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บทที่ 1 
บทน า 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ      
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 4 สถานศึกษา ได้แก่ 1.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ป่าป๋วย 
2.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ป่าแป๋  3.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน นาทราย
4.วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ขึ้น โดยจัดท าภายใต้กรอบแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕60 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2552 เพ่ือการวางแผนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน      
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ 

ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ อันได้แก่ ปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษา และกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน นโยบาย
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาชาติ และมาตรฐานการศึกษา 
ทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) การประเมินมาตรฐานการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรฐานประเมินคุณภาพของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยการน าเอาข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) มาจัดหมวดหมู่หรือจัดกลุ่มตามลักษณะของข้อมูลหรือปัญหาหรือความต้องการ 
เพ่ือก าหนดร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่ตั้ง อยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ซึ่งหลังจากที่ได้ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ จึงท าการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไปก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  

จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์       
ในพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดังนี้ 
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1.1 วิสัยทัศน์ 
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จัดการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ อย่างมีคุณภาพ        

ได้มาตรฐาน สืบสานศิลป์ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น บนวิถีความพอเพียง” 
 

1.2 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ 
5. ส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
1.3 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีสรรถนะตามมาตรฐานและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
2. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษา

พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน 
4. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย 
5. เพ่ือส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
6. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
7. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้

ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการ

พัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
9. เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
10. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมให้เกิดความคุ้มค่าและ

ผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 
11. เพ่ือส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านนันทนาการ 
12. เพ่ือส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาและมีความเป็น

เลิศด้านกีฬา 
13. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
14. เพ่ือสร้างเสริมเอกลักษณ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จัดการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สืบสานศิลป์ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น บนวิถีความพอเพียง 

1.การส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนา 
การบริหารจัดการศึกษาให้มีคณุภาพ 
และได้มาตรฐาน บนวิถีความพอเพียง 

 

3.ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนา
เอกลักษณ์ศลิปวัฒนธรรม สืบสาน

ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

2.ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนา 
ด้านกีฬา และนันทนาการ  
ให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน  

 

5.การส่งเสริมการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2.การส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ทางการศึกษา 

3.การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาและการบริหารจัดการ

ทรัพยากร 

4.การส่งเสริม 
และพัฒนาการกีฬา  

และนันทนาการ 

1.การส่งเสริมการ 
จัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน 
 

5.ส่งเสรมิการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

2.ส่งเสรมิการ 
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ทางการศึกษา 
 

3.เสริมสร้างประสิทธิภาพการจดั
การศึกษาและการบริหารจัดการ

ทรัพยากร 
 

4.ส่งเสรมิ 
และพัฒนาการกีฬา  

และนันทนาการ 
 

1.ส่งเสรมิการ 
จัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน 
 

1.1 การ
จัดการ

ศึกษาให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

 
 
 

1.2 การ
ส่งเสริม

โอกาสการ
เข้าถึงและ
ความเท่า

เทียม 
ทาง

การศกึษา
พัฒนา

ศักยภาพการ
จัดการศึกษา 
 

 
 

5.2 สร้าง
เสริม
เอกลักษณ์ 
อนุรักษ์ 
พัฒนา และ
สืบสาน 
ศิลป 
วัฒนธรรม 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

 

4.2 การ
ส่งเสริม 

สนับสนุน
การพัฒนา
กีฬาขั้น

พื้นฐานและ
ความเป็น
เลิศทาง 
ด้านกีฬา 

 
 
 

4.1 การ
ส่งเสริมเดก็ 
เยาวชน และ
ประชาชนให้
มีทกัษะชีวิต
และทกัษะ
การเรียนรู้
และใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

 
 
 

3.2 การเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 

ให้เกิดความ
คุ้มค่าและ
ผลสัมฤทธิ์
สูงสุดต่อ
การศกึษา 

 
 
 
 

3.1 การ
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานทีม่ี

คุณภาพและ
มาตรฐาน 

 
 

 
 

2.2 การส่งเสริม
และสนับสนุน
การมีส่วนร่วม

ของภาคี
เครือข่าย ทาง
การศึกษาทุก

ภาคส่วนในการ
พัฒนาการศึกษา

จังหวัดล าพูน 
ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรม และ
การกีฬา 

นันทนาการ 
 
 

 

2.1 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา
การศึกษาใน
ระบบ นอก

ระบบ 
และการศึกษา
ตามอัธยาศัย

เพื่อให้
ประชาชน

ได้รับโอกาส 
ในการศึกษา
และเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 

1.6 การ
ส่งเสริม

ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
 
 
 
 

1.5 การ
ส่งเสริมการ
สร้างชุมชน
การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
(PLC) น าสู่
ห้องเรียน

แห่ง
ความสุข 

 
 
 
 

1.4 การ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
การเรียนรู้
แนวใหม่ 

ด้วย
นวัตกรรม
สื่อ และ

เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่

หลากหลาย 
 

 

1.3 การ
ส่งเสริมการ

พัฒนา
หลักสูตรและ
โปรแกรมที่
หลากหลาย 
ตอบสนอง

ความ
แตกต่าง  

ตามศักยภาพ 
ของผู้เรียน 

 
 
 

5.1 การ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ตามหลัก 
ค าสอน 

พระพุทธ 
ศาสนา 

 
 

 
 

กลยุทธ ์

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร ์
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ตารางแสดงตัวชี้วัด (Keys Performance Indicators : KPIs) ในแต่ละเป้าประสงค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  
มีสรรถนะตามมาตรฐานและ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานการศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 
 

70 95 75 80 85 90 95 

1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ 
ด้านการอ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ความคิด
สร้างสรรค์ และการน าไปประยุกต์ 
ในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 
 

80 100 80 85 90 95 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 5 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
2.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีโอกาสการ
เข้าถึงและความเท่าเทียม 
ทางการศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียน 
ตามหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความ
แตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

70 90 75 80 85 90 90 

2.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม
หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

4 8 4 5 6 7 8 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมท่ีหลากหลาย ตอบสนองความแตกต่าง ตามศักยภาพของผู้เรียน 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
3.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรหรือ
โปรแกรมท่ีตอบสนองต่อ
ความแตกต่างตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 

3.1 จ านวนหลักสูตรหรือโปรแกรม 
การเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

4 12 4 6 8 10 12 

 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 6 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.4 การเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แนวใหม่ ด้วยนวัตกรรมสื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
4.เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ด้วยสื่อและเทคโนโลยี 
ที่มีความหลากหลาย 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 

80 100 80 85 90 95 100 

4.2 ร้อยละของผู้สอนใช้สื่อหรือ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
 

70 90 75 80 85 90 90 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.5 การส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) น าสู่ห้องเรียนแห่งความสุข 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
5.เพ่ือส่งเสริมการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

5.1 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ 
ที่ส่งเสริมการชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 
 

2 5 1 2 3 4 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.6 การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
6.เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา
ในสังกัดผ่านระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ทั้งภายในและภายนอก 
 

6.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับ
การประกันคุณภาพ ร้อยละ 100 
 

100 100 100 100 100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
7.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับโอกาสในการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

7.1 จ านวนโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้
ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

1 5 1 2 3 4 5 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
8.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย ทางการศึกษาทุก
ภาคส่วนในการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดล าพูน ด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการกีฬา 

8.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย ทางการศึกษาทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการกีฬา 
 

7 10 6 7 8 9 10 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
9.เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 

9.1 ร้อยละของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และ
สถานศึกษาในสังกัด มีการจัดหา
ครุภัณฑ์ สื่อ และเทคโนโลยีที่เอ้ือ 
ต่อการท างานและการจัดการศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

70 90 70 75 80 85 90 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 
(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

10.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมให้เกิดความ
คุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อ
การศึกษา 

10.1 ร้อยละของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และ
สถานศึกษาในสังกัด มีการปรับปรุง 
จัดหา พัฒนาอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการท างาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

70 90 70 75 80 85 90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนา การกีฬา และนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 การส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
11.เพ่ือส่งเสริมเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
นันทนาการ 
 

11.1 ร้อยละของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านนันทนาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
 

70 75 70 75 80 85 90 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนา การกีฬา และนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านกีฬาและมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
12.เพ่ือส่งเสริมเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนากีฬา 
และมีความเป็นเลิศด้านกีฬา 
 

12.1 .ร้อยละของเด็ก เยาวชน  
และประชาชนได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาด้านกีฬา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 

90 75 70 75 80 85 90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักค าสอนพระพุทธศาสนา 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
13.เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ 
จริยธรรมตามหลักค าสอน
พระพุทธศาสนา 
 

13.1 จ านวนโครงการด้านส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนา 
 

1 5 1 2 3 4 5 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 เพ่ือสร้างเสริมเอกลักษณ์ อนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIS) (Baseline Data) ปี 66 - 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
14.เพ่ือสร้างเสริมเอกลักษณ์ 
อนุรักษ์ พัฒนา และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

14.1.จ านวนโครงการที่ 
สร้างเสริมเอกลักษณ์ และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 10 6 7 8 9 10 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.1 

1. ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

2. ขอบเขตความหมาย : ร้อยละของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด มีคุณลักษณะและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา  

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. เป้าหมาย : ร้อยละ 95 

5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียน ทีม่ีคุณภาพ มีความรู้ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา X 100 
                                จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน : ร้อยละ 70 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาในสังกัด/นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 

 
 

รายละเอยีดตัวชี้วัดที่ 1.2 

1. ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์ และการน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 

2. ขอบเขตความหมาย : ร้อยละของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนที่มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา X 100 
                                จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : ร้อยละ 80 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาในสังกัด/นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.1 

1. ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนตามหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความแตกต่างตามศักยภาพของ
ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

2. ขอบเขตความหมาย : ร้อยละของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด ได้เรียนตามหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ
ความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. เป้าหมาย : ร้อยละ 90 

5. วิธีการค านวณ : ผู้เรียนที่ได้เรียนตามหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน  X 
100 
                                จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : ร้อยละ 70 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาในสังกัด/นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.2 

1. ตัวช้ีวัดที่ 2.2 : จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ขอบเขตความหมาย : จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. หน่วยวัด : นับจ านวน 

4. เป้าหมาย : 8 

5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : 4  

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง / นับจ านวน 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.1 

1. ตัวชี้วัดที่ 3.1 : จ านวนหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 

2. ขอบเขตความหมาย : สถานศึกษาในสังกัดมีจ านวนหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

3. หน่วยวัด : นับจ านวน 

4. เป้าหมาย : 12 

5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : 4 

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง / นับจ านวน 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.1 

1. ตัวช้ีวัดที่ 4.1 : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 
 

2. ขอบเขตความหมาย : ร้อยละของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

5. วิธีการค านวณ : ผู้เรียนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง X 100 
                                จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : ร้อยละ 80 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาในสังกัด/นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.1 

1. ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ร้อยละของผู้สอนใช้สื่อหรือเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

2. ขอบเขตความหมาย : ร้อยละของผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัด ใช้สื่อหรือเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. เป้าหมาย : ร้อยละ 90 

5. วิธีการค านวณ : ผู้สอนใช้สื่อหรือเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน X 100 
                                จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : ร้อยละ 70 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาในสังกัด/นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5.1 

1. ตัวช้ีวัดที่ 5.1 : จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

2. ขอบเขตความหมาย : สถานศึกษาในสังกัดมีจ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 

3. หน่วยวัด : นับจ านวน 

4. เป้าหมาย : 5 

5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : 2 

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง / นับจ านวน 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6.1 

1. ตัวช้ีวัดที่ 6.1 : ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการประกันคุณภาพ ร้อยละ 100 
 

2. ขอบเขตความหมาย : ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับการประกันคุณภาพ 
 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

5. วิธีการค านวณ : สถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับการประกันคุณภาพ X 100 
                       จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : ร้อยละ 100 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาในสังกัด/นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1 

1. ตัวชี้วัดที่ 7.1 : จ านวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

2. ขอบเขตความหมาย : จ านวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

3. หน่วยวัด : นับจ านวน 

4. เป้าหมาย : 5 

5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : 1 

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง / นับจ านวน 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 8.1 

1. ตัวชี้วัดที่ 8.1 : จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทางการศึกษา     
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 

2. ขอบเขตความหมาย : จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 

3. หน่วยวัด : นับจ านวน 

4. เป้าหมาย : 10 

5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : 7 

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง / นับจ านวน 
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 9.1 

1. ตัวชี้วัดที่ 9.1 : ร้อยละของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสถานศึกษาในสังกัด มีการจัดหา
ครุภัณฑ์ สื่อ และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการท างานและการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2. ขอบเขตความหมาย : ร้อยละของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสถานศึกษาในสังกัด มีการ
จัดหาครุภัณฑ์ สื่อ และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการท างานและการจัดการศึกษา 
 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. เป้าหมาย : ร้อยละ 90 

5. วิธีการค านวณ : ครุภัณฑ์ สื่อ และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการท างานและการจัดการศึกษา X 100 
                            ครุภัณฑ์ สื่อ และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการท างานและการจัดการศึกษา 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : ร้อยละ 70 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาในสังกัด/นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 

 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 18 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10.1 

1. ตัวชี้วัดที่ 10.1 : ร้อยละของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสถานศึกษาในสังกัด มีการ
ปรับปรุง จัดหา พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการท างาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2. ขอบเขตความหมาย : ร้อยละของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสถานศึกษาในสังกัด มีการ
ปรับปรุง จัดหา พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการท างาน 
 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. เป้าหมาย : ร้อยละ 90 

5. วิธีการค านวณ : โครงการที่ปรับปรุง จัดหา พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมฯ ที่ส าเร็จ X 100 
                     โครงการปรับปรุง จัดหา พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการท างานทั้งหมด 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : ร้อยละ 70 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาในสังกัด/นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 11.1 

1. ตัวช้ีวัดที่ 11.1 : ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านนันทนาการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

2. ขอบเขตความหมาย : ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านนันทนาการ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. เป้าหมาย : ร้อยละ 75 

5. วิธีการค านวณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านนันทนาการ X 100 
                       จ านวนเด็ก เยาวชนและประชาชน ทั้งหมด  

6. ข้อมูลปัจจุบัน : ร้อยละ 70 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาในสังกัด/นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 12.1 

1. ตัวช้ีวัดที่ 12.1 : ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
 

2. ขอบเขตความหมาย : ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา ใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. เป้าหมาย : ร้อยละ 75 

5. วิธีการค านวณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา X 100 
                       จ านวนเด็ก เยาวชนและประชาชน ทั้งหมด  

6. ข้อมูลปัจจุบัน : ร้อยละ 70 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาในสังกัด/นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 13.1 

1. ตัวช้ีวัดที่ 13.1 : จ านวนโครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
 

2. ขอบเขตความหมาย : สถานศึกษาในสังกัดมีจ านวนโครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค าสอน 
ของพระพุทธศาสนา 
 

3. หน่วยวัด : นับจ านวน 

4. เป้าหมาย : 5 

5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : 1 

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง / นับจ านวน 
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 14.1 

1. ตัวชี้วัดที่ 14.1 : จ านวนโครงการที่สร้างเสริมเอกลักษณ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

2. ขอบเขตความหมาย : จ านวนโครงการที่สร้างเสริมเอกลักษณ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3. หน่วยวัด : นับจ านวน 

4. เป้าหมาย : 10 

5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 

6. ข้อมูลปัจจุบัน : 6 

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง / นับจ านวน 
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษา/สรุปรวบรวมข้อมูลโดยรายงานปีละ 1 ครั้ง 
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บทท่ี 2 
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา 

 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา และมีการด าเนินกิจกรรมและโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนโดยอาศัยจากวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Misson) และเป้าหมาย 
(Goals) ของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน สามารถน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้อง
ด าเนินการพัฒนาตามล าดับขั้นตอน ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเป็นหลักโดยยึดนโยบายรัฐบาล นโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน และนโยบายของผู้บริหารเป็นส าคัญ รวมทั้งค านึงถึง
ศักยภาพและข้อจ ากัดด้านงบประมาณไปพร้อมๆกัน จึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีทางชัดเจน และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

 
บัญชีสรุปโครงการ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

โครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

1.การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน 

7 4 

2.การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 9 6 
3.การเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาและบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6 6 

4.การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการท านุบ ารุง
ศาสนา ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และแหล่งประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

24 13 

5.การส่งเสริมสุขภาพ กีฬา นันทนาการและการพัฒนาเครือข่าย 3 2 
รวมทั้งสิ้น 50 25 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนารูปแบบเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัด อปท. 

เพ่ือรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัด อปท. 

บรรลุตามเป้าหมาย มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด 
อปท. 
 

2.โครงการโรงเรียน
พอเพียงของสถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 

เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูนจัดท า
โครงการโรงเรียนพอเพียง 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนสามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

บรรลุตามเป้าหมาย สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม
โรงเรียนพอเพียงเพ่ือให้
นักเรียนสามารถน าความรู้ 
ไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

3.โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) 
 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ด าเนินการที่
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

บรรลุตามเป้าหมาย คร ูนักเรียน ชุมชนบูรณาการ
การพัฒนาการศึกษาตามบริบท
ของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 23 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนารูปแบบเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
4.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษา  
และการให้ความ 
ช่วยเหลือนักเรียน 

เพ่ือเป็นทุนการศึกษาและ 
ความช่วยเหลือนักเรียน 
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
ที่ยากจน หรือด้อยโอกาส 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียน นักศึกษา 
ที่มีความยากจน  
หรือด้อยโอกาส 

บรรลุตามเป้าหมาย มีการด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ 

5.โครงการจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดล าพูน
มีหลักสูตรการเรียนรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นคร
หริภุญชัย 
 

- สถานศึกษาในจังหวัด
ล าพูนมีหลักสูตรท้องถิ่น 

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

6.โครงการจ้างที่ปรึกษา
ทางวิชาการ วิจัย และ
พัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ที่ปรึกษาทางวิชาการ วิจัย 
และพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 
อย่างต่อเนื่อง 

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก 
ต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 24 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนารูปแบบเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
7.ส่งเสริมและพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
อาชีวศึกษา 

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
อาชีวศึกษา สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและประกวด
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
ภายในสถานศึกษา 

- นักเรียนได้ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ได้รับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และมีการประกวดแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
ภายในสถานศึกษา 
 

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 25 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนารูปแบบเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรม 
ไทย-จีน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรม ไทย-จีน 
ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูนและ
โรงเรียนเครือข่ายที่เข้า
ร่วมโครงการ 

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนและครูได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
จากเจ้าของภาษาและมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศ 

2.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กเยาวชน
และผู้ที่เก่ียวข้องในจังหวัด
ล าพูน 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถเด็กเยาวชน
และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัด
ล าพูน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

บรรลุตามเป้าหมาย มีการจัดกจิกรรมพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนของ
จังหวัดล าพูนให้มีศักยภาพที่
สูงขึ้น 

3.โครงการเข้าร่วมงาน
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการศึกษาของ
ท้องถิ่น 

- การเข้าร่วมงานมหกรรม 
การศึกษาต่อเนื่อง 

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 
 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 26 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
4.อุดหนุนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด
ล าพูน 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเด็ก
นักเรียนให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการบันทึกตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน และเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด
ล าพูน 

บรรลุตามเป้าหมาย มีการบันทึกความร่วมมือและ
อุดหนุนงบประมาณให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในจังหวัด
ล าพูน 

5.โครงการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษา
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีแผนพัฒนาการศึกษา 
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

บรรลุตามเป้าหมาย กองการศึกษาฯและ
สถานศึกษาในสังกัด สามารถ
ใช้แผนพัฒนาการศึกษาฯ 
เป็นกรอบในการต้ังงบประมาณ 

6.โครงการประสานและ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 

เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 
น าไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างแท้จริง 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

แผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดล าพูน 

บรรลุตามเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดล าพูน ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการประสานและบูรณา
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
7.โครงการน านักเรียน 
เข้าแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

เพ่ือน านักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดฯ  
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคและระดับประเทศ 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนของสถาน ศึกษา
ในสังกัดฯ ได้ร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
ภาคและระดับประเทศ 

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนของสถานศึกษา 
ในสังกัดฯ ได้รับรางวัลการ
แข่งขันกีฬาและสร้างชื่อเสียง
ให้กับองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน 

8.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษาในจังหวัดล าพูน 
 
 

เพ่ือส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมในการปฏิรูปการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใน
จังหวัดล าพูน และยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น และตรงตาม
ความต้องการ 
ของสถานศึกษาและผู้เรียน
อย่างแท้จริง                    

- สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัด
ล าพูน ที่เข้าร่วมโครงการ 

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
9.โครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาวัฒนธรรมไทยและ
ต่างประเทศ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านการศึกษา ภาษา 
และวัฒนธรรมไทย
ต่างประเทศ ให้กับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ 

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
ของโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ป่าป๋วย 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ป่าป๋วย
มีการบริหารจัดการที่ดี 

บรรลุตามเป้าหมาย สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 
กฎหมาย บรรลุวัตถุประสงค์
ของผู้เรียน 

2.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าแป๋ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
ของโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ป่าแป๋ 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ป่าแป๋ 
มีการบริหารจัดการที่ดี 

บรรลุตามเป้าหมาย สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 
กฎหมาย บรรลุวัตถุประสงค์
ของผู้เรียน 

3.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นาทราย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
ของโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ป่าป๋วย 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ป่าป๋วย
มีการบริหารจัดการที่ดี 

บรรลุตามเป้าหมาย สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 
กฎหมาย บรรลุวัตถุประสงค์
ของผู้เรียน 

4.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
ของ อบจ.ล าพูน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการฯ มีการบริหาร
จัดการที่ดี 

บรรลุตามเป้าหมาย สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 
กฎหมาย บรรลุวัตถุประสงค์
ของผู้เรียน 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
5.ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

เพ่ือซ่อมแซมสนามกีฬา
กลางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูนที่ช ารุด
ทรุดโทรม 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ที่ช ารุดได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม 

บรรลุตามเป้าหมาย สนามกีฬากลางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูนมีความพร้อม
ส าหรับให้บริการประชาชน 

6.ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียน 
ที่ช ารุดทรุดโทรม 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

อาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาในสังกัดท่ี
ช ารุดได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม 

บรรลุตามเป้าหมาย มีอาคารเรียนที่พร้อมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการปฏิบัติธรรม 
น าชีวิต 

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนได้รับการปลูกฝัง
ศีลธรรม จริยธรรมอย่าง
แพร่หลาย  

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม/ปี  

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียน  นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปในจังหวัดล าพูนมี
คุณธรรม จริยธรรม  
และน าหลักค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน  
 

2.โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพผู้น าทาง
ศาสนาและผู้เกี่ยวข้องใน
จังหวัดล าพูน 

เพ่ือพัฒนาและสร้างความรู้
ให้แก่ผู้น าทางศาสนาและ
ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดล าพูน 

-  มีการฝึกอบรมพัฒนาผู้น า
ทางศาสนา  

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

3.โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
เยาวชนและประชาชนใน
จังหวัดล าพูน 

 เพ่ืออบรมพัฒนาศักยภาพ
เด็ก เยาวชน และสามเณร 
ใน จ.ล าพูน  

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการจัดกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน
อย่างต่อเนื่อง 

บรรลุตามเป้าหมาย เยาวชนและประชาชน 
ในจังหวัดล าพูน ได้ปฏิบัติตาม
หลักค าสอน ทั้งกาย วาจา 
และใจ และปลูกจิตส านึก 
ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
4.โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ประจ าปี 

 เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
ในจังหวัดล าพูนไว้  

-  มีการจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์/ปี๋ใหม่เมืองอย่าง
ต่อเนื่อง  

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

5.โครงการส่งเสริม
ประเพณีหล่อเทียนและ 
แห่เทียนพรรษาในจังหวัด
ล าพูนประจ าปี 

 เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามตามหลัก
พระพุทธศาสนา  

-  มีการจัดกิจกรรมถวาย
เทียนพรรษาอย่างต่อเนื่อง  

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

6.โครงการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์
ต่างๆ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อนุรักษ์ สืบสานวิถีชีวิตชาติ
พันธุ์ต่างๆ  

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 มีการจัดกิจกรรม อนุรักษ์ 
สืบสาน ฟื้นฟู วิถีชาติพันธุ์
อย่างต่อเนื่อง  

บรรลุตามเป้าหมาย ประชาชนในจังหวัดล าพูน ได้
ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆ 

7.โครงการฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นประเพณีพ้ืนบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
ล าพูน 

 เพ่ือให้ประชาชนใน จังหวัด
ล าพูน ได้รับองค์ความรู้เกิด
การสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 มีการฝึกอบรมการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี
พ้ืนบ้านอย่างต่อเนื่อง  

บรรลุตามเป้าหมาย ประชาชนใน จังหวัดล าพนู 
ได้รับองค์ความรู้เกิดการสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
8.โครงการส่งเสริม
ประเพณีไหว้เจ้าพ่อผาด่าน 
อ าเภอแม่ทา 

 เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 
จ.ล าพูน  

-  มีการจัดกิจกรรมประเพณี
ไหว้เจ้าพ่อผาด่าน  

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

9.โครงการไหว้สาปาระมี 
ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ 

 เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
ในจังหวัดล าพูน  

- มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

10.โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม ส่งเสริมคุณค่า
สร้างมูลค่าโคมยี่เป็ง 
ในจังหวัดล าพูน 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการจัดกิจกรรมประเพณี 
ยี่เป็ง 

บรรลุตามเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชนได้
ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
ประเพณียี่เป็ง เพ่ือตระหนัก
และปฏิบัติการท าความดีตาม
ค าสอนของพระพุทธศาสนา 

11.โครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่แค่หลวงอ าเภอ
บ้านโฮ่ง 

เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
ในจังหวัดล าพูน  

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 มีการส่งเสริมประเพณี 
แห่แค่หลวงอย่างต่อเนื่อง  

บรรลุตามเป้าหมาย ประชาชนในจังหวัดล าพูน  
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีแห่แค่หลวง อ าเภอ
บ้านโฮ่ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
12.โครงการจัดประเพณี 
ทานสลากภัต สลากย้อม
ประจ าปี 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย  
ในจังหวัดล าพูน  

- มีการจัดงานประเพณีทาน
สลากภัต สลากย้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

13.โครงการจัดประเพณี 
แห่ไม้ค้ าสลี 

เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
ในจังหวัดล าพูน  

-  มีการจัดประเพณีแห่ 
ไม้ค้ าสลีอย่างต่อเนื่อง  

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

14.โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ าในจังหวัด
ล าพูน 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามตาม
หลักพระพุทธศาสนา  

-  มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  

-  ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

15.โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ าวัดพระ
พุทธบาทตากผ้า 

เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน สืบทอด 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
ล าพูน  

-  มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
16.โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันมาฆบูชา 
สืบสานเจดีย์สองธาตุ 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีวันมาฆบูชาสืบสาน
เจดีย์สองธาตุอย่างต่อเนื่อง 

บรรลุตามเป้าหมาย ประชาชนในจังหวัดล าพูน  
ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

17.โครงการส่งเสริม
ประเพณีไหว้สาครูบา 
ในจังหวัดล าพูน 

เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
ในจังหวัดล าพูน  

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการส่งเสริมประเพณี 
ไหว้สาครูบาอย่างต่อเนื่อง  

บรรลุตามเป้าหมาย เยาวชนและประชาชนใน
จังหวัดล าพูนสามารถน า
หลักธรรมค าสอนของครูบามา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

18.โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประจ าปีแบบบูรณาการ 

เพ่ือจัดกิจกรรมการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
จังหวัดล าพูน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

บรรลุตามเป้าหมาย ประชาชนในจังหวัดล าพูน 
ได้ร่วมสืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

19.โครงการประวัติศาสตร์
นครหริภุญชัย 

เพ่ือเป็นแหล่งองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย  

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

เยาวชน/ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจรากเหง้าของ
นครหริภุญชัย  

บรรลุตามเป้าหมาย มีการรวบรวมองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
20.โครงการสรงน้ าพระ
ธาตุวัดพระธาตุหริภุญชัย 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามตาม
หลักพระพุทธศาสนา  

- มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

21.โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนใน
จังหวัดล าพูน 

เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
ในจังหวัดล าพูน  

-  มีการจัดกิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิม
พระเกียรติอย่างต่อเนื่อง  

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

22.โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายวัฒนธรรมใน
จังหวัดล าพูน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายวัฒนธรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

บรรลุตามเป้าหมาย มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัด
ล าพูน 

23.โครงการจัดงาน 
วันพระนางจามเทวี  
(พระแม่นั่งเมือง) 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ได้ระลึกถึงวัน
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
เกิดจิตส านึกรักและหวงแหน
ในความเป็นนครหริภุญไชย 
และเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในจังหวัดล าพูนและได้
ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และ
แสดงความกตัญญูกตเวทิตา 
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระนางจามเทวี เกิด
จิตส านึกรักและหวงแหน 
ในความเป็นนครหริภุญชัย 

บรรลุตามเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในจังหวัดล าพูนและ
ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเกิด 
จิตส านักรักและหวงแหน 
ในความเป็นนครหริภุญชัย 
จนสืบทอดเป็นประเพณี 
วัฒนธรรมที่ต้องด าเนินการ 
เป็นประจ า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
24.โครงการส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง 

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ สืบสาน
ประเพณีล้านนาให้คงอยู่ 
และเพ่ือให้เยาวชน 
ประชาชนได้ตะหนักถึงการ
ท านุบ ารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณีไว้ 
 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

เด็ก เยาวชน ประชาชนได้
ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
ประเพณียี่เป็ง เพ่ือตระหนัก
และปฏิบัติการท าความดี
ตามค าสอนของ
พระพุทธศาสนา 

บรรลุตามเป้าหมาย เยาวชนและประชาชนได้  
สืบสานประเพณีล้านนา 
ให้คงอยู่ และเพ่ือให้เยาวชน 
ประชาชนได้ตะหนักถึงการ
ท านุบ ารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณีไว้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพ กีฬา นันทนาการและการพัฒนาเครือข่าย 
 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนในจังหวัด
ล าพูน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 

บรรลุตามเป้าหมาย เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
ล าพูน ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพให้เป็นบุคคล 
ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 

2.โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
แบบบูรณาการในจังหวัด
ล าพูน 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การเล่นกีฬาและนันทนาการ 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

บรรลุตามเป้าหมาย ประชาชนในจังหวัดล าพูน 
ได้ร่วมกิจกรรมการออก 
ก าลังกาย และใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 
 

3.โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

- มีการจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ 

- ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 
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บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนการพัฒนาการศึกษา           

(พ.ศ.2566 - ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในเขตจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2566 – 2570) แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นมาตรฐาน
การศึกษาชาต ิมาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา เป็นกรอบในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน    
ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่  เพ่ือยกระดับคุณภาพทางด้านการศึกษา    
ให้อยู่ในระดับดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การศึกษา ดังนี้ 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – ๒๕70 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มียุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2  
การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียม 
ทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3  
การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมที่หลากหลาย 
ตอบสนองความแตกต่าง ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 1.4 
การเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แนวใหม่ ด้วยนวัตกรรม
สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย 
 

กลยุทธ์ที่ 1.5  
การส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
น าสู่ห้องเรียนแห่งความสุข 
 

กลยุทธ์ที่ 1.6  
การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม  
และสถานศึกษา 
ในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2.1  
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาส 
ในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2  
การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการกีฬา 
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม  
และสถานศึกษา 
ในสังกัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาและการ
บริหารจัดการทรัพยากร 

กลยุทธ์ที่ 3.1  
การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร 
ให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม  
และสถานศึกษา 
ในสังกัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมและพัฒนา 
การกีฬา และนันทนาการ 

กลยุทธ์ที่ 4.1  
การส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีทักษะชีวิตและ
ทักษะการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2  
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐานและความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม  
และสถานศึกษา 
ในสังกัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 5.1  
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค าสอน
พระพุทธศาสนา 
 

กลยุทธ์ที่ 5.2  
การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม  
และสถานศึกษา 
ในสังกัด 
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บทท่ี 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ๒๕70 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีโครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การศึกษา ดังนี้ 
 
 4.1 บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2570 

รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 1.1  
     การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 1.2  
     การส่งเสริมโอกาสการ
เข้าถึงและความเท่าเทียมทาง
การศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 1.3  
     การส่งเสริมการพัฒนา
หลักสตูรและโปรแกรมที่
หลากหลาย ตอบสนองความ
แตกต่างตามศักยภาพของ
ผู้เรยีน 

 
 
 

1 
 
 

5 
 
 
 
 

8 

 
 
 

3,000,000 
 
 

18,500,000 
 
 
 
 

7,000,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 

5 
 
 
 
 

8 

 
 
 

3,000,000 
 
 

18,500,000 
 
 
 
 

7,000,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 

5 
 
 
 
 

8 

 
 
 

3,000,000 
 
 

18,500,000 
 
 
 
 

7,000,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 

5 
 
 
 
 

8 

 
 
 

3,000,000 
 
 

18,500,000 
 
 
 
 

7,000,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 

5 
 
 
 
 

8 

 
 
 

3,000,000 
 
 

18,500,000 
 
 
 
 

7,000,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 
 
 

25 
 
 
 
 

40 

 
 
 

15,000,000 
 
 

92,500,000 
 
 
 
 

35,000,000 
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ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2570 

รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

     กลยุทธ์ที่ 1.4  
     การเสริมสร้างสมรรถนะ
การเรยีนรู้แนวใหม่ ด้วย
นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่หลากหลาย 
     กลยุทธ์ที่ 1.5  
     การส่งเสริมการสร้างชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
น าสู่ห้องเรียนแห่งความสุข 
     กลยุทธ์ที่ 1.6 
     การส่งเสริมระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

200,000 
 
 
 
 

550,000 
 
 
 

100,000 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

200,000 
 
 
 
 

550,000 
 
 
 

100,000 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

200,000 
 
 
 
 

550,000 
 
 
 

100,000 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

200,000 
 
 
 
 

550,000 
 
 
 

100,000 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

200,000 
 
 
 
 

550,000 
 
 
 

100,000 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 

5 

1,000,000 
 
 
 
 

2,750,000 
 
 
 

500,000 

รวม 17 29,350,000 17 29,350,000 17 29,350,000 17 29,350,000 17 29,350,000 85 146,750,000 
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ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2570 

รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 2.1  
     การส่งเสรมิและพัฒนา
การศึกษาในระบบ  
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อให้
ประชาชนไดร้ับโอกาส 
ในการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
     กลยุทธ์ที่ 2.2   
     การส่งเสรมิและ
สนับสนุนการมสี่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย ทางการศึกษา
ทุกภาคส่วนในการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดล าพูน  
ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และการกีฬา 
นันทนาการ 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

14,100,000 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

14,100,000 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

14,100,000 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

14,100,000 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

14,100,000 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

70,500,000 

รวม 17 15,100,000 17 15,100,000 17 15,100,000 17 15,100,000 17 15,100,000 85 75,500,000 
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ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2570 

รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาและการ
บริหารจดัการทรัพยากร 
     กลยุทธ์ที่ 3.1  
     การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 3.2   
     การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ให้เกิดความคุม้ค่าและ
ผลสัมฤทธ์ิสูงสดุต่อ
การศึกษา 
 

 
 
 
 

7 
 
 
 

17 

 
 
 
 

22,549,124 
 
 
 

5,895,207 

 
 
 
 

1 
 
 
 
- 

 
 
 
 

950,000 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 
 
 
 
- 

 
 
 
 

950,000 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 
 
 
 
- 

 
 
 
 

950,000 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 
 
 
 
- 

 
 
 
 

950,000 
 
 
 
- 

 
 
 
 

11 
 
 
 

17 

 
 
 
 

26,349,124 
 
 
 

5,895,207 

รวม 24 28,444,331 1 950,000 1 950,000 1 950,000 1 950,000 28 32,244,331 
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ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2570 

รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมและพัฒนา 
การกีฬา และนันทนาการ 
     กลยุทธ์ที่ 4.1   
     การส่งเสรมิเด็ก 
เยาวชน และประชาชนให้มี
ทักษะชีวิตและทักษะการ
เรียนรู้และใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน ์
     กลยุทธ์ที่ 4.2   
     การส่งเสรมิ สนับสนุน
การพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐาน
และความเป็นเลิศทาง 
ด้านกีฬา 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
1,000,000 

 
 
 
 
 

3,500,000 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
1,000,000 

 
 
 
 
 

3,500,000 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
1,000,000 

 
 
 
 
 

3,500,000 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
1,000,000 

 
 
 
 
 

3,500,000 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
1,000,000 

 
 
 
 
 

3,500,000 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
5,000,000 

 
 
 
 
 

17,500,000 

รวม 3 4,500,000 3 4,500,000 3 4,500,000 3 4,500,000 3 4,500,000 15 22,500,000 
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ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2570 

รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมการสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ที่ 5.1  
     การส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักค าสอน
พระพุทธศาสนา 
     กลยุทธ์ที่ 5.2   
     การสร้างเสริม
เอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ 
และสบืสาน ศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 

15 
 

 
 
 
 

1,500,000 
 
 
 

11,200,000 

 
 
 
 

2 
 
 
 

15 
 

 
 
 
 

1,500,000 
 
 
 

11,200,000 

 
 
 
 

2 
 
 
 

15 
 

 
 
 
 

1,500,000 
 
 
 

11,200,000 

 
 
 
 

2 
 
 
 

15 
 

 
 
 
 

1,500,000 
 
 
 

11,200,000 

 
 
 
 

2 
 
 
 

15 
 

 
 
 
 

1,500,000 
 
 
 

11,200,000 

 
 
 
 

10 
 
 
 

75 

 
 
 
 

7,500,000 
 
 
 

56,000,000 

รวม 17 12,700,000 17 12,700,000 17 12,700,000 17 12,700,000 17 12,700,000 85 63,500,000 
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สรุปเป็นภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2570 

รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมการจัด
การศึกษา ให้มีคณุภาพ 
และได้มาตรฐาน 

17 29,350,000 17 29,350,000 17 29,350,000 17 29,350,000 17 29,350,000 85 146,750,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษา 

17 15,100,000 17 15,100,000 17 15,100,000 17 15,100,000 17 15,100,000 85 75,500,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาและการ
บริหารจดัการทรัพยากร 

24 28,444,331 1 950,000 1 950,000 1 950,000 1 950,000 28 32,244,331 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมและพัฒนา 
การกีฬา และนันทนาการ 

3 4,500,000 3 4,500,000 3 4,500,000 3 4,500,000 3 4,500,000 15 22,500,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมการสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

17 12,700,000 17 12,700,000 17 12,700,000 17 12,700,000 17 12,700,000 85 63,500,000 

รวม 78 90,094,331 55 62,600,000 55 62,600,000 55 62,600,000 55 62,600,000 298 340,494,331 
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โครงการ 
จ้างท่ีปรึกษา 
ทางวิชาการ  
วิจัย และพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 
 

เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
ตลอดจนผู้บรหิาร
สถานศึกษาตาม
แนวทางพัฒนา
การศึกษาแห่งชาต ิ

มีการวิจัยผลงาน
ทางด้านวิชาการ
ด้านการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สถานศึกษา 
ในสังกัด ได้รบั 
การพัฒนา
การศึกษา 
ให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โครงการ 
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
การบริหาร
สถานศึกษา 
ของโรงเรียน 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ป่าป๋วย 

1. เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วย 
2. เพื่อให้นักเรียน 
ทุกคนมีความพร้อม 
ที่จะไดร้ับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานโดยการ
บริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ของโรงเรียน
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ป่าป๋วย 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.โรงเรียน 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ป่าป๋วย ไดร้ับ
งบประมาณ    
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
2.นักเรียนทุกคน 
มีความพร้อม 
ที่จะไดร้ับ
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
โดยการบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.ป่าป๋วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

2 โครงการ 
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
การบริหาร
สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
ของโรงเรียน 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ป่าแป๋ 

1. เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  
2.เพื่อให้นักเรียนทุก
คนมีความพร้อมที่จะ
ได้รับการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่
มีคุณภาพมาตรฐาน
โดยการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ป่าแป ๋
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.โรงเรียน 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ป่าแป๋ไดร้ับ
งบประมาณ 
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
2.นักเรียนทุกคน 
มีความพร้อม 
ที่จะไดร้ับ
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
ที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
โดยการบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.ป่าแป ๋
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

3 โครงการ 
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
การบริหาร
สถานศึกษา  
ของโรงเรียน 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
นาทราย 

1. เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  
2.เพื่อให้นักเรียนทุก
คนมีความพร้อมที่จะ
ได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
โดยการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรยีน
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน 
นาทราย 
 
 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 1.โรงเรียน 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
นาทรายได้รับ
งบประมาณ 
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
2.นักเรียนทุกคน 
มีความพร้อม 
ที่จะไดร้ับ
การศึกษา 
จนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
ที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
โดยการบริหาร 
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.นาทราย 

 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 52 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

4 โครงการ 
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
การบริหาร
สถานศึกษา 
ของวิทยาลัย
เทคโนโลย ี
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 

1. เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  
2.เพื่อให้นักเรียนทุก
คนมีความพร้อมที่จะ
ได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
โดยการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยฯ  
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.วิทยาลัยฯ 
ได้รับงบประมาณ
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
2.นักเรียนทุกคน 
มีความพร้อม 
ที่จะไดร้ับ
การศึกษา 
จนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
ที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
โดยการบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 
เทคโน.อบจ.ลพ. 
 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษา  
และการใหค้วาม 
ช่วยเหลือนักเรยีน 

เพื่อเป็นทุนการศึกษา
และความช่วยเหลือ
นักเรียนส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา 
ที่ยากจน  
หรือด้อยโอกาส 

นักเรียน นักศึกษา 
ที่มีความยากจน  
หรือด้อยโอกาส 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนนักศึกษา
ที่มีความยากจน 
หรือด้อยโอกาส
สามารถเข้าถึง
การศึกษาได ้
อย่างเท่าเทียม 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 53 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมที่หลากหลาย ตอบสนองความแตกต่าง ตามศักยภาพของผู้เรียน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โครงการ 
ค่าจ้างจัดท า
หลักสตูรท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
ด้านภูมิปญัญาท้องถิ่น
ให้นักเรียน นักศึกษา 
ผ่านการเรียนรู้ด้วย
หลักสตูรท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ีสนใจ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ีสนใจ
ได้รับการพัฒนา
และส่งเสรมิด้าน
การเรยีนรู้ด้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้วยหลักสูตร
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
 

2 โครงการ
แลกเปลีย่นภาษา
และวัฒนธรรม
ไทย - จีน 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้าน
การศึกษา ภาษา และ
วัฒนธรรมไทย - จีน 
ให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ีสนใจ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ีสนใจ
ได้รับการพัฒนา
และส่งเสรมิด้าน
การศึกษา ภาษา 
และวัฒนธรรม
ไทย - จีน 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 54 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมที่หลากหลาย ตอบสนองความแตกต่าง ตามศักยภาพของผู้เรียน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

3 โครงการ 
การแสดงผลงาน
และการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 
ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทย-จีน 
(อบจ.ล าพูน 
นิทัศน์)  

1.เพื่อส่งเสรมิให้มีเวที
แสดงความสามารถ 
และแสดงผลการ
ด าเนินงานโครงการ
แลกเปลีย่นภาษาและ
วัฒนธรรมไทย – จีน  
2.เพื่อส่งเสรมิและ
สร้างแรงกระตุ้น และ
การตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
เรียนรูภ้าษาและ
วัฒนธรรมไทย – จีน 
ให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
จังหวัดล าพูน และ
จังหวัดใกล้เคียง 
3.เพื่อยกระดับผลการ
ด าเนินงานโครงการ
แลกเปลีย่นภาษาและ
วัฒนธรรมไทย – จีน  
 

นักเรียนและคร ู
มีทักษะด้านภาษา
และวัฒนธรรม 
ไทย – จีน เพิ่มขึ้น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.เกิดเวทีการ
แข่งขันและ
แสดงผลงาน 
2.นักเรียนใน
จังหวัดล าพูนและ
จังหวัดใกล้เคียง
เกิดความตระหนัก
รู้ มีแรงกระตุ้น  
ในบริบทสังคม
ประชาคมอาเซียน 
3. เกิดภาคี
เครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในด้าน
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 
ไทย – จีน  

กองการศึกษาฯ 
 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 55 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมที่หลากหลาย ตอบสนองความแตกต่าง ตามศักยภาพของผู้เรียน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

4 โครงการส่งเสริม
ทักษะด้านภาษา
และวัฒนธรรม
ไทย - จีน ให้กับ
ครูและนักเรียน 
ในสถานศึกษา 
ในจังหวัดล าพูน 
(Chinese Camp)  

1.เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย – จีน  
2.เพื่อส่งเสรมิและ
สร้างแรงกระตุ้น และ
การตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
เรียนรูภ้าษาและ
วัฒนธรรมไทย – จีน 
ให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
จังหวัดล าพูน  
3.เพื่อยกระดับผลการ
ด าเนินงานโครงการ
แลกเปลีย่นภาษาและ
วัฒนธรรมไทย – จีน 
 

นักเรียนและคร ู
มีทักษะด้านภาษา
และวัฒนธรรม 
ไทย – จีน เพิ่มขึ้น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. นักเรียน และ
ครู ไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาและ
วัฒนธรรม      
ไทย – จีน เพิ่มขึ้น 
2.นักเรียนและครู
เกิดความตระหนัก
รู้ มีแรงกระตุ้น 
 ในบริบทสังคม
ประชาคมอาเซียน 
3. เกิดภาคี
เครือข่ายดา้น
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 
ไทย – จีน  

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 56 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมที่หลากหลาย ตอบสนองความแตกต่าง ตามศักยภาพของผู้เรียน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

5 โครงการ
แลกเปลีย่นการ 
จัดการศึกษา 
ภาษาและ
วัฒนธรรม 
ไทย-จีน ระหว่าง
สถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน และ
สถานศึกษา 
ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
(โรงเรียนพี-่ 
โรงเรียนน้อง)  

1.เพื่อสร้างให้นักเรียน
ได้มโีอกาสฝึกทักษะ
ด้านภาษาจีนโดยตรง 
กับเจ้าของภาษา 
2.เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูศ้ิลปะ 
วัฒนธรรมของชาวจีน
โดยประสบการณ์ตรง 
3.เพื่อให้นักเรียนได้
เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับ
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
4.เพื่อให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาจีน 
5.เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกประสบการณ์ใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน
ต่างประเทศ 
 

1.นักเรียนมีทักษะ
การใช้ภาษาจีนใน
การสื่อสารทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและ
การศึกษาต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.นักเรียนได้เรยีนรู้
วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่
ประเพณีวัฒนธรรม
ของชาวต่างชาติและ
น ามาเผยแพรไ่ด ้
3.นักเรียนมีความ
มั่นใจในตนเอง 
สามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม
และใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมภายนอกได้
เป็นอย่างด ี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. นักเรียน 
ได้ฝึกทักษะด้าน
ภาษาจีนโดยตรง  
2. นักเรียนได้
เรียนรูศ้ิลปะ 
วัฒนธรรมของ 
ชาวจีน 
3. เป็นการเปิด
โลกทัศน์ให้กับ
นักเรียน 
4. นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาจีน 
5. นักเรียนได้
ประสบการณ ์
ใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 57 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมที่หลากหลาย ตอบสนองความแตกต่าง ตามศักยภาพของผู้เรียน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

6 โครงการ
แลกเปลีย่นภาษา
วัฒนธรรมไทย
และต่างประเทศ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้าน
การศึกษา ภาษา และ
วัฒนธรรมไทย
ต่างประเทศ ให้กับ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

นักเรียนและคร ู
มีทักษะด้านภาษา
และวัฒนธรรม 
และต่างประเทศ 
เพิ่มขึ้น 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ีสนใจ
ได้รับการพัฒนา
และส่งเสรมิด้าน
การศึกษา ภาษา 
และวัฒนธรรม
ไทยและ
ต่างประเทศ 
 

กองการศึกษาฯ 
 

7 โครงการยกระดับ
และพัฒนา
หลักสตูรของ
สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 
 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และตรงตาม
ความต้องการของ
สถานศึกษาและ
ผู้เรยีนอย่างแท้จริง  
                    

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและนักเรียน ของ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สถานศึกษา     
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูนไดร้ับการ
พัฒนายกระดับ
คุณภาพของการ
จัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กองการศึกษาฯ 
และสถานศึกษา
ในสังกัด 
 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 58 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมที่หลากหลาย ตอบสนองความแตกต่าง ตามศักยภาพของผู้เรียน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

8 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ของสถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดองค์ 
การบริหารส่วนจังหวดั
ล าพูน 
 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ
เพิ่มมากข้ึน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียน ครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 59 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.4 การเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แนวใหม่ ด้วยนวัตกรรมสื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โครงการ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม
อาชีวศึกษา 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ทักษะประสบการณ์
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม
อาชีวศึกษา สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรม
และประกวดแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
ภายในสถานศึกษา 

นักเรียนได้ความรู้
ทักษะประสบการณ์
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมไดร้ับ
การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ ์
นวัตกรรมและมีการ
ประกวดแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม ภายใน
สถานศึกษา 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนมีความรู้
ทักษะประสบ 
การณ์ สามารถ
สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ ์
นวัตกรรมทีม่ี
ประโยชนส์ามารถ
น าไปใช้จริงได ้
ในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
เทคโน.อบจ.ลพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 60 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.5 การส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) น าสู่ห้องเรียนแห่งความสุข 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โรงเรียนพอเพยีง
ของสถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

เพื่อสนับสนุนวสัด ุ
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานกิจกรรม
โครงการฯ และพัฒนา
ไปสู่การประเมินเป็น
สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และบริหาร
จัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

พัฒนาไปสู่การ
ประเมินเป็นสถาน 
ศึกษาแบบอย่างการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และบริหาร
จัดการตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษา
พอเพียง) 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน าทักษะ 
ชีวิตประสบ 
การณ์อาชีพไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได ้

กองการศึกษาฯ 
และสถานศึกษา
ในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 61 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.6 การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โครงการพัฒนา
งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

เพื่อให้สถานศึกษาใน
สังกัดมีงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

สถานศึกษาในสังกัด
มีการเตรียมความ
พร้อมในการรองกับ
การประเมินภายใน
และภายนอก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สถานศึกษา 
ในสังกัดผ่านการ
ประกันคณุภาพ 
ทั้งภายในและ
ภายนอก   
สร้างความ 
เชื่อมั่นในการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
ในสังกัด 
 

กองการศึกษาฯ 
และสถานศึกษา
ในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 62 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุน
การศึกษา 
ในจังหวัดล าพูน 
 

เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับการจดั
การศึกษาในทุกระบบ
ในจังหวัดล าพูน 

มีการจัดกจิกรรม
เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับการจดั
การศึกษาในทุก
ระบบในจังหวัด
ล าพูน 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถพัฒนา
และยกระดับ
การศึกษาใน
จังหวัดล าพูน 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 63 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 
 

โครงการ 
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 

เพื่อให้แผนพัฒนา
การศึกษาน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

มีแผนพัฒนา
การศึกษาของ
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ
และสถานศึกษา
ในสังกัด สามารถ
ใช้แผนพัฒนา
การศึกษาฯเป็น
กรอบในการ 
ตั้งงบประมาณ 

กองการศึกษาฯ 
 

2 โครงการ 
ประสานและ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดล าพูน 

เพื่อให้แผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดล าพูน 
น าไปสู่การปฏิบตั ิ
ได้อย่างแท้จริง 

มีแผนพัฒนา
การศึกษาของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดล าพูน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดล าพูน ได้มี
โอกาสแลกเปลีย่น
เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการ
ประสานและ
บูรณาการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดล าพูน 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 64 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

3 โครงการ 
เข้าร่วมงาน
มหกรรมการ 
จัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งระดับ
ภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนและ
สถานศึกษาในสังกัด
มีการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรมต่อปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถยกระดับ
และพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
ในสังกัด 

กองการศึกษาฯ 
และสถานศึกษา
ในสังกัด 

4 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ปฏิรูปการศึกษา
ในจังหวัดล าพูน 
 
 

เพื่อส่งเสริมการม ี
ส่วนร่วมในการปฏิรูป
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในจังหวัด
ล าพูน และยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน และตรง
ตามความต้องการ 
ของสถานศึกษาและ
ผู้เรยีนอย่างแท้จริง                    

สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัด
ล าพูน ที่เข้าร่วม
โครงการ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส่งเสริมการม ี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิรูปการจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน  
และตรงตาม 
ความต้องการ 
ของสถานศึกษา
และผูเ้รียน  
อย่างแท้จริง 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

5 โครงการ 
อุดหนุนส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ตาม
โครงการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียน ครูและ  
บุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดล าพูน
ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาทักษะทาง
วิชาการ โดยผ่านการ
แสดงออกถึง
ความสามารถในทาง
วิชาการทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
 

สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน และ
สถานศึกษาสังกัดอื่น
ในจังหวัดล าพูน 
ได้เข้าร่วมโครงการ
แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัด
ล าพูนไดร้ับโอกาส
ในการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ
ในระดับที่สูงขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

6 โครงการ 
อุดหนุนส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ตาม
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนในจังหวัด
ล าพูน ไดร้ับโอกาสใน
การพัฒนาทักษะและ
กระบวนการเรียนรู้ 
โดยผ่านสื่อการเรยีน
การสอน นวัตกรรม
การเรยีนการสอน 
เทคโนโลยีดิจติอลที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ไดร้ับการ
สนับสนุน
งบประมาณตาม
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียนในจังหวัด
ล าพูน ไดร้ับ
โอกาสในการ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะและ
กระบวนการ
เรียนรูโ้ดยผ่านสื่อ
การเรยีนการสอน 
นวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
เทคโนโลยีดิจติอล
ที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 

กองการศึกษาฯ 
และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

7 โครงการ 
อุดหนุนส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ล าปาง ล าพูน  
ตามโครงการ
พัฒนาศูนย์จีน
ศึกษา 
วัฒนธรรมอาเซยีน
สู่มาตรฐานสากล 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนในจังหวัด
ล าพูน ไดร้ับโอกาสใน
การพัฒนาทักษะและ
กระบวนการเรียนรู้
ภาษาจีน 

สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน และ
สถานศึกษาสังกัดอื่น
ในจังหวัดล าพูน 
สามารถใช้งาน 
ศูนย์จีนศึกษา 
วัฒนธรรมอาเซยีน 
สู่มาตรฐานสากล 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียนในจังหวัด
ล าพูน ไดร้ับ
โอกาสในการ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
ภาษาจีนผ่าน 
ศูนย์จีนศึกษา 
วัฒนธรรมอาเซยีน
สู่มาตรฐานสากล 

กองการศึกษาฯ 
และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

8 โครงการ 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก เยาวชน
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ในจังหวัดล าพูน 

1. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพให้แก่
เด็กและเยาวชนใน
จังหวัดล าพูน 
2. เพื่อฝึกให้เด็กและ
เยาวชน รู้จักความ
รับผิดชอบ การ
เสียสละ การวางแผน
งาน และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
3. เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
และประสบการณ์ใหม ่
เกิดความร่วมมือใน
การพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน
ระหว่างภาคเีครือข่าย 
ชุมชนและหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ  
อย่างทั่วถึง 

จัดกิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพ 
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ให้แก่ 
เด็กและเยาวชน 
ในจังหวัดล าพูน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กและเยาวชน 
ในจังหวัดล าพูน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
และเกดิความ
ร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่าย 
ชุมชนและ
หน่วยงานราชการ
อื่นๆ อย่างทั่วถงึ 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

9 โครงการ 
อุดหนุนส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
ล าพูน เขต 1  
ตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน 
การพัฒนา 
การเรยีนการสอน 
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ล าพูน เขต 1 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถม 
ศึกษาล าพูน เขต 1
ได้รับการสนบัสนุน
งบประมาณ ในการ
พัฒนาการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ  
ตามหลักสูตร 
มาตรฐานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
และได้รับโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพมีความ
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้นอย่าง
มีคุณภาพ 

นักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน 
เขต 1 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ
เต็มตามหลักสูตร 
มาตรฐานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิกา
ร และได้รบัโอกาส
ในการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพมีความ
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
อย่างมีคุณภาพ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียน 
ได้เข้าถึงการศึกษา 
ได้รับการส่งเสรมิ 
สนับสนุน การ
พัฒนาการเรียนรู ้
เพิ่มทักษะวิชา
ภาษาอังกฤษเต็ม
ตามหลักสูตร
มาตรฐานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวง 
ศึกษาธิการ  

กองการศึกษาฯ 
และส านักงาน 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ล าพูน เขต 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

10 โครงการ 
อุดหนุนส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
ล าพูน เขต 2  
ตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน 
การพัฒนา 
การเรยีนการสอน 
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถม 
ศึกษาล าพูน เขต 2 
ได้รับการสนบัสนุน
งบประมาณ ในการ
พัฒนาการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ  
ตามหลักสูตร 
มาตรฐานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
และได้รับโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพมีความ
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้นอย่าง
มีคุณภาพ 

นักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ
เต็มตามหลักสูตร 
มาตรฐานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิกา
ร และได้รบัโอกาส
ในการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพมีความ
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
อย่างมีคุณภาพ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียน 
ได้เข้าถึงการศึกษา 
ได้รับการส่งเสรมิ 
สนับสนุน การ
พัฒนาการเรียนรู ้
เพิ่มทักษะวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ตามหลักสูตร
มาตรฐานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวง 
ศึกษาธิการ  

กองการศึกษาฯ 
และส านักงาน 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

11 อุดหนุนส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ล าพูน เขต 1 
ตามโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนาร ี

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการเรยีนรู้  
และการส่งเสริม 
ด้านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี  
ให้มีระเบยีบวินัย เป็น
พลเมืองที่ด ีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน 
เขต 1 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 นักเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู ้และการ
ส่งเสริมด้าน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนเพิ่มมากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 
และส านักงาน 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ล าพูน เขต 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

12 โครงการ 
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
ศาสนา และผู้ที่
เกี่ยวข้องใน
จังหวัดล าพูน ของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 

1. เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ ผู้น าทาง
ศาสนา และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจ ในด้านศาสนา
และด้านพิธีกรรม
ต่างๆ 
 2. เพื่อเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านศาสนาและ
ด้านอื่นๆได้
หลากหลายมติ ิให้กับ
ประชาชนในจังหวัด
ล าพูน 
 

ผู้น าทางศาสนา 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ในจังหวัดล าพูน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้น าทางศาสนา
และผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในจังหวัดล าพูน 
สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ใน 
ด้านศาสนาและ
ด้านอื่นๆ ได้เป็น
อย่างดี 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

13 โครงการ 
อุดหนุนเทศบาล
ต าบลทากาศเหนือ  
ตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณี
ไหว้เจ้าพ่อผาด่าน 

เพื่ออนุรักษ์ และ 
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไหว ้
เจ้าพ่อผาดา่น 

มีการจัดกจิกรรม
เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไหว ้
เจ้าพ่อผาดา่น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน  
ได้ร่วมกันอนุรักษ์
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไหว ้
เจ้าพ่อผาดา่น 
 

กองการศึกษาฯ 
และเทศบาลต าบล
ทากาศ 
 

14 โครงการ 
อุดหนุนเทศบาล
ต าบลป่าสัก  
ตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณี
ไหว้สาปาระมีครู
บาเจ้าศรีวิชัย  
วัดดอยต ิ

เพื่ออนุรักษ์  
และสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม  
ไหว้สาปาระมีครูบา
เจ้าศรีวิชัย วัดดอยต ิ

มีการจัดกจิกรรม
เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม  
ไหว้สาปาระมีครูบา
เจ้าศรีวิชัย วัดดอยต ิ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน  
ได้ร่วมกันอนุรักษ์
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม  
ไหว้สาปาระม ี
ครูบาเจ้าศรีวิชัย 
วัดดอยต ิ

กองการศึกษาฯ 
และเทศบาลต าบล
ป่าสัก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

15 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย
วัฒนธรรมจังหวัด
ล าพูน 

1.  เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายวัฒนธรรม
กลุ่มต่างๆ สามารถ
น ามาปรับใช้และต่อ
ยอดส่งเสริมวัฒนธรรม
ของชุมชนตนเองได้ 
2. เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างความ
ภาคภูมิ สร้างก าลังใจ
ของกลุ่มเครือข่าย
ต่างๆ ในการ
เสรมิสร้าง สร้างสรรค์
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เครือข่ายวัฒนธรรม
กลุ่มต่างๆ  ได้รบั
การพัฒนาศักยภาพ
น ามาปรับใช้และต่อ
ยอดส่งเสริม
วัฒนธรรมของ
ตนเองได ้

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เครือข่าย
วัฒนธรรมได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพสามารถ
น ามาปรับใช้และ
ต่อยอดส่งเสรมิ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนตนเองได ้

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และการกีฬา นันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

16 โครงการเชิดชู
เกียรติศลิปิน 
ทางวัฒนธรรม 

1  เชิดชูเกียรติศิลปิน
เพื่อประกาศยกย่อง
เกียรติคณุ  
2  ส่งเสริมและยกย่อง
บุคคลผูส้รา้งสรรค์
ผลงานศลิปะแขนง
ต่าง ๆ เพื่อให้คงอยู่
และเกดิแรงบันดานใจ
ในการสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชนได้ศึกษา
จากรุ่นสูรุ่่นและด ารง
สืบไปในอนาคต 
3  สนับสนุนให้ศลิปิน
ได้มโีอกาสเผยแพร่
ผลงาน เพื่อประโยชน์
ในการศึกษา และ
รักษาไว้เป็นสมบตัิของ
ท้องถิ่นโดยส่วนรวม
ต่อไป 

เชิดชูเกียรตศิิลปิน
เพื่อประกาศยกย่อง
เกียรติคณุเพื่อให้มี
แรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน
และสนบัสนุนให้
ศิลปินได้มีโอกาส
เผยแพรผ่ลงาน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ศิลปินสาขาต่าง ๆ 
ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและมี
มีสถานท่ีจัด
แสดงผลงานศิลปะ 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน    

1.เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การรองรับกิจกรรม
ด้านกีฬาได้อย่างเตม็
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
ที่ดินและสิงก่อสร้าง
สนามกีฬากลาง 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 
3.เพื่อให้การบริการ
สนามกีฬาและการ
ปฏิบัติงานด้านกีฬา
และนันทนาการ
เป็นไปอย่างมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

จ านวนผู้รับบริการ
หรือประชาชนท่ัวไป
ในจังหวัดล าพูน
สามารถเข้าใช้สนาม
กีฬาหรือปฏิบตัิ
กิจกรรมด้านกีฬาได ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 สนามกีฬากลางฯ
สามารถให้บริการ
หรือประชาชน
ทั่วไปท่ีใช้บริการ
ในการท ากิจกรรม
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ  
ในสนามกีฬาได้
อย่างเต็มศักยภาพ  

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

2 ก่อสร้างอาคาร
เรียนเด็กเล็ก 
200 คน  
8 ห้องเรียน 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เรียนเด็กเล็ก 200 
คน 8 ห้องเรียน  
ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วย 

อาคารเรยีน 
เด็กเล็ก 200 คน  
8 ห้องเรียน  
จ านวน 1 หลัง  
(ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง) 

4,613,600 - - -  โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วย 
มีอาคารเรียนท่ี
ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
อารมณ ์จิตใจ 
และสติปัญญา
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.ป่าป๋วย 
 

3 ก่อสร้าง 
บ้านพักคร ู 
แบบ สปช.
303/28  
(ขนาด 6 หน่วย) 

เพื่อก่อสร้างบ้านพัก
ครูแบบ สปช.
303/28  
(ขนาด 6 หน่วย)  
ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วย และ
เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่ข้าราชการครู
เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

บ้านพักคร ู
แบบ สปช.
303/28  
(ขนาด 6 หน่วย) 
จ านวน 1 หลัง  
(ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง) 

3,572,400 - 
 

- - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วย 
มีบ้านพักคร ู
ที่มีมาตรฐาน 
มีความแข็งแรง
ปลอดภัยสรา้ง
ขวัญก าลังใจให้แก่
ข้าราชการครูและ
เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.ป่าป๋วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

4 ก่อสร้าง 
อาคารเรยีน 4 ช้ัน 
12 ห้องเรียน 

เพื่อก่อสร้าง 
อาคารเรยีน 4 ช้ัน  
12 ห้องเรียน  
ของวิทยาลัยฯ 

อาคารเรยีน 4 ช้ัน   
12 ห้องเรียน 
จ านวน 1 หลัง 
(ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง) 
 

7,929,800 - - - - วิทยาลัยฯมีอาคาร
เรียนที่ถูกต้องตรง
ตามมาตร ฐาน
อาชีวศึกษาและ
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 

กองการศึกษาฯ 
เทคโน.อบจ.ลพ. 
 

5 ก่อสร้างโรงฝึกงาน 
แบบ 204/27  
เนื้อท่ี 796 
ตารางเมตร 

เพื่อก่อสร้างโรงฝึกงาน
ของวิทยาลัยฯ ส าหรับ
กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาควิชา
ปฏิบัติงานของ
นักเรียนประเภทวิชา
อุตสาหกรรมที่ตรง
ตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 
 

โรงฝึกงาน   
แบบ 204/27  
เนื้อท่ี 796  
ตารางเมตร  
จ านวน 1 หลัง   
(ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง) 

4,101,100 - - - - วิทยาลัยฯ  
มีโรงฝึกงานท่ีมี
มาตรฐานจัดการ
เรียนการสอนให้
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ    
มีทักษะการ
ปฏิบัติงานตรง
ตามสาขาวิชา 

กองการศึกษาฯ 
เทคโน.อบจ.ลพ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

6 เปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้
ดินหน้าอาคาร
ศูนย์ประสานงาน 
สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน  

เพื่อปรับสภาพภูมิ
ทัศน์สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนให้
สวยงาม 
2.เพื่อความปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3.เพื่อความสะดวกใน
การบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ภายในสนามกีฬา
กลางองค์การบริหาร
ส่วน   จังหวัดล าพูน 

1.เปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
หน้าอาคารศูนย์
ประสานงานสนาม
กีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 
2.ประชาชนท่ัวไป
ที่มาใช้บริการสนาม
กีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูนมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพยส์ิน 

498,624 - - - - มีการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้
ดินหน้าอาคาร
ศูนย์ประสานงาน
สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
เพื่อปรับภูมิทัศน์ 
สะดวกต่อการ
ดูแลรักษา และ
เพื่อความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน  

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

7 ก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ 

1.เพื่อก่อสร้างสนาม
กีฬาอเนกประสงค์
ขนาด 27 x 36 เมตร  
2.เพื่อจัด
สภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาตาม
ธรรมชาตเิต็มศักยภาพ    
3.เพื่อส่งเสรมิออก
ก าลังกายแก่นักเรยีน 
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
นาทรายมสีนามกีฬา
อเนกประสงค์ ที่เป็น
มาตรฐานพร้อมใช้
งาน   
(ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง) 

883,600 - 
 

- - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
นาทรายมสีนาม
กีฬาอเนกประสงค์
ที่เป็นมาตรฐาน
พร้อมใช้งาน 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.นาทราย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 จัดซื้อเครื่องเล่น
สนามเด็กเล่น
พร้อมติดตั้ง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนมี
พัฒนาการสมบรูณ์
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสติปญัญา
ผ่านการเล่นเครื่องเล่น
สนามเด็กเล่น 

จัดซื้อเครื่องเล่น
สนามเด็กเล่น 
จ านวน 5  ชุด 
(ครุภัณฑ์นอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

247,700 - - - - ของโรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ป่าป๋วย มเีครื่อง
เล่นสนามเด็กเล่น
ที่ได้คณุภาพ
มาตรฐาน เพื่อให้
นักเรียนมี
พัฒนาการ
สมบูรณ์ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และ
สติปัญญา 
ผ่านการเล่น 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.ป่าป๋วย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 82 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

2 จัดซื้อ 
เครื่องตัดหญ้า 
แบบน่ังขับ 

1.เพื่อจัดซื้อเครื่อง 
ตัดหญา้ แบบน่ังขับ 
จ านวน 1 เครื่อง 
2.เพื่อปรับปรุงสนาม
หญ้าให้เกิดความ
สวยงาม ปลอดภัย 
เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรรวมทั้งผู้ที ่
เข้ามารับบริการ 
ของโรงเรียน 
 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้
แบบน่ังขับ  
จ านวน 1 เครื่อง  
(ครุภัณฑ์ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

170,000 - 
 

- - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
นาทรายมสีนาม
หญ้าทีม่ีความ
สวยงาม ปลอดภัย 
เอื้อต่อการจัด 
กิจกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน  
ครูและบุคลากร
รวมทั้งผู้ที่เข้ามา 
รับบริการของ
โรงเรียน 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.นาทราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 83 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

3 จัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล 

1.เพื่อจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพระบบดิจติอล 
ความละเอียด  
20 ล้านพิกเซล    
2.เพื่อให้การ
ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
ข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆภายในโรงเรยีน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจติอล  
ความละเอียด  
20 ล้านพิกเซล  
จ านวน 1 ตัว 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

19,300 - 
 

- - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
นาทรายม ี
กล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจติอล  
ใช้ในการถ่ายภาพ
กิจกรรม 
 และด าเนินการ 
ประชาสมัพันธ์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.นาทราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 84 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

4 จัดซื้อรถฟารม์
แทรกเตอร์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
ขนาด 40 แรงม้า 

1.เพื่อจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ขับเคลื่อน 
4 ล้อ ขนาด 40 
แรงม้า 
2.เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะการใช้การ
ดูแลบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล
การเกษตร  
 เพื่อท าการเกษตร
ทฤษฎีใหม่   
3.เพื่อส่งเสรมิทักษะ
อาชีพแก่นักเรียน 
 

1.จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร ์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
ขนาด 40 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน  
(ครุภัณฑ์ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

521,000 - 
 

- - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
นาทรายมรีถฟาร์ม
แทรกเตอรส์ าหรับ
การเรยีนการสอน
ใหน้ักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะการ 
ใช้และการดูแล
บ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล 
การเกษตร 
เพื่อการเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.นาทราย 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 85 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

5 จัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน  
แบบตั้งพื้น 
หรือแบบแขวน  
(ระบบ Inverter) 
ขนาด 48,000  
บีทียู 

เพื่อให้วิทยาลัย 
มีห้องเรียนที่มี
สภาพแวดล้อม
เหมาะสมแก่การ
จัดการเรียนการสอน 
มีห้องเรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 
 

1.จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องเรียน
คอมพิวเตอร ์  
จ านวน 5 เครื่อง 
2.มีแหล่งเรียนรู้ 
และห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ที่มี
มาตรฐาน   
(ครุภัณฑ์ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์
 

329,500 - 
 

- - - วิทยาลัยฯ 
มีห้องเรียนที่มี
สภาพแวดล้อม
เหมาะสมแก่การ
จัดการเรียนการ
สอน มีห้องเรียน
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

กองการศึกษาฯ 
เทคโน.อบจ.ลพ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 86 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

6 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
แบบจมพร้อม
ติดตั้ง 

1.เพื่อให้ระบบสูบน้ า
ภายในสนามกีฬา
กลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูนมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อรองรับปริมาณ
น้ าฝน และป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในสนามกีฬา
กลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 

1.การให้บริการของ
สนามกีฬากลางฯ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
2.จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
ขนาด 15 – 20 
แรงม้าชนิด 3 เฟส 
จ านวน 2 เครื่องๆ
ละ 144,450 บาท  
(ครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

288,900 - 
 

- - - ระบบสบูน้ า
ภายในสนามกีฬา
กลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูนมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับ
ปริมาณน้ าฝนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
พร้อมบริการ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 87 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

7 จัดซื้อพัดลม 
ดูดอากาศ 
พร้อมติดตั้ง  

เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ได้ใช้
บริการห้องน้ าท่ี
สะอาดและมีที่อากาศ
ถ่ายเท 

1.ห้องน้ าภายใน
สนามกีฬาฯมี
สุขลักษณะที่ด ี
2.จัดซื้อพัดลม 
ดูดอากาศ  
จ านวน 3 เครื่อง 
(ครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
 

3,782 - 
 

- - - ห้องน้ าภายใน
สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน
มีความสะอาด
และมีอากาศ
ถ่ายเทพร้อม
บริการประชาชน 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 88 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

8 จัดซื้อเครื่องเล่น
สนามเด็กเล่น
พร้อมติดตั้ง  

1.เพื่อให้เด็กได้พัฒนา
ทักษะทางด้าน
ร่างกายและ 
ออกก าลังกาย 
2.เพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการของเด็ก 
3.เพื่อให้เด็กไดผ้่อน
คลาย สนุกสนาน และ
พักผ่อนจากการเล่น
เครื่องเล่น 

1.ส่งเสรมิการ
พัฒนาทักษะ
ทางด้านร่างกาย 
2.จัดซื้อเครื่องเล่น 
สนามเด็กเล่น 
ส าหรับให้บริการ 
ผู้ที่มาใช้บริการ 
สนามกีฬาฯ  
จ านวน 1 ชุด 
(ครุภัณฑ์นอกเหนือ  
จากบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

350,000 - 
 

- - - 1.เด็กและเยาชน 
ได้พัฒนาทักษะ
ทางด้านร่างกาย
และออกก าลังกาย 
2.ส่งเสรมิ
พัฒนาการของ
เด็กและเยาวชน
ในจังหวัดล าพูน 
3.เด็กและเยาชน 
ให้เป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป  
 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.ป่าป๋วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

9 จัดซื้อเครื่อง 
ออกก าลังกาย
กลางแจ้งส าหรับ
ผู้สูงอายุพร้อม
ติดตั้ง 

1.เพื่อให้ประชาชน 
เยาวชน ผู้สูงอายุ  
ได้ออกก าลังกาย 
อย่างทั่วถึง 
2.เพื่อให้ประชาชน 
เยาวชน ผู้สูงอายุ  
มีสุขภาพ อนามยั
แข็งแรง และบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.เพื่อให้ลาน
เอนกประสงค์สนาม
กีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน เป็นศูนยร์วม
ของประชาชน 
เยาวชน ผู้สูงอายุ  
ในการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ  

1.เยาวชน 
ประชาชน และ
ผู้สูงอายสุามารถ
ออก าลังกาย 
เสรมิสร้างสุขภาพ
ด้วยเครื่องออก
ก าลังกายได้อย่าง 
2.จัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  
จ านวน 14 เครื่อง 
(ครุภัณฑ์
นอกเหนือจาก
บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

500,000 - 
 

- - - 1.เยาวชน 
ประชาชน 
ผู้สูงอายุ ได้ออก
ก าลังกายและมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
2.ประชาชน 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
มีสุขภาพ อนามยั
แข็งแรง  
3.ลาน
เอนกประสงค์
สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
เป็นศูนย์รวมของ
ประชาชน 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ในการประกอบ
กิจกรรม
นันทนาการ  

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 90 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

10 จัดซื้อระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อม
ติดตั้ง ภายใน
สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 

1.เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการก่อ
อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาการ
ลักทรัพย์และภัยต่างๆ 
ภายในสนามกีฬา
กลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
2.เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้มาใช้
สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 
ตลอดจนทรัพย์สิน
ของทางราชการ
ภายใต้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 

1.ผู้ใช้สนามกีฬาฯ
และประชาชน
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่ของ 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ,
เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 
(ครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

1,558,000 - - - - ผู้มาใช้สนามกีฬา
กลางองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิต ตลอดจนเป็น
การดูแลทรัพย์สิน
ของประชาชน
และของทาง
ราชการ 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 91 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

11 จัดซื้อระบบเครื่อง
เสียงบนอัฒจันทร์
พร้อมติดตั้ง 
ภายในสนามกีฬา
กลางองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

เพื่อติดตั้งเครื่องเสียง
บนอัฒจันทร์ทั้ง 2 ฝั่ง
ให้พร้อม
ประชาสมัพันธ์แก่ผู้
เข้ามาใช้บริการสนาม
กีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน   

1.เครื่องเสียง
บริเวณอัฒจันทร ์
ที่มีคุณภาพและ
สมรรถภาพเพียงพอ 
2.สนามกีฬาฯ  
มีเครื่องเสียง 
บนอัฒจันทร์ 
จ านวน 1 ระบบ 
(ครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
 

1,417,750 - - - - ผู้เข้ามาใช้บริการ
สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ได้รู้การ
ประชาสมัพันธ์
อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 92 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

12 จัดซื้อระบบสกอร์
บอร์ดพร้อมติดตั้ง  

เพื่อให้สนามกีฬา
กลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน มี
ระบบสกอร์บอร์ด  
ที่มีประสิทธิภาพและ
พร้อมบริการ
ประชาชน 

1.สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน  
มีระบบสกอร์บอรด์ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
2.สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน  
มีระบบสกอร์บอรด์ 
จ านวน 1 ระบบ 
(ครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

66,875 - - - - สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
มีระบบสกอร์
บอร์ด ท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
พร้อมบริการ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 93 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

13 จัดซื้อเครื่องตดั
หญ้าแบบข้ออ่อน  

เพื่อปรับภูมิทัศน์
ภายในสนามกีฬา
กลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ให้สะอาดเรียบร้อย 
อยู่เสมอ 

1.สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนสะอาด
เรียบร้อยอยู่เสมอ  
2.จัดซื้อเครื่องตดั
หญ้าแบบข้ออ่อน 
จ านวน 3 เครื่องๆ
ละ 10,900.-บาท   
(ครุภัณฑ์ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

32,700 - 
 

- - - สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน
สะอาดเรียบร้อย
อยู่เสมอ พร้อม
บริการประชาชน 

กองการศึกษาฯ 
 

14 จัดซื้อเครื่อง 
ตัดแต่งพุ่มไม ้
ขนาด 22 นิ้ว 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
ภายในสนามกีฬา
กลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ให้สะอาดเรียบร้อย 
อยู่เสมอ 

1.สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนสะอาด
เรียบร้อยอยู่เสมอ  
2.จัดซื้อเครื่องตดั
แต่งพุ่มไม้ จ านวน  
2 เครื่องๆละ 
11,000.-บาท   
(ครุภัณฑ์ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

22,000 - 
 

- - - สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน
สะอาดเรียบร้อย
อยู่เสมอ พร้อม
บริการประชาชน 

กองการศึกษาฯ 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 94 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

15 จัดซื้อรถเข็น 
ล้อชนิดจักรยาน 

เพื่อใช้เก็บขยะและขน
ขยะภายในสนามกีฬา
กลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ให้สะอาดเรียบร้อย 
อยู่เสมอ  

1.สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนสะอาด
เรียบร้อยอยู่เสมอ  
2.จัดซื้อจัดซื้อ
รถเข็นล้อชนิด
จักรยาน 
จ านวน 4 คันๆละ 
4,275.-บาท   
(ครุภัณฑ์
นอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

17,100 - - - - สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน
สะอาดเรียบร้อย
อยู่เสมอ พร้อม
บริการประชาชน 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

16 จัดซื้อเครื่อง 
ตัดแต่งพุ่มไม ้
ขนาด 29.5 นิ้ว 

1.เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้
บริเวณโรงเรียนให้มี
ทัศนียภาพท่ีอ านวย
ต่อการจัดการเรียนรู ้
2.เพื่อให้โรงเรียน 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ป่าป๋วย  
มีสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้ออ านวยต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1.โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วย มี
สภาพแวดล้อม 
ที่เอื้ออ านวย 
ต่อการจัดการ 
เรียนการสอน 
2.จัดซื้อเครื่อง 
ตัดแต่งพุ่มไม้  
จ านวน ๑ เครื่อง 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

18,900 - 
 

- - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 
ป่าป๋วยมี
สภาพแวดล้อม
เอื้ออ านวยต่อการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.ป่าป๋วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 96 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

17 พัฒนาระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็
โรงเรียน เพื่อการ
เรียนรู้ในยคุ
ศตวรรษที่ 21 

1.เพื่อให้ครูและ
นักเรียนได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอินเทอร์เนต็ 
ส าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2.เพื่อให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแก่
ผู้ปกครองนักเรยีน
หรือบุคคลทีม่าติดต่อ
ราชการหรือ
ประชาชนท่ัวไป 
3.เพื่อให้โรงเรียนมี
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์โรงเรียน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภัย
ด้านข้อมูล 
 

โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วยมี
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ห้อง
คอมพิวเตอร์ใช้งาน
ได้กับค่าความเร็ว
อินเตอร์เนต็ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

331,700 - 
 

- - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 
ป่าป๋วย 
มีระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 
ที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
อบจ.ลพ.ป่าป๋วย 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 97 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนา การกีฬา และนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 การส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านนันทนาการ 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนในจังหวัด
ล าพูน 

มีการจัดกจิกรรม 
วันเด็กแห่งชาติ
ประจ าป ี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็ก และเยาวชน
ในจังหวัดล าพูน 
ได้รับการส่งเสรมิ
และพัฒนา
ศักยภาพให้เป็น
บุคคลที่มีความ
พร้อมทางด้าน
ร่างกาย อารมณ ์
สังคมและ
สติปัญญา  เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 98 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนา การกีฬา และนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านกีฬาและมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โครงการ 
น านักเรียน 
เข้าแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นของ
สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 
 

เพื่อน านักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดฯ 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

นักเรียนของสถาน 
ศึกษาในสังกัดฯ  
ได้ร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนของ
สถานศึกษา 
ในสังกัดฯ  
ได้รับรางวัลการ
แข่งขันกีฬาและ
สร้างช่ือเสียง
ให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

กองการศึกษาฯ 
และสถานศึกษา
ในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 99 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนา การกีฬา และนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านกีฬาและมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

2 โครงการส่งเสริม
การแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
แบบบูรณาการ 
ในจังหวัดล าพูน 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาและกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพตดิ  
โดยบูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนใน
จังหวัดล าพูน 
เพื่อสนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน ได้ออก
ก าลังกายใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์
 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน 
กับหน่วยงานองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในจังหวัด
ล าพูน  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน 
จ านวน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการออก
ก าลังกายและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 100 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค าสอนพระพุทธศาสนา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรม เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน 
  

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัด
ล าพูน ได้ปฏิบัตติาม
หลักค าสอนของ
สมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า ท้ังกาย 
วาจาและใจ  และ 
ปลูกจิตส านึกให้เกิด
คุณธรรม จรยิธรรม  
 
 

จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัด
ล าพูน เพื่อ ให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
สามารถน าเอา
หลักธรรมค าสอน
ของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า 
มาปรับใช้ในการฝึก
และควบคมุตนเอง
ให้เกิดสมาธ ิ
สติปัญญาในการ
ด ารงชีวิตให้เป็น 
คนดีในสังคม 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดล าพูน  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดการเรียนรู้ตาม
หลักธรรมค าสอน
ขององค์สัมมา 
สัมพุทธเจ้า และ
สามารถน ามา
ปฏิบัติให้เกดิ
ประโยชน์กับ
ตนเองและสังคม
แล้วเกิดความ 
พึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 101 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค าสอนพระพุทธศาสนา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

2 โครงการ 
บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน 
ในจังหวัดล าพูน  

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนและเยาวชน
ได้มโีอกาสเข้ารับ
การศึกษา อบรม และ
ปฏิบัติธรรม ได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นการ
ปลูกฝังให้มีคณุธรรม 
จริยธรรม  

นักเรียน  นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไป 
ในจังหวัดล าพูน
สามารถน าหลัก 
ค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนา 
ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียน  
นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไป 
ในจังหวัดล าพูน  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
น าหลักค าสอน
ในทาง
พระพุทธศาสนา
ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โครงการส่งเสริม
ประเพณ ี
หล่อเทียนและ 
แห่เทียนพรรษา 
ในจังหวัดล าพูน 

1. เพื่อให้ประชาชน 
ได้เห็นถึงความส าคญั 
และได้ร่วมฟื้นฟู 
อนุรักษ ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
หล่อเทียนและ 
แห่เทียนพรรษา 
2. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน และ
การท่องเที่ยวจังหวัด
ล าพูนและกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัด
ล าพูน 
3. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 
โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ 
องค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ล าพูน 

ประชาชนไดร้่วม
ฟื้นฟ ูอนุรักษ์ และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีหล่อเทียน
และแห่เทียนพรรษา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนใน
จังหวัดล าพูนได้มี
ส่วนร่วมสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ใหค้งอยู่สืบไปและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัด 

กองการศึกษาฯ 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หน้า 103 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณ ี
ปี๋ใหม่เมือง   

1. เพื่อให้ประชาชนได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
และได้ร่วมฟื้นฟู 
อนุรักษ ์รักษาท านุ
บ ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นสืบไป 
 2. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวของ
จังหวัดล าพูน 
 3.เพื่อส่งเสริมการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 
โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ 
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ล าพูน 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดล าพูนและ 
ในจังหวัดใกล้เคียง
ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญั และ 
ได้ร่วมฟื้นฟู อนุรักษ์ 
รักษาท านุบ ารุง
ศิลปะ จารีต
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นสืบไป  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดล าพูนและ
ในจังหวัดใกล้เคียง
ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญั และ
ได้ร่วมฟื้นฟู 
อนุรักษ์ รักษา
ท านุบ ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณ ี
อันดีงามของ
ท้องถิ่นสืบไป 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

3 โครงการส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง 

1.1 เพื่อให้เยาวชน
และประชาชนได้
ตระหนักถึงการท า
ความดีและบูชา
พระพุทธศาสนาผ่าน
กิจกรรมประเพณียีเ่ป็ง 
อาทิ การปล่อยโคม 
การลอยกระทง การ
จุดผางประทีป 
 1.2 เพื่อบูชาองค์
พระสมัมนาสัมพุทธ
เจ้าและสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ
ตามความเชื่อของ 
ชาวล้านนา 
1.3 เพื่อสืบสาน
ประเพณีล้านนา 
ให้คงอยู่ และเพื่อให้
เยาวชน ประชาชนได้
ตะหนักถึงการท านุ
บ ารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณีไว ้
 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมเกี่ยวกับ
งานประเพณยีี่เป็ง 
เพื่อตระหนักและ
ปฏิบัติการท าความดี
ตามค าสอนของ
พระพุทธศาสนา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เพื่อสืบสาน
ประเพณียี่เป็ง 
ให้คงอยู่และ
เยาวชนประชาชน
ได้ตระหนักถึงการ
ท าความด ี
และบูชา
พระพุทธศาสนา
ในรูปแบบของ
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องใน
กิจกรรมยี่เป็ง 
อาทิ การขอขมา
พระแม่คงคา  
การจุดผางประทีป 
การปล่อยโคม 

กองการศึกษาฯ 
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.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

4 โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ ์ 
สืบสาน ฟื้นฟู  
และเผยแพร่วิถี
ชีวิตชาติพันธ์ุ 
ต่าง ๆ  

1 เพื่อสืบสานอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม
ของชนเผ่าและ       
ชาติพันธ์ุในจังหวัด
ล าพูน เรียนรู้วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาพื้นบ้านท่ีด ี
ของแต่ละชนเผ่า    
2. ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน ได้เห็น
คุณค่าและร่วมกัน
อนุรักษ ์สืบสานและ
เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ และ
แลกเปลีย่นประเพณี
วัฒนธรรมของแต่ละ
ชนเผ่าในจังหวัดล าพูน 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของชน
เผ่าและชาติพันธุ ์
ในจังหวัดล าพูน 

ประชาชน และ
เยาวชนได้ศึกษา
เรียนรู้วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมภมูิปัญญา
พื้นบ้านท่ีดีของแต่
ละชนเผา่ ไดเ้ห็น
คุณค่าและร่วมกัน
อนุรักษ์ สืบสาน
ต่อไป 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 
ในจังหวัดล าพูน 
ได้ศึกษาเรียนรู ้
วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาพื้นบ้านท่ีดี
ของแต่ละชนเผ่า 
ได้เห็นคุณค่าและ
ร่วมกันอนุรักษ์ 
สืบสานต่อไป 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

5 โครงการฝึกอบรม
และการจัด
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีพื้นบ้าน
ภูมิปัญญา 
 ท้องถิ่นในจังหวัด
ล าพูน     

1. เพื่อฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
สืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาของ 
นครหรภิุญชัย 
2. เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชน ตระหนัก 
ถึงความส าคัญของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประเพณีพื้นบ้าน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
3. เพื่อส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประเพณี
พื้นบ้าน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 

เยาวชน ประชาชน 
และคนในชุมชน 
เกิดการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นล้านนา 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาและ
ประเพณีท้องถิ่น  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เยาวชน 
ประชาชน  
ในจังหวัดล าพูน 
ได้สบืสาน 
เผยแพร ่
ประเพณีพื้นบ้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

6 โครงการจดังาน
วันพระนาง 
จามเทวี  
(พระแม่นั่งเมือง) 

1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน  
ได้ระลึกถึงวันส าคัญ 
ทางประวัติศาสตร ์
เกิดจิตส านึกรักและ
หวงแหนในความเป็น
นครหรภิุญไชย 
2. เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกยีรต ิและ
ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของพระ
นางจามเทวีปฐมกษัตรี
แห่งราชอาณาจักร 
หริภุญไชย 
3. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
ในจังหวัดล าพูนและ
ได้ร่วมกัน
เทิดพระเกยีรติ และ
แสดงความกตัญญู
กตเวทิตา ร าลึกถึง
พระมหากรุณาธคิุณ
พระนางจามเทว ี
เกิดจิตส านึกรักและ
หวงแหนในความ
เป็นนครหริภุญชัย 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
ในจังหวัดล าพูน
และใกลเ้คียง  
เข้าร่วมงานเกดิ 
จิตส านักรักและ
หวงแหนในความ
เป็นนครหริภุญชัย
จนสืบทอดเป็น
ประเพณ ี
วัฒนธรรมที่ต้อง
ด าเนินการเป็น
ประจ า 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

7 โครงการ
ประวัติศาสตร ์
นครหรภิุญชัย 

1.เพื่อสืบค้นตลอดจน
รวบรวม 
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์เมือง
ล าพูน  
2. เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ไปเผยแพร่
เกี่ยวกับประวตัิศาสตร์
เมืองล าพูนได้อย่าง
ถูกต้องและประชาชน
เข้าใจประวัตศิาสตร์
และความเป็นมาของ
เมืองล าพูน 
3. เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จาก
การปฏิบัติงานและ
เกิดการบรูณการ
ร่วมกัน 
 

นักวิชาการ ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้น า
ท้องถิ่น ประชาชน
ในจังหวัดล าพูนและ
จังหวัดอื่นๆร่วมกัน
สืบค้น แลกเปลี่ยน 
รวบรวมองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์นคร
หริภุญชัยและน าไป
ต่อยอดให้เกิดองค์
ความรู้ในด้านอื่นๆ 
ต่อไป 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็ก นักเรียน  
และประชาชน  
ได้ศึกษาข้อมลู 
องค์ความรู้ที่ได้
จากการสืบค้น
ทางด้าน
ประวัติศาสตร ์
นครหรภิุญชัย 
เป็นที่น่าเชื่อถือ 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

8 โครงการส่งเสริม
ประเพณ ี
แห่แค่หลวง 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 

1. เพื่อฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
รักษาและท านุบ ารุง 
ศิลปะ จารีตประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
สืบไป 
 2.เพื่อฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
รักษาและท านุบ ารุง 
ศิลปะ จารีตประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
สืบไป 
3.เพื่อส่งเสรมิ
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
ล าพูน 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
อนุรักษ์ รักษาและ
ท านุบ ารุง ศิลปะ 
จารีตประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนท่ัวไป 
ในจังหวัดล าพูน 
เกิดการอนุรักษ์ 
รักษาท านุบ ารุง 
ศิลปะ จารีต
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

9 โครงการส่งเสริม
ประเพณ ี
แห่ไม้ค้ าโพธิ์ 

1. เพื่ออนุรักษ์  
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่นสืบต่อไป 
2. เพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดความหวงแหน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของตน และ
กระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว    
3.เพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประเพณ ี
แห่ไม้ค้ าโพธิ์ให้เป็น 
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 

การจัดกิจกรรม
ประเพณ ี
แห่ไม้ค้ าโพธิ์  
เพื่อส่งเสริม
ประเพณ ี
แห่ไม้ค้ าโพธิ์  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนท่ัวไป 
ในจังหวัดล าพนู 
เห็นความส าคัญ 
ในการอนุรักษ์ 
และส่งเสรมิ
ประเพณ ี
แห่ไม้ค้ าโพธิ ์

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

10 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ า 
วัดพระบาท 
ตากผ้า 

1.เพื่อสืบสาน ส่งเสรมิ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีสรงน้ าวัด
พระบาทตากผ้า 
2.เพื่อให้ประชาชน 
เห็นความส าคัญของ
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น อันดีงามของ
จังหวัดล าพูน  
3. เพื่อให้ประชาชนใน
อ าเภอป่าซาง ได้เห็น
คุณค่าของพุทธสถาน
ส าคัญตู่บ้านคู่เมือง 
ที่เก่าแก่  
4.เพื่อให้ประชาชนใน
อ าเภอป่าซาง มุ่งสู่การ
ขับเคลื่อน เมืองแห่ง
วัฒนธรรมความ
หลากหลายและการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมรม 
ในวิถีใหม ่ 

ประชาชนจังหวัด
ล าพูนรวมทั้ง
นักท่องเที่ยว ที่เข้า
ร่วมงานตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ประเพณีสรงน้ าวัด
พระบาทตากผ้าจน
สืบทอดเป็นนบธรรม
เนียมประเพณีที่ต้อง
ด าเนินการเป็น
ประจ าทุกป ี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนใน
จังหวัดล าพูนและ
นักท่องเที่ยวได้
ร่วมกันอนุรักษ ์
สืบสาน 
ขนบธรรมเนยีม
วัฒนธรรม
ประเพณีสรงน้ า 
วัดพระบาท 
ตากผ้า 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

11 โครงการส่งเสริม
ประเพณ ี   
วันมาฆบูชา 
สืบสานเจดีย ์
สองธาต ุ

1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน เด็กและ
เยาวชนเห็น
ความส าคญัของ
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์นคร 
หริภุญชัย 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุท่ีมีคณุค่า
ของนครหริภุญชัย 
2. เพื่อส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และ
สืบสานต านาน 
เจดียส์องธาต ุ
 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในจังหวัด
ล าพูน และใน
จังหวัดใกล้เคียง 
และพุทธศาสนิกชน 
ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  
ได้สบืสาน ส่งเสริม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี
วันมาฆบูชา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมงานเห็น
ความส าคญัของ
ประเพณีดีงานของ
ท้องถิ่น มีความรู้ 
ความเข้าใจ
ประวัติศาสตร ์
นครหรภิุญชัย 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

12 โครงการส่งเสริม
ประเพณีไหวส้า 
สี่ครูบาในจังหวัด
ล าพูน 

1. เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 
และส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
ของท้องถิ่น 
2. เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัด
ล าพูนยึดถือแบบแผน
ในการด าเนินชีวิต 
และตระหนักถึงคณุ
งามความดีของครูบา
ในจังหวัดล าพูน 
3. เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนร่วมคดิ  
ร่วมแรง ร่วมใจ 
อย่างมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินกิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีไหวส้าครู
บาในจังหวัดล าพูน 
เพื่อเป็นการร าลึกถึง
คุณงามความดี 
ค าสั่งสอนของครูบา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เยาวชนและ
ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน
สามารถน า
หลักธรรมค าสอน
ของครูบามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

13 โครงการประเพณี
สลากภัต 
สลากย้อม 
ประจ าป ี
 

เพื่ออนุรักษ์ และ 
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีทานสลากภตั  
สลากย้อม ประจ าป ี
 

มีการจัดกจิกรรม
เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีทาน
สลากภัต  
สลากย้อม ประจ าป ี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน  
ได้ร่วมกันอนุรักษ์
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม  
 

กองการศึกษาฯ 
 

14 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ า 
พระบรมธาตุ
หริภัญชัย 

เพื่ออนุรักษ์ และ 
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีสรงน้ า 
พระบรมธาตุหรภิัญชัย 

มีการจัดกจิกรรม
เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีสรงน้ า 
พระบรมธาต ุ
หริภัญชัย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน  
ได้ร่วมกันอนุรักษ์
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีสรงน้ า 
พระบรมธาตุ
หริภัญชัย 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 ๒๕๖9 ๒๕70 

15 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณ ี
โคมยี่เป็ง 
ในจังหวัดล าพูน 
 

เพื่ออนุรักษ์และ 
สืบสานศลิปวัฒนธรรม
ของชุมชนที่มีคุณค่า 
ให้เกิดมูลค่าในจังหวัด
ล าพูน 

มีการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมคณุค่า 
สร้างมลูค่า 
โคมยี่เป็ง 
ในจังหวัดล าพูน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการส่งเสรมิ
คุณค่าสร้างมลูค่า 
โคมยี่เป็ง 
ในจังหวัดล าพูน 

กองการศึกษาฯ 
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมนิผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนไปสู่การปฏิบัติ 

 
5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดล าพูนไปสู่การปฏิบัติ 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ 1293/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564      

และค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ 1436/2564 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประกอบด้วย 

1. นายอรรณพ ปัญญาโกษา                     ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพล   โพธาเจริญ                          รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรพงษ์ ชมภูแก้ว                          รองประธานกรรมการ 
4. เจ้าคณะจังหวัดล าพูน                      กรรมการ 
5. ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน                     กรรมการ 
6. ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน                      กรรมการ 
7. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน                   กรรมการ 
8. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน                    กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                   กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการกองคลัง                      กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่                     กรรมการ 
12. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วย      กรรมการ 
13. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าแป๋              กรรมการ 
14. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นาทราย      กรรมการ 
15. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   กรรมการ 
   ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
16. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              เลขานุการและกรรมการ 
17. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1.ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
  2.ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
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  3.รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพ่ือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีงบประมาณ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
  5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดล าพูนไปสู่การปฏิบัติ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดล าพูน เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยจะท าการ
ประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ ทั้งนี้จะด าเนินการ
ประเมินทั้งระบบ กล่าวคือประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้กระบวนการที่ใช้ผลผลิตที่ได้รับและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
ต่อไป 
  โดยคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้ก าหนดห้วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ปีละ 1 ครั้ง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 
  5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูนไปสู่การปฏิบัติ 
  ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดล าพูน ก าหนดการประเมินในช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน เพ่ือรายงานผลและข้อเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  และประกาศผล  
การติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้    
ให้ปิดประกาศเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  โดยคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้ก าหนดห้วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ปีละ 1 ครั้ง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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คณะผู้จัดท า 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูน 




