. ผู้บริหารเทศบาลให้ความส าคัญการจัดการสอนภาษาอังกฤษ 
3. ผู้บริหารเทศบาลมีเครือข่ายทางด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางและสามารถ

ขับเคลื่อนได้ 
อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 
2. ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ 
3. ระเบียบการบริหารงบประมาณ เป็นอุปสรรคในการจัดหาสื่อ ที่มีคุณภาพและ

ทันสมัย 
4. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาในท้องตลาด ที่มีคุณภาพ ราคาค่อนข้างสูง หากจะ

จัดหาให้ครบก็ต้องเวลาหลายปีงบประมาณ 
เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคประเด็นการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาการศึกษาพร้อมเข้าสู่อาเซียน พบว่าจุดอ่อนนั้นสามารถที่จะพัฒนาในเวลาที่
ก าหนดได้ และอุปสรรคที่พบบางประเด็นสามารถที่จะควบคุมได้เช่นกัน จึงสรุปได้ว่าประเด็นการ
พัฒนาข้อนี้สามารถท าให้บรรลุได้ 
ประเด็นกำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
จุดแข็ง (Strengths)  

1. บุคลากรทางการศึกษาประชาชนมีจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2. มีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ให้ศึกษาหลายแห่ง 
จุดอ่อน (Weaknesses)  

1. ขาดบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
2. งบประมาณค่อนข้างจ ากัด 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความเข้าใจในเรื่องการเงิน พัสดุ การเขียน

โครงการฯ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่างๆล่าช้า  
โอกำส (Opportunities) 

1. เมืองล าพูนได้รับให้เป็นหนึ่งในแปดจังหวัดเมืองเก่าน่าท่องเที่ยว 
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2. มีวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารซึ่งเป็นสถานที่เคารพนับถือของประชาชนใน
จังหวัดและท่ัวประเทศ 

3. มีนโยบายที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี การสืบสานความเป็นไทยอย่าง
ชัดเจน 

4. มีประเพณีสลากย้อม ซึ่งถือเป็นประเพณีท่ีมีหนึ่งเดียวในโลก 
อุปสรรค (Threats) 

1. มีนักเรียนบางส่วนที่คิดว่าวัฒนธรรมประเพณีเป็นเรื่องล้าสมัย 
2. ระเบียบการบริหารงบประมาณ เป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการจั ดประเพณี

วัฒนธรรม 
เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคประเด็นการพัฒนาการอนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่าจุดอ่อนนั้นสามารถที่จะพัฒนาในเวลาที่
ก าหนดได้ และอุปสรรคที่พบบางประเด็นสามารถที่จะควบคุมได้เช่นกัน จึงสรุปได้ว่าประเด็นการ
พัฒนาข้อนี้สามารถท าให้บรรลุได้ 
 
ประเด็นกำรพัฒนำด้ำนกำรกำรส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 
จุดแข็ง (Strengths)  

1. มีบุคลกรที่มีความสามารถได้กีฬา  
 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. ตัวเลือกในการคัดเลือกนักกีฬามีน้อย 

 
โอกำส (Opportunities) 
        1.ผู้บริหาร ผู้ปกครองให้การสนับสนุนด้านกีฬา 
 
อุปสรรค (Threats) 

1. งบประมาณในการส่งเสริมด้านกีฬาค่อนข้างจ ากัด 
 
เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม พบว่าจุดอ่อนนั้นสามารถที่จะพัฒนาในเวลาที่ก าหนดได้ และอุปสรรคที่พบบางประเด็นสามารถ
ที่ จ ะค วบ คุ ม ได้ เช่ น กั น  จึ งส รุ ป ได้ ว่ าป ระ เด็ น ก าร พั ฒ น าข้ อนี้ ส าม ารถท า ให้ บ รรลุ ได้
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“มุ่งม่ันพัฒนำกำรศึกษำ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดี” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

28.

พัฒนา

ทักษะ

ด้าน 

กีฬา 
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จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญัญา 

จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ตามศักยภาพ  

การอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณ๊และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และคุณภาพชีวิต 

คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน 
และแหล่งเรียนรู้ 

คุณภาพนักเรียน 

   

11. 

สุขภาพ

นักเรยีน 

1. การ

ขาด

บุคลากร 

 

 

 

 

1,2,7,

13,14,

15 

2. ครู

สอนไม่

ตรง

เอก 

 

 

 

  3 

3. 

ควา

มใฝ่รู้

ของ

ครู 

 

 

4 

4. 

ความ

สามัค

คีของ

ครู 

 

 

5 

5. ความ 

สามารถ

ในการ

สอนของ

ครู 

 

 

8,28,2

9 

7. 

ความสัมพัน

ธ์ระหว่างครู

กับนกัเรียน

ผู้ปกครอง 

 

 

6 

9. 

ขาด

แหล่ง

เรียนรู ้

 

 

 

11,

12 

10.

บทบาท

ของ

นักเรยีน 

 

 

 

 

16 

12.การ

รู้จัก

องคก์ร

ปกครอง

ส่วน

ท้องถิ่น 

 

19 

13. 

ความ

รับผิดชอบ

ต่อการเรียน 

 

 

 

20,21 

14. 

ความ

กล้า

แสดงอ

อกของ

นักเรยีน 

 

22 

15.

ผลสัม

ฤทธิ์

ทางกา

รเรียน 

 

 

23, 

24 

16.การ

สอน

ภาษา 

ต่าง 

ประเทศ 

 

 

25,26 

17.การ

สอน

วชิาชีพ 

 

 

 

 

  27,50 

18.

สุขภาพ

นักเรยีน 

 

 

 

 

30 

19.การ

อนุรักษ์

ทรัพยา

กรธรรม

ชาติ 

 

 

31 

20.การ

บริหารโดย

ใช้โรงเรียน

เป็นฐาน

(SBMLD) 

 

 

32,43 

6. สวสัดิ 

การครู

และ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

 

9 

8. สื่อและ

อุปกรณ ์

การเรียน 

การสอน 

 

 

 

10 

11.

การ

ขาด

ระเบีย

บวนิัย 

 

 

17, 

18 

21.

การศกึ

ษา

ตลอด

ชีวิต 

 

 

32,36

,38, 

42 

22.ความ

เขม้แข็งของ

คณะกรรม

การ

สถานศึกษา 

 

34,35 

25.สังคม

คุณธรรม

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

 

40,

41,

48 

26.

การ

พัฒนา

งาน 

 

 

44, 

46, 

47 

23.

เศรษฐกิจ 

พอ 

เพยีง 

 

 

37, 

45 

24กีฬา

และ

นันทนาก

าร 

 

 

39 

27.จัด

การศกึษา

ตาม

มาตรฐาน

การศกึษา 

 

49 

 

การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และคุณภาพ
ชีวิต 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
ตามวิถีพอเพียง 

การส่งเสริมด้านกีฬา 
และนันทนาการ 

จัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา  ยุทธศาสตร์ 

10. การเรียน

การสอนตาม

ความต้องการ

ท้องถิ่น 

9. ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

1. ความ

เหมาะสมและ

ความพอเพยีง

ของบุคลากร

ทางการศกึษา 

8. ความกล้า

แสดงออกของ

นักเรยีน 

2. คุณลกัษณะ

ของครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

3. ส่งเสริม

สวัสดกิาร ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

4. ความสัมพันธ์

ระหว่างครูและ

นักเรยีนและ

ผู้ปกครอง 

5. สื่อการสอน

และแหล่ง 

เรียนรู ้

6. คุณธรรม

นักเรยีน 

7. การอนรุักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12. การ

อนุรักษ์

ธรรมชาต ิ

13. การ

เรียนรู้

ตลอดชีวิต 

14. ความ

เข็มแข็งคณะ

กรรม การ

สถานศึกษา 

15. กีฬา

และ

นันทนากา

ร 

16. จดั

การศกึษา

ตาม

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

17. จัด

การศกึษา

ตาม

มาตรฐาน

การศกึษา 
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 สามารถก าหนดตัวชีว้ัดของจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนานีไ้ด ้ดังนี้ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 

1.  บุคลากรมีคุณภาพ 1.  จ านวนของศึกษานิเทศก ์ 1 คน (ตามเกณฑ์) 

2.  จ านวนของผู้อ านวยการกองการศึกษา 1 คน (ตามเกณฑ์) 

3.  จ านวนของเจา้หน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 คน 

4.  จ านวนของเจา้หน้าที่พสัดุ 1 คน 

5.  จ านวนของเจา้หน้าทีห่้องสมุด 1 คน 

6.  จ านวนของเจา้หน้าที่กจิกรรมเด็กและเยาวชน 2 คน (ตามเกณฑ์) 

7.  จ านวนครูที่สอนไม่ตรงเอกที่จบ 18 คน 

8.  จ านวนครูที่แสวงหาความรูแ้ละเทคนิควิธีการ

ใหม่ๆ  มาใช้ในการสอน 

32 คน (น าร่อง) 

9.  จ านวนครูที่ท าแผนการสอน 140 คน (ครูทุกคน) 

10.  จ านวนครูที่มีความสามคัคีกัน 140 คน (ครูทุกคน) 

11.  จ านวนครูที่มีทักษะด้านภาษาองักฤษ 140 คน (ครูทุกคน) 

12.  จ านวนครูที่เข้าใจกระบวนการเลื่อนขัน้

เงินเดือน/ประเมนิผลงาน     

140 คน (ครูทุกคน) 

13.  จ านวนครูที่มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

นักเรยีน 

140 คน (ครูทุกคน) 

2.  ความพรอ้มของสือ่

การสอน 

1.  จดัใหม้ีคอมพิวเตอร์ 100 ชุด 100 ชุด (ตามที่ได้รับการ

จัดสรร) 

2.  จ านวนของหอ้งปฏิบัติการ ห้อง Sound lap จ านวน 2 หอ้ง (ตามที่ได้

จัดสรร) 

3.  จ านวนของหอ้งโสตทศันปูกรณ์ จ านวน 2 หอ้ง (ตามที่ได้

จัดสรร) 

3.  นักเรยีนมีคุณภาพ 

 

1.  จ านวนนักเรยีนที่มมีารยาท 1,200 คน (นักเรยีนทุกคน) 

2.  จ านวนนักเรยีนที่มีระเบยีบวินัย 1,200 คน (นักเรยีนทุกคน) 

3.  จ านวนนักเรยีนที่รักษาความสะอาด 1,200 คน (นักเรยีนทุกคน) 

4.  จ านวนนักเรยีนที่ท าการบา้น/สง่งานครบ 1,200 คน (นักเรยีนทุกคน) 

5.  จ านวนนักเรยีนที่กล้าแสดงออก 1,200 คน (นักเรยีนทุกคน) 

6.  จ านวนนักเรยีนทีม่ีผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ต่ า 1,200 คน (นักเรยีนทุกคน) 
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เกณฑ์ 

3.  นักเรยีนมีคุณภาพ

(ต่อ) 

7.  จ านวนนักเรยีนที่มีผลสมัฤทธิ์ภาษาไทยต่ า

เกณฑ์ 

1,200 คน (นักเรยีนทุกคน) 

8.  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนกัตามเกณฑ์ 1,200 คน (นักเรยีนทุกคน) 

9.  จ านวนนักเรยีนที่เหน็คุณคา่ของทรัพยากร

พลังงาน 

1,200 คน (นักเรยีนทุกคน) 

4.  การอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น/

เศรษฐกจิพอเพียง 

1.  นักเรยีนรูจ้ักบทบาทขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

นักเรยีนทุกคน 

2.  การจดัการศึกษาตามแนวเศรษฐกจิ พอเพียง นักเรยีนทุกคน 

3.  การสง่เสรมิอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม โดย

เน้นการมีส่วนรว่ม 

นักเรยีนทุกคน 

4.  สง่เสรมิกจิกรรมทางศาสนา นักเรยีนทุกคน 

5.  จัดกจิกรรมสงัคมคุณธรรม นักเรยีนทุกคน 

5.  การสง่เสรมิกฬีา

และนันทนาการ 

1.  มีบุคลากรที่มีความสามารถด้านกฬีา โรงเรยีนทั้ง 4 โรงในสังกัด

เทศบาล 

6.  คุณภาพการจัด

การศึกษา 

1.  การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศึกษา 

มีการประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอก 
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1.9  ผลการวิเคราะห์ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Swot Analysis)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
   1.  เทศบาลฯ มีความพร้อมทางด้าน

บุคลากร ผู้อาวโุส มีประสบการณ์

ท างาน และการศึกษาที่ดี 

   2.  ผู้บริหาร มีวสิัยทัศน์ และ

บริหารงานตอ่เนื่อง สถานะทาง

ฝ่ายสภาท่ีม่ันคง 

   3.  มภีูมิปัญญา วัฒนธรรม ท่ีดงีานท่ี

ยั่งยืน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
   1.  ขาดบุคลากรทางการศึกษาหลาย

ต าแหนง่ และขาดประสบการณใ์น

การท างาน โดยเฉพาะผู้มี

ประสบการณ์ดา้นนเิทศการศกึษา 

   2.  งบประมาณที่ค่อนขา้งจ ากัด  

 

โอกาส (Opportunities) 

   1.  ผู้บรหิารเทศบาลให้การสนับสนุน

พัฒนาบุคลากร 

   2.  ได้รับการสนับสนุนดา้นเทคโนโลยี 

จากหนว่ยงานต้นสังกัด 

   3.  ได้รับความรว่มมือดา้นการศึกษาจาก

หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

   4.  นโยบายการกระจายอ านาจในการ

โอนงบประมาณให้โรงเรยีนบริหารจัดการ

เอง 

   5. ล าพูนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการ

ท่องเท่ียวเชียงใหม่/ล าพูนเมืองแฝด 

   6. มีความเป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัยส าหรับ

เข้าถึงการศึกษา 

   7.  มภีูมิประเทศท่ีด ีเป็นเมืองเก่ามี

โบราณสถาน และสถานท่ีท่องเท่ียวทาง

วัฒนธรรมท่ีดี 

   8.  ประชาชนมคีวามเป็นอยู่เรียบง่าย 

อย่างพอเพียง 

 

 

อุปสรรค (Threats) 

1.  นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไมแ่น่นอน 

2.  เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงท าให้การศึกษา

ตามไม่ทันควรมกีารพัฒนาเทคโนโลยีใหม ่ๆ สูรุ่่น

เก่า 

 3.  เด็กส่วนใหญ่พ่อแมผู่้ปกครองไมม่เีวลาให้กับ

บุตรหลาน 

 4.  สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง ระบบการศึกษา

ต้องปรับเปลี่ยน 

 5.  เยาวชนไทยยังขาดทักษะทางดา้นภาษา ต้องมี

การพัฒนาทักษะเพื่อรองรับสูก่ารเข้าสูอ่าเซียน 

 6.  ขาดการมีส่วนรว่มของผู้ปกครองเนื่องจากเด็ก

นักเรยีนสว่นใหญ่อยู่กับตา ยาย ผูป้กครองท างาน

นิคมอุตสาหกรรม ไม่ค่อยมเีวลา 

 7.  เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กนอกเขต 

 8.  ล าพูน ตดิกับเชียงใหม่เด็กในเขตสว่นใหญ่ไป

ศึกษาต่อที่เชียงใหม ่จงึขาดความร่วมมอืในเขต 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชีว้ัด : สถานศึกษาโรงสังกัดเทศบาล มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดี 

2. ขอบเขตความหมาย : การประเมินคุณภาพภายใน หมายถงึ การตดิตามประเมินผลระบบประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานตน้สังกดั 

3. หน่วยวัด :  จ านวนกจิกรรม 

4. เป้าหมาย/เกณฑ(์ปี 2561-2565) : จ านวน 1 คร้ังผลการประเมินเพิม่ขึน้ในแตล่ะปี 

5. วิธกีารค านวณ : หาค่าเฉลี่ย 

6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพืน้ฐาน) : 0 กจิกรรม 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล :  หน่วยศึกษานิเทศก์/แจงนับ 

8. ความถี่ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงาน :ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด : สื่อและเทคโลยสีารสนเทศมีจ านวนเพียงพอ 

2. ขอบเขตความหมาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถงึ สิง่อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

ครบทุกโรงเรยีน 

3. หน่วยวัด :  จ านวนคร้ัง 

4. เป้าหมาย/เกณฑ(์ปี 2561-2565) : จ านวน 1 คร้ัง 

5. วิธกีารค านวณ : หาค่าเฉลี่ย 

6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพืน้ฐาน) : 0 กจิกรรม 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล :  ฝ่ายวิชาการ/แจงนับ 

8. ความถี่ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงาน :ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด : ครูน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวัน 

2. ขอบเขตความหมาย : ขีดความสามารถในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงใช้ใน

ชีวติประจ าวัน 

 3. หน่วยวัด :  คน 

4. เป้าหมาย/เกณฑ(์ปี 2561-2565) : จ านวน 140  คน 

5. วิธกีารค านวณ : หาผลรวม 

6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพืน้ฐาน) : จ านวน 140 คน 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล :  ฝ่ายวิชาการ/แจงนับ 

8. ความถี่ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงาน :ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด : โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรูอ่ย่างหลากหลายทั้งในและนอกอาคารเรยีน 

2. ขอบเขตความหมาย : โรงเรยีนมีแหล่งเรยีนรูท้ั้งในและนอกหอ้งเรียนไดอ้ยา่งหลากหลาย 

3. หน่วยวัด :  คน 

4. เป้าหมาย/เกณฑ(์ปี 2561-2565) : จ านวนแหลง่เรียนรูท้ี่เพิ่มมากขึน้ 

5. วิธกีารค านวณ : หาค่าเฉลี่ย 

6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพืน้ฐาน) : - 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล :  ฝ่ายวิชาการ/แจงนับ 

8. ความถี่ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงาน :ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 
 


