
 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๖๒ 
 
 

บทที่ 2 
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลเมืองล าพูน ในปีงบประมาณท่ีผ่านมามีการด าเนินการตามโครงการ ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหาครูที่มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ 

 
 

ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

 
ที่ตั้งไว้ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ที่ตั้งไว้ 

 
ผลการด าเนินการ 

1 โครงการจัดสรรครูบุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากร
สนับสนุนทางการศึกษา 

-เพ่ือจัดสรรอัตราครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา
ให้เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

-กองการศึกษา/โรงเรียน
สังกัดสามารถจัดสรรก าลังที่
ขาดให้เต็มอัตรา 

-สรรหาบุคลาการ ทาง
การศึกษาบุคลากรทาง
การศึกษา (ธุรการ 
การเงิน แม่บ้าน ภาร
โรง) ให้ครบตามอัตรา 

-สามารถสรรหาครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรสนับสนุน
การศึกษา(ธุรการ 
การเงิน แม่บ้าน ภาร
โรง) ให้ครบตามอัตรา 

 -บางต าแหน่งไม่
สามารถสรรหาได้
เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรองรับ
โรงเรียนต้องใช้
งบประมาณของโรงเรียน
ด าเนินการเอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
 

ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

 
ที่ตั้งไว้ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ที่ตั้งไว้ 

 
ผลการด าเนินการ 

1 โครงการนิเทศการศึกษา -เพ่ือนิเทศช่วยเหลือ
ครูผู้สอนในการแก้ไขปัญหา
การเรียน 
-เพ่ือให้การเรียนการสอน
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย 
-เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
กับครูในการพัฒนาและการ
จัดการเรียนการสอน 
-เพ่ือเยี่ยมชั้นเรียนพอปะครู
และนักเรียน 

-ครูสามารถแก้ไขปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนได้ 
 -ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรได้อย่าง
หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 

-บุคลากรในโรงเรียน
ด าเนินการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับ
การนิเทศทุกคน 
-การนิเทศเป็นไปอย่าง
เป็นระบบท าให้มี
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีมี
การนิเทศกันแบบกัลยา
นิมิต 
-ห้องเรียนทุกห้อง
สะอาดมากยิ่งขึ้น 
นักเรียนมีส่วนร่วมเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

-บุคลกรในโรงเรียน
ด าเนินการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับ
การนิเทศทุกคน 
-การนิเทศเป็นไปอย่าง
เป็นระบบท าให้บุคลกรมี
ทัศนคติที่ดี 
-ห้องเรียนทุกห้อง
สะอาดมากยิ่งขึ้น
นักเรียนมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของร่วมกันจัดแต่ง
ห้องเรียน เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 

-ให้มีการตรวจนิเทศ
อย่างสม่ าเสมอ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
 

ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการประชุม/อบรม/
สัมมนาพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

-เพ่ือปรึกษาหารือข้อ
ราชการที่เก่ียวข้องกับด้าน
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของ
ผู้บริหาร 

-จัดประชุม/สัมมนาภาค
เรียนละ 3 ครั้ง  

-ผู้บริหารสถานศึกษา/
หัวหน้าหน่วยงาน/
พนักงานครู เจ้าหน้าที่ 

-ผู้บริหารเทศบาลมี
ความเข้าใจอันดีต่อกัน
ในการที่จะร่วมมือ 

 

2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกอง และ
หัวหน้างานในกองการศึกษา 

-เพ่ือติดความก้าวหน้าของ
การจัดการศึกษา 
-เพ่ือประชุมหารือแนว
ทางการปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ด้านการจัด
การศึกษา 

-จัดประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาผู้อ านวยการ
กองและหัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที่เดือนละ 1 ครั้ง 

-ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อ านวยการกองและ
หัวหน้างาน 

-กองการศึกษาได้น าข้อ
หารือด้านการจัด
การศึกษาไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
-พัฒนาโรงเรียนใน
ทิศทางเดียว 

 

3 ประชุมปฏิบัติการกลุ่ม
วิชาการเทศบาล 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภาคเรียนละ  1 ครั้ง 

 -ด าเนินการจัดอบรม
ประชุมชี้แจงด้าน
วิชาการของโรงเรียน 

-ได้มีการประชุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษาทางวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
 

ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 

 สังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูนปีละ 2 ครั้ง 

-โรงเรียนเทศบาลทุกโรงเรียน
มีการพัฒนางานวิชาการให้ดี
มากขึ้น 

 

4 เพ่ิมพูนความรู้บุคลากรทาง
การศึกษาด้านการวิจัย
การศึกษา 

-เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านการ
วิจัยทางการศึกษา 
-เพ่ือให้ทราบทิศทาง
การศึกษาในอนาคต 

-บุคลากรทางการศึกษาได้
เพ่ิมพูนความรู้ด้านการวิจัย
การศึกษา ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
 

-จัดให้มีความอบรม
เพ่ิมพูนความรู้ด้านการ
วิจัยทางการศึกษาให้กับ
พนักงานครู อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

-บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ ด้านการ
วิจัยการศึกษามากข้ึน 
-มาตรฐานการวัดการศึกษา
ของเทศบาลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ขึ้น 

 

5 -สนับสนุนส่งเสริมพนักงาน
เทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมเชิงปฎิบัติการ
สัมมนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

-เพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในสิ่งใหม่ ๆ และให้
ทันต่อเหตุการณ์ใน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

-พนักงานครูเทศบาลเข้ารับ
การอบรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการสัมมนากับ
หน่วยงานอื่น ภาคเรียนละ 
1-2 ครั้ง 

-พนักงานครูสังกัด 
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมือง
ล าพูน จ านวน 150 คน 

-ร้อยละ 90 พนักงานครูที่
เข้ารับการอบรมสามารถ
น ามาปรับใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนให้ดีขึ้น  
-นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
 

ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

6 ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน -เพ่ือให้ครูสามารถใช้
งานวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
แก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-สามารถวิจัยแก้ปัญหาใน
ชั้นเรียนได้ 

-ครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน  

ร้อยละ 100 ครู
สามารถน าปัญหาในชั้น
เรียนมาวิจัยเพื่อการ
แก้ไขปัญหาได้ 
-ครูสามารถวิจัย
พัฒนาการเรียนรู้
แก้ปัญหาในชั้นเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7 ขยายผลการอบรมของ
พนักงานครูและลูกจ้าง 

-เพ่ือให้ครูที่เข้ารับการ
อบรมจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นน าความรู้ไป
ขยายผล 

-พนักงานครู ที่ได้รับการ
อบรมสามารถน าผลการ
อบรมมาขยายผลให้เพ่ือน
ครูได้ 

-จัดประชุมชี้แจงและ
ขยายผลการด าเนิน
กิจกรรมจากส่วนกลาง
ให้เพ่ือนพนักงานครูและ
พนักงานจ้างได้ 

-ร้อยละ 100 ของ
พนักงานครูที่รับการ
อบรมฯ มาขยายผล
ความรู้ต่อเพ่ือนครู 
-ครูผู้สอนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
 
ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

  -เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกลุ่มสาระ 
กระตือรือร้น ต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
-เพ่ือให้ครูผู้สอนมีสื่อการ
เรียนการสอนใช้
ประกอบการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 
-อบรมพัฒนาครูด้านการ
ผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัย 

-โรงเรียนสามารถอบรมให้
ความรู้ในการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนให้กับ
พนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 
 

-ด าเนินการอบรม
พนักงานครูและลูกจ้าง
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนการสอน  
-จัดให้มีการประกวดสื่อ
การเรียนการสอนดีเด่น 

-พนักงานครู ร้อยละ 
100 มีความ
กระตือรือร้นต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน
มากขึ้นโดยการจัดท าสื่อ
การสอนประกอบในการ
เรียนอย่างเพียงพอ 
-ครูผู้สอนใช้สื่อที่สร้าง
ขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์
ในวิชาการท่ีสอนและท า
ให้การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
 

ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

8 โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
การสอน 8 กลุ่มสาระฯ 

-เพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
-เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการ
และเทคนิคการสอนใหม่ๆ 

-จัดอบรมพัฒนาทักษะการ
สอน ครบทุก 8 กลุ่มสาระ 

-พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
-พนักงานครูบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติการ
สอนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งด้าน
วิชาการและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 
 
 

ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน 

-เพ่ือจัดส่งครูเข้าร่วมการ
ประชุม อบรม เพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าวิชาชีพให้แก่ 
พนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-พนักงานครูได้เข้าร่วม
ประชุม อบรมพัฒนาทุก
คน 

-โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-ครูมีการพัฒนา
ศักยภาพในด้านการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-พนักงานครูมีเจตคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
มีความรู้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทันต่อ
เหตุการณ์ 

 

10 โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ 

-เพ่ือจัดอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
-เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

-บุลคากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ได้รับ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 
 
 

ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

10 โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์และ
วางแผนงานจัดการคุณภาพ
การจัดการศึกษาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

-เพ่ือจัดประชุมวิเคราะห์
และแผนการจัดการ
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูน และศึกษาดูงานของ
พนักงานครู และบุคลกร
ทางการศึกษา 

-ด าเนินการจัด
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์และ
วางแผนงานจัดการคุณภาพ
จัดการศึกษาและทัศน
ศึกษาดูงาน ปีละ 2 ครั้ง 

-พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 150 คน  

-พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 100 ได้รับ
ร่วมกันวิเคราะห์และวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และศึกษาดู
งาน 
-พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการจัด
การศึกษาศึกษาให้ได้
มาตรฐานและน า
ประสบการณ์มาปรับใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 
 
 

ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

11 โครงการวันครู -เพ่ือจัดกิจกรรมให้พนักงาน
ครูสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน
ได้ระลึกถึงบูรพณาจารย์ 
-สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูด้วยกันเอง 
-เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

-ด าเนินกิจกรรมท าบุญตัก
บาตร 
-ท าพิธีระลึกถึงบูรพณา
จารย์ 

-จัดให้มีพิธีท าบุญตัก
บาตร พิธีทางศาสนา พิธี
มอบประกาศนียบัตรครู
ดีเด่นประเภทต่าง  
-พนักงานครู จ านวน 
150 คน 

-พนักงานครูร้อยละ 
100 ให้ความร่วมมือใน
การร่วมกิจกรรมวันครู 

 

12 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
บุคลากรทางการศึกษา 

-เพ่ือให้บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติตนใน
พุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง 
-เพ่ือให้บุ 

-จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

-จัดให้มีการอบรมและ
ฝึกปฏิบัติตามหลักพุทธ
ศาสนา 
 

-ร้อยละ 90 บุคลากร
ทางการศึกษา ได้มี
การศึกษา อบรมปฏิบัติ
ตามหลักพุทธศาสนา 
-ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ได้ปฏิบัติตาม
ค่านิยมพ้ืนฐานของคน
ไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 
 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

13 โครงการสร้างจิตส านึกเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต 

-จัดอบรบสัมมนาการสร้าง
จิตส านึกให้พนักงาน และ
บุคลากรทางการศึกษา ใน
การบริหารราชการ ให้มี
ความเป็นธรรมโปร่งใส 

-จัดอบรบสร้างจิตส านึก
ให้กับพนักงาน พนักงาน
ครู และร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ปีละ 2 
ครั้ง 

-พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเจ้าหน้าที่ จ านวน 160 
คน 

-พนักงานเทศบาลพนักงาน
ครู เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ
เข้าใจปฏิบัติราชการด้วย 
-พนักงานเทศบาลพนักงาน
ครู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ
ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส 

 

14 โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
การท างาน 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผลในการ
ท างานของครู 
-เพ่ือประเมินผลงานของครู
ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน
,ตุลาคม) 
-เพ่ือคัดเลือกครู บุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล
ครูดีเด่น 

-ด าเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานครู 
พนักงานเทศบาลโดย
การประเมินผลงาน
คัดเลือกเพ่ือให้ได้รับ
รางวัลต่างๆ 

-ครูท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประเมินผล ร้อยละ 100 
-ครูได้รับการประเมินปีละ 
2 ครั้ง 
-เพ่ือเป็นการพัฒนาการการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

-ครูได้รับการประเมินปีละ 
2 ครั้ง 
-ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
-ครูที่มีผลงานดีเด่นร้อยละ 
90 ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นตัวแทนของเทศบาลฯ 
-ครูท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน 
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ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

    -เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกใน
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

-ครูผ่านการประเมินผลงาน
ทุกคน 
-ครูมีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 
-ครูท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน 
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กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 
 
 

ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

15 โครงการอบรบบุคลากรทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนางาน
วิชาการ 

-เพ่ือพัฒนางานวิชาการทุก
สาระการเรียนรู้และ
กิจกรรม 
-เพ่ือส่งเสริมโรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ทุกๆด้าน 
-เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนมีความตื่นตัวด้าน
วิชาการอยู่เสมอ 
-เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับเขตและ
ระดับประเทศ 

-จัดอบรบบุคลากรทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนางาน
ด้านวิชาการ และให้มี
ความเรียนรู้ตื่นตัว ภาค
เรียนละ 1-2 ครั้ง 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
การแข่งขันวิชาการทุก
ด้าน 
-จัดแหล่งเรียนรู้ทุกด้านใน
โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ร้อยละ 90 งานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
-โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 
-ครูและนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน
การสอนท าให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนดี
ขึ้น 
-นักเรียนมีทักษะการ ฟัง 
พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
และภาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๗๕ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และผู้ปกครอง 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการชุมชนสัมพันธ์ -เพื่อสร้างความร่วมมือความ
เข้าใจระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน ในอันท่ีจะพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 
-เพื่อแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูล
และสื่อสารระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
-เพื่อรวมกลุ่มชมรมผู้ปกครอง
ครูและศิษย์เก่า 
-เพื่อสร้างกิจกรรม
ความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ระหว่างคณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
และชุมชน 

-ด าเนินการจัดกิจกรรม
สร้างความเข้าใจระหว่าง
ชุมชน โรงเรียน ให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

-จัดท าเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารของโรงเรียนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
-จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
-บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 
-ประสานความร่วมมือ
จัดหางบประมาณเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียน 
-จัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษา
และชมรมผู้ปกครอง ครู
และศิษย์เก่า ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

-จัดท าเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารของโรงเรียนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง จดัประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
-คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
และชมรมผู้ปกครองและศิษย์
เก่า ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯและชมรม
ผู้ปกครอง สร้างความร่วมมือ
ความเข้าใจระหว่างโรงเรียน 
และชุมชนในอันท่ีจะพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-ชุมชน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา
และชมรมผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

-เพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพของ
นักเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล 
-เพ่ือเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
จัดรูปแบบหรือกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-เพ่ือให้นักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการเกินมีความรู้และ
ความเข้าใจในการดูแล
รักษาสุขภาพ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและการออก
ก าลังกายที่เหมาะสม 
 

-ด าเนินให้โรงเรียน 
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
และเรียนรู้ปฏิบัติตนใน
การรักษาสุขภาพอนามัย
และร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

-นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนา
ด้านสุขภาพ 
-นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ไปปฏิบัติ
ได้ สามารถควบคุมภาวะ
โภชนาการให้ลดลงจาก
เดิม 
-นักเรียนทุกคนมีทักษะ
ส าหรับการปฏิบัติตนที่ดี
ในการรักษาสุขภาพ
อนามัยปากและฟันให้ถูก
วิธ ี

-นักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนาด้าน
สุขภาพครบถ้วนหน้าร้อยละ 
100 
-นักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการเกินลดความเสี่ยง
ภาวะโรคอ้วนเกินกว่าร้อย
ละ 60 ของจ านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมทั้งหมดเพ่ือเข้ารับ
การคัดเลือกในระดับภาค/
ระดับประเทศ 
-นักเรียนเป็นผู้มีความพร้อม
สมบรูณ์ ทั้งร่างกาย และ
จิตใจ 
-โรงเรียนมีแนวทางการ
ด าเนินงานป้องกันภาวะโรค
อ้วนที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

  -เพ่ือให้นักเรียนมีความ
พร้อมทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจเพื่อเป็นที่ยองรับของ
ชุมชน 

  บุคลากรและนักเรียนได้
อย่างถูกต้อง 
-นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ดีในการรักษา
สุขภาพอนามัยปากและฟัน
ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 

 

2 โครงการร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียน 

-เพ่ือเป็นการบริการแก่ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนในโรงเรียน 

-จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 

-ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา 

-ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ
ร้านค้าของสวัสดิการ 
-ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนได้รับบริการจาก
ร้านค้าสวัสดิการ 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยบุคลากรทาง
การศึกษา และนักเรียน 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-เพ่ือให้บุคลากรทางการ
ศึกษา 
-เพ่ือให้บุคลากรทางการ
ศึกษาส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง 
-เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 
-เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพจิต
ที่ดีควบคูก่ับสุขภาพกายท่ี
แข็งแรงสมบรูณ์ 

-ด าเนินการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน โดยมีการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ทุกคน 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของมัยของนักเรียน 
-จัดเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบ
ในการเฝ้าระวังสังเกตเด็ก
ให้อยู่ภายใต้เกณฑ์
มาตรฐานสุขภาพจิตที่
ก าหนด 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนสังกัดฯทั้ง 4 โรง 

-ร้อยละ 90 นักเรียน
บุคลากรทางการศึกษามี
สุขภาพอนามัยที่ดีสามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
-ร้อยละ 90 ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ 
-ร้อยละ 100 นักเรียนเข้า
ร่วมเป็นสมาชิก to be 
number one  
นักเรียนมีความสามารถใน
การปรับตัวอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 
-นักเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
to be number one 
-ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

4 โครงการอาหารกลางวัน -เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
-เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ร่างกาย 
แข็งแรงสมบรูณ์ และ
สุขภาพจิตใจดี 
เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัย
ของตนเอง และสังคมใน
การรับประทานอาหาร 

-ด าเนินการโอนเงิน
งบประมาณให้กับ
สถานศึกษา จัดหาอาหาร
กลางวันที่ถูกสุขลักษณะ 
ตามหลักโภชนาการ และมี
การเข้าตรวจสอบจาด
เทศบาลเมืองล าพูน เดือน
ละ 1 ครั้ง 

-นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และมี
คุณค่าทางโภชนาการ 
-นักเรียนมีสุขภาพอนามัย
ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ 
และสุขภาพจิตดี 
-นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และมี
คุณค่าทางโภชนาการ 
-นักเรียน มีการพัฒนา
สุขภาพอนามัยดี 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และมี
คุณค่าทางโภชนา 
-นักเรียนมีสุขภาพอนามัย
ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์และ
สุขภาพจิตดี 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

5 โครงการอาหารเสริม -เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเสริม (นม)  
-เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพ
อนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง
สมบรูณ์ และสุขภาพจิตดี 

-ด าเนินการจัดซื้อจัดหา
อาหารเสริม (นม) ให้กับ
นักเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน สังกัด สพฐ. 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครบตามจ านวน 

-นักเรียนได้รับอาหารเสริม 
(นม) ที่มีประโยชน์และมีคุ
ค่าทางโภชนาการ 
-นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงสมบรูณ์และ
สุขภาพจิตดี 
-นักเรียนมีการพัฒนา
สุขภาพอนามัยที่ดี 
ร่างกายแข็งแรง สมบรูณ์ 

-ร้อยละ 100 นักเรียน
ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มี
ประโยชน์ และมีคุณค่าทาง
โภชนา 
-นักเรียนได้รับอาหารเสริม 
(นม) ที่มีประโยชน์และมี
คุณค่าทางโภชนาการ 
-นักเรียนมีสุขภาพอนามัย
ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์และ
สุขภาพจิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๘๑ 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสวัสดิการ 

-เพ่ือให้เด็กท่ีด้อยโอกาสทั้ง
ในและนอกระบบ 
โรงเรียนได้รับบริการในด้าน
ต่างๆ อย่างทั่วถึง 
-เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาชีพให้กับเยาวชนได้มี
โฮกาสน าไปประกอบอาชีพ
ได้ 
-เพ่ือพัฒนาเด็กที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาให้มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ 
ให้กับนักเรียน เยาวชน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน ทั้ง 4 โรงเรียน 

วางหลักเกณฑ์การศึกษา
เบื้องต้น 
ตามภาคบังคับของรัฐบาล
ให้แก่เด็กด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาล ทั้งในและ
นอกระบบ 
จัดให้มีการอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น 
-จัดให้มีการอบรบเด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลมี
โอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-มีวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ในสาขาต่างๆ 

ร้อยละ 90 เด็กได้รับบริการ
ต่างๆอย่างทั่วถึงเด็กมี
สุขภาพจิตดีและห่างไกลยา
เสพติด 
-ร้อยละ 90 เยาวชนได้มี
โอกาสฝึกวิชาชีพที่ตนเอง
ต้องการและมีความรักใน
วิชาชีพ 
-มีรายได้เลี้ยงตนเอง 
ครอบครัว 
-ร้อยละ 50 นักเรียนได้รับ
การช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา 
ท าให้เด็กได้รับบริการด้าน
ต่างๆ อย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

7 โครงการศึกษารวบรวม
ข้อมูลและวางแผนการ
ช่วยเหลือเด็ดด้อยโอกาส 

-เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูล
เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน 
-เพ่ือวางแผนการช่วยเหลือ
เด็กด้อยโอกาสตามที่ควร
ได้รับ 
-เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของเด็กด้อย
โอกาส 

-ด าเนินการส ารวจข้อมูล
และวางแผนช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 
เพ่ือน าข้อมูลในการ
ช่วยเหลือ ปีละ 2 ครั้ง 

-ด าเนินการส ารวจข้อมูล
ความต้องการ และจ านวน
เด็กด้อยโอกาส 
-สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีหรือ
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า
เบื้องต้นเด็กเยาวชน และ
ครอบครัว 
-สนับสนุนเครื่องเขียนหรือ
เครื่องอุปโภคบริโภคแก่
เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวตามความ
จ าเป็น 

-เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองล าพูนร้อยละ 
70 ได้ให้ข้อมูลความ
ต้องการและปัญหาที่ประสบ 
ได้อย่างถูกต้อง 
-เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองล าพูนร้อยละ 
80 ได้รับการวางแผนการ
ให้ความช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาส ที่มี
ภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมือง
ล าพูนร้อยละ 80 ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการประกวดหนังสือ
อ่านประกอบส าหรับเด็ก 

-เพ่ือจัดประกวดหนังสือ
อ่านประกอบส าหรับเด็ก 
-เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
พนักงานครูมีความสนใจ
การจัดท าสื่อฯ 

-จัดกิจกรรมประกวดสื่อ
ประกอบการจัดการเรียน
การสอนของพนักงานครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 

-จัดให้มีการประกวดการ
จัดท าหนังสืออ่านประกอบ
ส าหรับเด็กของพนักงาน
คร ู

-พนักงานครูเข้าร่วมการ
ประกวดสื่อหนังสืออ่าน
ประกอบส าหรับเด็ก 
-พนักงานครู มีความ
กระตือรือร้นการที่จะหา
ประสบการณ์ และค้นคว้า
นวัตกรรมใหม่ 
-เพ่ือการจัดการท าสื่อการ
เรียนการสอน 

 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านอาคาร สถานที่ สื่อการ
สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-เพ่ือปรับปรุงและเพ่ือ
ประสิทธิภาพด้านอาคาร
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

-ด าเนินการจัดหาปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้ให้
ครบถ้วน เพ่ือเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนตาม
ความต้องการของ
สถานศึกษา 

จัดซื้อ/จัดหา 
1.วัสดุ/ครุภัณฑ์ด้าน
การศึกษา 
2.วัสดุ/ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
3.วัสดุ/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
4.วัสดุ/ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
 

-กองการศึกษา โรงเรียน
สังกัด 4 โรง / ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้รับการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพสื่อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ร้อยละ 100 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

  -สนับสนุนงบประมาณด้าน
การศึกษาให้กับโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 5.วัสดุ/ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 
6.วัสดุ/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
7.วัสดุ/ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 
8.ปรับปรุงซ่อมแวมอาคาร
เรียนอาคารประกอบการฯ 
9.จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์สื่อ
การเรียนการสอนทุก
ระดับชั้น 
10.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
เครือข่ายระบบ
อินเตอร์เน็ต 
11.ค่าก่อสร้างลานกีฬา 
ฯลฯ 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

3 โครงการพัฒนานวัตกรรม 
และการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา 

-ครูมีความรู้ความสามารถ
ในด้านการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม 
-เพ่ือหาความรู้และวีการใน
การจัดการเรียนการสอน
แบบใหม่ 

-ด าเนินการจัดอบรมด้าน
การจัดท าสื่อการเรียนการ
สอน และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ ให้กับพนักงานครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 

-บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ร้อยละ 90 บุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีนวัตกรรม
ใหม่ ในการประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
-บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจและมี
นวัตกรรมใหม่ในการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

4 โครงการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ทางวิชาการ 

-เพ่ือจัดท าเอกสารเผยแพร่
ทางวิชาการของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน 

-ด าเนินการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ทางวิชาการเพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์
ผลงานและเอกสาร
วิชาการของโรงเรียน 

-เพ่ือเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

-ร้อยละ 100 พนักงานครู 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ถึงผลงาน และเอกสารทาง
วิชาการของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 
-พนักงานครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบถึงข้อมูล
ข่าวสารทางวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูน 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

5 โครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การศึกษา School online 

-ด าเนินการจัดระบบการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์-จัดท าสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
ระบบมัลติมีเดีย พร้อม
ระบบทดสอบ
อิเล็กทรอนิคส์ 
-จัดท าโปรแกรมระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา
พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ 

-ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์
ให้กับนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูนมีระบบการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
และเพ่ิมพูนความรู้ 

-นักเรียนร้อยละ 90 ได้
เรียนรู้การเรียนด้วยระบบ
ออนไลน์ 
-นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนมากยิ่งขึน้ 
-นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนการสอน
มากขึ้น 
-นักเรียนมีความสนใจในการ
จัดการเรียนระบบออนไลน์ 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

6 โครงการหอสมุดแห่งชาติ
หริภุญไชย 

-เพ่ือต่อยอดโครงการ
หอสมุดแห่งชาติล าพูนถ่าย
โอนให้เทศบาลดูแล 
-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ประชาชนมีใจรักในการอ่าน
หนังสือ 
-ผู้ใช้สามารถศึกษา
รายละเอียดด้วยตนเอง 
-เพ่ือให้ผุ้ใช้บริการห้องสมุด
ได้อย่างถูกต้องและรู้จัก
วิธีการสืบค้นข้อมูล 
-เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มี
ความพร้อมทั้งด้านหนังสือ
และสื่อการเรียนรู้ 

-ด าเนินการเปิดให้บริการ
หอสมุดฯเพ่ือให้นักเรียน
และประชาชนได้ใช้บริการ
ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียน 
ประชาชนได้ใช้บริการ
ห้องสมุด 
-ร้อยละ 90 ของ
ผู้ใช้บริการสามารถศึกา
รายละเอียดต่างๆได้ด้วย
ตนเอง 
-ประชาชนได้พัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะใน
การใช้ห้องสมุด 

-นักเรียนและประชาชนร้อย
ละ 90 ที่ใช้บริการห้องสมุด 
มีนิสัยรักการอ่าน 
-ร้อยละ 80 ผู้ใช้บริการ
ห้องสมดุสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ตนเอง ประชาชน
และนักเรียนรู้จักท่ีจะ
แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองมากข้ึนอย่างถูกต้อง
และรู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว 
-ห้องสมุดมีความพร้อมทั้ง
ด้านหนังสือ และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

7 โครงการพัฒนาห้องสมุด/
ห้องเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 
 

-เพ่ือส่งเสริมการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
-เพ่ือให้ครู นักเรียนและ
ชุมชนมีแหล่งศึกษาค้นคว้า 
-เพ่ือกระตุ้นและชี้น าให้
นักเรียนเกิดความสนใจและ
มีนิสัยรักการอ่านสู่อาเซียน 
-เพ่ือเป็นการสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอนตามมาตรฐาน 
เพ่ือพัฒนาห้องสมุดที่มี 
 

-ด าเนินการจัดซื้อ จัดหา
หนังสือ เพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ และการใช้
บริการของนักเรียน 
-ด าเนินการประกวด
ห้องเรียนดีเด่น 

-บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป 
-ห้องสมุด/ห้องเรียนของ
โรงเรียนสังกัด ฯ ทั้ง 4 
โรงเรียน 
 

-ประชาชน นักเรียนได้รับ
บริการของห้องสมุดศึกษา
ค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 มีนิสัยรักการอ่าน 
-การเรียนการสอนใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูง
ข้น 
-โรงเรียนมีห้องสมุด
ให้บริการแก่นักเรียน
บุคลากรและชุมชน 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียน
ฟรี 15 ปี) 

-เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับ
รายการหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-โรงเรียนได้ด าเนินการ
ตามระเบียบและข้อบังคับ
ครบถ้วนตามรายการที่
ได้รับจัดสรร 

-นักเรียนทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช่จ่ายส าหรับรายการ
หนังสือ อุปกรณ์การเรียน 
และเครื่องแบบนักเรียน 

-นักเรียนทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายส าหรับรายการ
หนังสือเรียน อุปกรณ์ 
เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ภาครัฐให้นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนรายการหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึง 
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการวัดผล/ประเมินผล 
(ระหว่างภาค-ปลายภาค) 

-เพ่ือให้ได้เครื่องมือวัดผลที่
มีประสิทธิภาพ 
-เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-เพ่ือน าผลไปวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนและ
การปรับปรุงการเรียนของ
ผู้เรียน 
-เพ่ือให้ผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคนเรียนจบ
หลักสูตรภายในระยะเวลา 
6 ปี อย่างมีคุณภาพ 

-ด าเนินการวัดผล
ประเมินผล เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 

-ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ในการวัดผล ประเมินผล 
การเรียนจากจ านวน
นักเรียนทั้งหมดใน
โรงเรียน 

-ผู้เรียนทุกคนได้รับการปร
เมินผลได้ถูกต้องตาม
หลักสูตร เพ่ือการปฏิรูปการ
เรียนรู้และมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 90 
-สถานศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
-สถานศึกษาน าผลไปวาง
แผนการจัดการเรียนการ
สอนและการปรับปรุงการ
เรียนของผู้เรียน 
-ผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ทุกคนเรียนจบหลักสูตร
ภายในระยะเวลา 6 ปี และ
มีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

2 โครงการเร่งรัดคุณภาพของ
กลุ่มวิชาการ 

-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คือ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ และสังคม
ศึกษา 

-ด าเนินการพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทั้ง 5 
กลุ่มสาระ 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 

-นักเรียนร้อยละ 90 มี
ผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดี
ขึ้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพึงพอใจ 

 

3 โครงการเข้าค่ายภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

-เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะฟัง
พูด อ่าน เขียน ให้กับนักเรียน
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
-จัดให้มีการเข้าค่ายภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

-ด าเนินตามกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะ ฟัง 
พูด อ่าน เขียน ให้กับ
นักเรียนของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูน 

-นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน ทุก
ระดับชั้นได้พัฒนาทักษะใน
การ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-มีพัฒนาการ ฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
ความรู้สนุกสนาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

-นักเรียนร้อยละ 70 มี
ทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะต่างๆ เช่น 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

4 โครงการแข่งขันคนเก่ง -เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
เพ่ิมทักษะความรู้ทาง
วิชาการให้แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ 
-เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนของโรงเรียนไป
แข่งขันคนเก่งระดับประเทศ 
 
 
 
 
 

-ด าเนินการคัดเลือก
นักเรียนในการเป็นตัวแทน
ในการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 เข้าร่วมสอบ
คัดเลือกใน 5 สาระการ
เรียนรู้ คือภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ 
-นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 เป็นตัวแทนของ
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศ ร้อยละ 60 
 
 
 
 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 เป็นตัวแทนของเทศบาล
เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค
ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป 
-นักเรียนได้มีโอกาสเป็น
ตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วม
แข่งขันคนเก่งระดับเทศบาล 
ระดับภาค ระดับประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

5 โครงการเร่งรัดพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ พัฒนา
ตนตามค่านิยมสังคมไทย 
-เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามมาตรฐาน 

 -นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

-นักเรียน ร้อยละ 90 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ี
น่าพึงพอใจ 
-นักเรียนมีทักษะตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๙๕ 
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

6 โครงการส่งเสริมวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน 
-เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะชีวิตแก่นักเรียน 

 -นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูนได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพ 

-นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการส่งเสริมวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ 
-นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ 
-นักเรียนได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะชีวิต 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการปัจฉิมนิเทศ -เพ่ือให้นักเรียนชั้นอนุบาล 
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีขวัญ
และก าลังใจ 

-โรงเรียนได้ด าเนินการ
ตามโครงการเพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับ
นักเรียนที่จบการศึกษา 

-นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 6 ละ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีขวัญ
ก าลังใจ 

-ร้อยละ 100 นักเรียนที่จบ
การศึกษามีขวัญก าลังใจ 
-นักเรียนชั้นอนุบาล 
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีขวัญ
ก าลังใจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

2 โครงการเสริมสร้างระเบียบ 
วินัย และประชาธิปไตย 

-เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี
เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
-เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
และฝึกตนเองเก่ียวกับการ
ใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
-เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร
และปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจรได้อย่างถูกต้อง 
-เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
ระเบียบวินัย 
 
 
 

-โรงเรียนได้ด าเนินการให้
ความรู้และฝึกตนเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างวินัย 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ครบทั้ง 4 โรงเรียน 

นักเรียนทุกระดับชั้น
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจ
การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย 
-นักเรียนเข้าใจการปกครอง
ประชาธิปไตยรู้จักการ
ปกครองตนเอง 
-นักเรียนสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

3 โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารีและยุว
กาชาด 

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
-เพ่ือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
จริงและสามารถน าความรู้ที่
ได้รับน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
-เพ่ือให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ คิดเชิงบวกใน
กิจกรรมที่หลากหลาย 
-เพ่ือให้นักเรียนมีรูปแบบ
ลักษณะจิตอาสา เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเองและ
ผู้อื่น 

-กองการศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายฯ ปีละ 1 ครั้ง โดยจัด
รวมกันทั้ง 4 โรงเรียน 

-นักเรียนลูกเสือยุวกาชาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และนักเรียนลูกเสือ เนตร
นารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ได้เข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 
คืน 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและ
ผ่านกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่
ต่ ากว่าระดับ “ดี” ร้อยละ
95 
-นักเรียนได้รู้จักการปรับตัว
ในการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อ่ืน
และเกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ 
-นักเรียนน าความรู้และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
-มีทักษะในการท างาน
แก้ปัญหาจากสถานการณ์
จริงปรับตัวเข้ากับเพ่ือนได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

4 โครงการมอบวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

-เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่ผู้เรียน 
-เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถด ารงชีพได้ด้วย
ความมั่นใจในความรู้ 
ความสามารถของตนเอง 
-เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนที่จบ
การศึกษา 

-ด าเนินการมอบวุฒิบัตร
และประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 

-จัดพมีอบวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา
จ านวน 380 คน 

-นักเรียนร้อยละ 100 มี
ขวัญก าลังใจ ความมั่นใจ
ความรู้ความสามารถของ
ตนเอง 
-ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น ป.6 
และ ม.3 มีขวัญก าลังใจและ
ประทับใจในสถานศึกษา 
-สามารถด ารงชีพด้วย
ความรู้ของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 3 : การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

5 โครงการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือให้พนักงานครูบุคลากร
ทางการศึกษานักเรียนมีใจ
รักในธรรมชาติ 
-เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
-จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติ เช่น ปลูกต้นไม้ 
ดอกไม้ พืชผักสวนครัว 
-เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์
ครอบครัวกับโรงเรียน 

-ด าเนินการตามกิจกรรม
เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-พนักงานครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-จัดให้มีการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียนเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน 

-ร้อยละ 90 นักเรียน 
ประชาชนได้รับการอบรมมี
ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
-ร้อยละ 90 บุคลากร
ทางการศึกษามีความรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-ร้อยละ 90 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และ
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 3 : การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ -เพ่ือเป็นการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ต้องการน าไป
ก าจัดโดยการน าขยะที่เหลือ
ใช้ประเภท ขวด แก้ว 
กระดาษ พลาสติก เหล็ก 
ฯลฯ ใหม่หรือจัดเพ่ือเป็น
การใช้ทรัพยากรต่างๆ 
อย่างคุ้มค่าจากวัสดุเหลือใช้
ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียน
ได้รู้จักทรัพยากรอย่างมี
คุณค่า 

 ครู นักเรียน ตระหนักเห็น
คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-ครู นักเรียนรูจักคัดแยก
ขยะ ลดปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ต้องการน าไปก าจัด
โดยการน าขยะที่เหลือใช้
กลับไปใช้งานใหม่หรือจัด
จ าหน่าย 

-ร้อยละ 95 นักเรียนใน
โรงเรียนเห็นความส าคัญ
และคุณค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนลดปริมาณขยะได้
ร้อยละ 95 
-นักเรียนรู้จักการคัดแยก
ขยะ 
-นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญในการน าขยะ
มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรท้องถิ่น 

-จัดอบรบหลักสูตรท้องถิ่น 
-จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรท้องถิ่น ของสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 
-ศึกษาดูงานหลักสูตร
ท้องถิ่น 

-กองการศึกษาได้
ด าเนินการจัดอบรม
หลักสูตรท้องถิ่นให้กับ
สถานศึกษาในสังกัดท้ัง 4 
โรงเรียน 

คณะผู้บริหาร พนักงานครู
เทศบาล และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 150 คน 

-ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครู 
ได้รับการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรท้องถิ่น 
-ผู้บริหาร ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ และได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๑๐๓ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 5 : การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามอัจฉริยภาพ หรือความต้องการของนักเรียน 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมความรู้ตาม
อัจฉริยภาพ หรือความ
ต้องการของนักเรียน 

-เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ตามอัจฉริยภาพของตนเอง 
และความต้องการของ
ตนเองตามความถนัด เช่น
การเล่นดนตรี กีฬา 
ความสามารถด้านภาษา 
งานฝีมือ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โรงเรียนได้ด าเนินการ
โครงการส่งเสริมความรู้
ตามอัจฉริยภาพ หรือ
ความต้องการของนักเรียน 
ได้ครบทั้ง 4 โรงเรียน 

-นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน ทุก
ระดับชั้น 

-ร้อยละ 90 ได้เลือกเรียนรู้
ตามความถนัดของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญ 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

-อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นดั่งเดิม เช่น ขบวร
แห่ครัวตาน โคมไฟ 
ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีวันสงกรานต์ 
กิจกรรมสืบฮีตสาน
วัฒนธรรมเมืองหละปูน 
เรียนรู้รอบเมืองรู้เรื่องถิ่น
เกิด 
-เพ่ือให้ประเพณีสืบทอดสู่
ลูกหลานในชุมชน 
-การปลูกฝังให้เยาวชน 
ประชาชน นักเรียน รักใน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปรัชญาท้องถิ่น 
 
 

-กองการศึกษาและ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน ได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

-นักเรียน ประชาชน ใน
เขตจังหวัดล าพูนและ
จังหวัดใกล้เคียง จ านวน 
5,000 คน 
-จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน
เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดี 
-ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
-เสริมสร้างความเข้าใจ
ให้กับนักเรียน 
-ประชาชนในเรื่องของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

-นักเรียนประชาชนร้อยละ 
90 ได้มีส่วนร่วม และ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-ประชาชนในชุมชน ทั้ง 17 
ชุมชน มีส่วนร่วมการ
อนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๑๐๕ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญ 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

2 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ/บุคคลของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
ของท้องถิ่น 

เพ่ือนุรักษ์วัฒนธรรมวัน
ส าคัญ-บุคคลส าคัญของไทย
ให้คงอยู่สืบไป เช่น 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ของพระมหากษัตริย์ และ
เชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ 
และวันส าคัญเช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันปิยมหาราช 
ฯลฯ  
ความส าคัญของวันส าคัญ
ทางศาสนา ประวัติของวัน
ส าคัญต่างๆ และบุคคล
ส าคัญ 
-เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
ให้แก่นักเรียน 
 

-กองการศึกษา โรงเรียน
ในสังกัด ได้จัดกิจกรรม
และร่วม โครงการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ-บุคคล
ของชาติ สาสนา 
พระมหากษัตริย์ของ
ท้องถิ่นครบทั้ง 4 โรงเรียน 

-นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีไทย ตลอดจนถึง
สามารถเข้าร่วมส าคัญ
ต่างๆ 
-นักเรียน ครู ประชาชน 
ทั่วไปได้ทราบประวัติของ
ความส าคัญของชาติ 
-นักเรียนได้เรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมและประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทย 
-ผู้เรียนเกิดความภูมิใจชื่น
ชมและเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คง
อยู่สืบไป 

-นักเรียนได้มีโอกาสร่วม
ท าบุญและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของล าพูน 
-นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของท้องถิ่น 
-ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์ จิตใจร่าเริง แจ่มใส
และผู้เรียนภูมิใจ ชื่นชมและ
เรียนรู้ที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้
คงอยู่สืบไป 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๑๐๖ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญ 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

  -เพ่ือเป็นการให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ อีกด้วย 
ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทย 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ภูมิใจ ชื่น
ชมและเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่
สืบไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-เพ่ือเป็นการอนุรักษ์แหล่ง
เรียนรู้ให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ศึกษา 
-เพ่ือเป็นการส่งเสริมจัดให้มี
แหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
ความส าคัญของ
โบราณสถาน 
-เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่นักเรียนและการมี
ส่วนร่วม สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันและ
ประกอบอาชีพ 
 

-กองการศึกษา ได้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดมีแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน โดยจัด
กิจกรรมให้เด็กได้ศึกษา
เรียนรู้ ตามหลักสูตร 

-แหล่งเรียนรู้ในเขต
เทศบาลเมืองล าพูนและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
-นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน ทั้ง 4 
โรงเรียน 

-ร้อยละ 70 ในเขตเทศบาล
มีแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
-ร้อยละ 95 นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและมีการ
เรียนจากประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-เพ่ือเป็นการอนุรักษ์แหล่ง
เรียนรู้ให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ศึกษา 
-เพ่ือเป็นการส่งเสริมจัดให้มี
แหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
ความส าคัญของ
โบราณสถาน 
-เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่นักเรียนและการมี
ส่วนร่วม สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันและ
ประกอบอาชีพได้ 
 

-กองการศึกษาได้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดมีแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน โดยจัด
กิจกรรมให้เด็กได้ศึกษา
เรียนรู้ ตามหลักสูตร 

-แหล่งเรียนรู้ในเขต
เทศบาลเมืองล าพูนและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
-นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน ทั้ง 4 
โรงเรียน 

ร้อยละ 70 ในเขตเทศบาล
มีแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
-ร้อยละ95 นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ และมี
การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

2 โครงการส ารวจและ
สนับสนุนใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-เพ่ือส ารวจแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 
-เพ่ือเป็นการอนุรักษ์แหล่ง
เรียนรู้ให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
-เพ่ือเป็นการส่งเสริมจัดให้มี
แหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 

-โรงเรียนได้ด าเนินการ
จัดท าสนับสนุนใช้แหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้
ของนักเรียน 

-แหล่งเรียนรู้ในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน 
-แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

-ร้อยละ 70 โรงเรียนและ
ชุมชนในเขตเทศบาลเป็น
แหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
-นักเรียน และประชาชน มี
แหล่งเรียนรู้ในการศึกษา
ค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
-นักเรียนและประชาชนมี
ความภาคภูมิใจ รักและหวง
แหน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนารูปแบบการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBMLD) 

-เพ่ือเป็นการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและ
โรงเรียน 
-เพ่ือเป็นการพัฒนาท้องถิ่น
และบุคลากรในท้องถิ่นโดย
โรงเรียนเป็นฐาน 
-เพ่ือด าเนินงานตามรูปแบบ
การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 

-ด าเนินการตามแผนของ
โรงเรียน ร้อยละ 40 
เนื่องจากการรับจัดสรร
งบประมาณล่าช้า 

-จัดกิจกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น สถานศึกษา 
พัฒนาเยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นได้
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพของแต่ละ
บุคคล 

-คณะกรรมการสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 
-จัดการศึกษาภายในให้มี
ศักยภาพร้อยละ 85 
-จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ร้อยละ 90 
-นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ 
-โรงเรียนมีส่วนช่วยในการ
เตรียมบุคลากรให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ 
-คณะกรรมการสถานศึกษา
มีความเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการ 3 ร  
(ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) 

-เพ่ือให้ครอบครัวมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้
วิเคราะห์สภาพปัญหาของ
ครอบครัวและร่วมกัน
แก้ปัญหาได้ 

 -ครอบครัวมีเวที
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาสถานบันครอบครัว 

-ครอบครัว ร้อยละ 100 ได้
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาครอบครัว 
-ครอบครัวสามารถวิเคราะห์
พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกันได้และน าไป
ขยายผลในครอบครัวได้ 

 

2 โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านอาชีพ 

-เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ 
-เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
กิจกกรมที่มีประโยชน์ท า
ในช่วงวันหยุด 
-เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

-โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
นักเรียน เช่น การ
ท าอาหาร ขนม น้ า 
สมุนไพร และการท างาน
ฝีมือต่าง 

-จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
อาชีพระยะสั้นให้กับเด็ก
และเยาวชน 
-สนับสนุนให้เด็กเยาวชน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมเสริม
อาชีพที่ต้องการฝึก 
 
 
 

-เด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่
มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองล าพูน ร้อย
ละ 70 ได้เสริมทักษะอาชีพ
ระยะสั้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

-เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ช่วยเสริมสร้างอุปนิสัย
พอเพียง 
-เพ่ือขยายผลและเชื่อมโยง
เครือข่ายขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 
-เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพ
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 5 หน่วย 
 
 
 
 
 

-โรงเรียนด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนและ
ให้ความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน นักเรียน ครู 
ชุมชน ผู้ปกครอง 
-ชุมชนและหน่วยงานอื่น
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

-บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

2 โครงการธนาคารโรงเรียน -เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
-เพ่ือปลูกฝังนิสัยในการ
ประหยัดและอดออมเงิน
ของนักเรียนทุกคนใน
โรงเรียน 
-เพ่ือให้นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
รู้จักการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-โรงเรียนจัดให้มีธนาคาร
โรงเรียน โดยให้นักเรียน
น าเงินฝาก เพ่ือเป็นการ
ประหยัด และสร้างนิสัย
การออมให้กับนักเรียน 

-คณะครู นักเรียน และ
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

-นักเรียนร้อยละ 100 มี
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
-นักเรียนออมเงินฝากไว้กับ
ธนาคารโรงเรียนร้อยละ 
100 
-นักเรียนบริหารจัดการ
ตนเองได้ 
-นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
และการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ตามศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

3 โครงการร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียน 

-เพ่ือเป็นการบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 

-โรงเรียนได้ด าเนินการใน
การจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ
เพ่ือจัดไว้บริการครู และ
นักเรียน 

-ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา 

-ร้อยละ 100 ได้ใช้บริการ
ร้านค้าของสวัสดิการ 
-บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับบริการจากร้านค้า
สวัสดิการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการทัศนศึกษา 
(กบนอกกะลา) 

-เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้ท า
กิจกรรมนันทนาการร่วมกัน 
-ปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับเด็ก
และสร้างโอกาสแห่งการ
เรียนรู้ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

-ด าเนินการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็กนักเรียนที่เป็น
ตัวแทนของโรงเรียนใน
การฝึกปฏิบัติงานฝีมือและ
งานที่ส่งเสริมอาชีพ 

-เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล จ านวน 80 คน 

-เด็กและเยาวชน เป็นส่วน
หนึ่งในการด าเนินการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-เด็กเยาวชนได้มีโอกาส
เรียนรู้งานฝีมือ เพ่ือส่งเสริม
อาชีพ 
-เด็กเยาวชน เด็กด้อยโอกาส
รู้จักการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณีให้แก่ชุมชนและ
ครอบครัวสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์เยาวชน 

-จัดตั้งศูนย์เยาวชน สาขา
ขึ้นในโรงเรียนเทศบาล 
-เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง
กายกระจายให้ทั่วทั้งเขต
เทศบาล 
-เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
-เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา
และออกก าลังกายในทางที่
ถูกต้องแก่เยาวชน 
-เพ่ือให้ศูนย์เยาวชนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลมีอุปกรณ์เพียง
พอที่จะใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมของศูนย์ 

-ไม่ได้ด าเนินการ นักเรียน เยาวชน และ
ชุมชนได้ใช้บริการ
ประมาณ 1,000 คน 

-ร้อยละ 90 โรงเรียนสามารถ
ใช้อุปกรณ์ทางการกีฬา
ร่วมกับศูนย์เยาวชน 
-ร้อยละ 90 เยาวชนรักการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาได้
อย่างถูกต้องตามกติกา 
--โรงเรียนใช้อุปกรณ์ทางการ
กีฬาร่วมศูนย์เยาวชนได้ 
-ประชาชนมีสถานที่ออกก าลัง
กายได้มาตรฐาน 
-เยาวชน ประชาชน รักการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
อย่างถูกต้องตามกติกาศูนย์
เยาวชนและศูนย์มีอุปกรณ์
เพียงพอในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ อย่าง
หลากหลาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

3 โครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือเตรียมนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาทั้งระดับ
ภาค ระดับประเทศ 
-นักเรียนได้เล่นกีฬา และ
ฝึกประสบการณ์การเล่น
กีฬาอย่างถูกต้อง 
-เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ฯ 
-เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพทางด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 
-เพ่ือสร้างความสามัคคี
ระหว่างโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 
-เพ่ือจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 

-ด าเนินการแข่งขันกีฬา
และกรีฑานักเรียน สังกัด
เทศบาล และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-จัดส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 

-จัดกิจกรรมกีฬานักเรียน
สังกัดเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-ส่งเสริมการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองพัทยาระดับ
ภาคและระดับประเทศ 

-ร้อยละ 100 นักเรียนได้
เข้าร่วมเล่นกีฬาและฝึก
ประสบการณ์การเล่นที่
ถูกต้อง 
-นักเรียนเป็นตัวแทนของ
เทศบาลเข้าร่วมระดับภาค
และระดับประเทศ 
-นักกีฬามัขวัญและก าลังใจ
ในการแข่งขันกีฬา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ -เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
-เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออกและ
ได้ร่วมท ากิจกรรมที่มี
ประโยชน์ 

-ด าเนินจัดกิจกรรมบนเวที 
เกมส์ ต่างๆ ให้กับเยาวชน
ที่ร่วมงาน  
จ านวน 2,000 คน 

-เด็ก เยาวชนในเขต
จังหวัดล าพูน และ
ใกล้เคียง 

-ร้อยละ 95 เด็กเยาวชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กฯ 
-ร้อยละ 95 เด็กและ
เยาวชนมีความกล้า
แสดงออกในทางท่ีดี 
-เด็ก เยาวชนในจังหวัด
ล าพูนและใกล้เคียงได้เข้า
ร่วมกิจกรรม มีโอกาสแสดง
ความสามารถ และสร้าง
ความสนุกสนานเพลืดเพลิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

5 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน
ยาเสพติดทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

-เพ่ือพัฒนาครูแกนน าของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่กองการศึกษา 
-เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
-เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่ ลพ 
0023.3/21128 ลงวันที่ 
12 ธ.ค. 2560 
 
 
 
 

- -ครูแกนน าของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน
และเจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา 
-เด็ก เยาวชน นักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
และเยาวชนนอก
สถานศึกษา ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่ ลพ 
0023.3/21128 ลง
วันที่ 12 ธ.ค. 2560 

-เด็ก เยาวชน นักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
นอกสังกัดเทศบาลได้ร่วม
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1,5) 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการเสริมศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและองค์กรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และองค์กรที่เก่ียวข้องโดย
การจัดสัมมนา อบรม 
ศึกษาดูงาน 

-จัดอบรมสัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ที่เก่ียวข้องในการ
พัฒนาศักยภาพ ในด้าน
ต่างๆ 

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา เจ้าหน้าที่และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง  
จ านวน 100 คน 

-ร้อยละ 95 คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ร่วม
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน 
-คณะกรรมการมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 
-คณะกรรมการสถานศึกษา
องค์กรที่เก่ียวข้องมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 

 

2 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่าและครู 

มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง 
เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ปกครอง
นักเรียน และครู โรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง 4 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ด าเนินการประชุม 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และ 
ครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

-ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-ร้อยละ 90 ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง
ได้ร่วมกันประชุม และร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน 
-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้ปกครองเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสู่อาเซียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

-เพ่ือทบทวนจัดท าแผนการ
ศึกษาของกองการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของกอง
การศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพ่ือจัดประชุม/อบรม 
สัมมนาเสริมสร้างความ
เข้าใจให้กับพนักงานครู 
เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

-ด าเนินการประชุมเพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของกอง
การศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 

-ทบทวนจัดท าแผนการ
ศึกษาของกองการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของกอง
การศึกษา และโรงเรียน
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

-ประชุมทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษากอง
การศึกษาและโรงเรียน  
ปีละ 1 ครั้ง 
-มีแผนพัฒนาการศึกษา
ถูกต้อง ร้อยละ 100 
-ประชุมทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของ
กองการศึกษา/โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-มีแผนพัฒนาการศึกษาของ
กองการศึกษา-โรงเรียนใน
สังกัด และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ถูกต้อง 
 
 
 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๑๒๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสู่อาเซียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น 

-เพ่ือเป็นเงินรางวัลส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับรางวัลการประกวด
จัดท าแผน 

-ด าเนินการพัฒนาความรู้
ของพัฒนา เจ้าหน้าที่ ของ
กองการศึกษาในด้านการ
จัดท าแผน 

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าในการ
จัดท าแผนด้านการศึกษา 

-กองการศึกษาและโรงเรียน
สังกัดฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดท าแผนด้านการศึกษา 
-กองการศึกษาและโรงเรียน
สังกัดท าแผนด้านการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษา 

 

3 โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน 

-เพ่ือจัดกิจกรรมมอบใบ
สัมฤทธิ์บัตรให้แก่นักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
อนุบาล 

-ด าเนินการมอบใบสัมฤทธิ์
บัตรให้กับนักเรียนระดับ
อนุบาล จ านวน 300 คน 

-นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน  
จ านวน 250 คน 

-นักเรียน ร้อยละ 100 จบ
การศึกษาระดับอนุบาลและ
ได้ศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสู่อาเซียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
-ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการตรู ของโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน 
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBMLD) 
 
 
 
 

-กองการศึกษาได้
ด าเนินการตามหนังสือสั่ง
การ และได้ด าเนินการโอน
งบประมาณไปยัง
สถานศึกษาเป็นรายไตร
มาส 

-เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การบริหารการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 

-ร้อยละ 95 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการ
พัฒนา และมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

  -ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 
-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
-ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า ๑๒๕ 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน -เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ทักษะพื้นฐานของ
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาสากล
และเป็นภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารของประเทศในอาเซียน 
-เพื่อจัดกิจกรรมศูนย์
การศึกษาประชาคมอาเซียน
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
-เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้มีความสอดคล้องต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
-เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
แรงงานให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มอาเซียน 
-เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้าน
การศึกษากับประเทศอาเซียน 

-กองการศึกษา ได้
ด าเนินการสนับสนุนให้
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน โดยการจัด
กิจกรรม/ค่าย
ภาษาอังกฤษ 

-นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษและการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 
-กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการทั้ง 
17 ชุมชน มีโอกาสทาง
การศึกษามากข้ึน 
-ให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนโดยการประชุม
และจัดตั้งศูนย์การศึกษา
ประชาคมอาเซียน 
-จัดกิจกรรมสอนเสริมให้
ความรู้การงานอาชีพเพ่ือ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

-นักเรียนสามารถสนทนาค า
ทักทายภาษาอังกฤษและรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 
-ประชาชนได้รับการศึกษา
เรียนรู้ในด้านทักษะภาษา
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  ศูนย์
เทศบาลมีโอกาสทาง
การศึกษามากข้ึน 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินการ 

2 โครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้าน
การศึกษา 

-เพ่ือเป็นการเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหว่าง
ประเทศ 
-เพ่ือจัดให้มีการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักเรียน 

-ด าเนินการมอบ
ทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
และมีฐานะยากจน 
จ านวน 50 ทุน 

-นักเรียนในเขตเทศบาล
เมืองล าพูน 
จ านวน 50 ทุน 

-นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
และยากจน ได้รับ
ทุนการศึกษา 

 

 


