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เหตุผลความจ าเป็น 
 

  ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว386 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกกา 
(พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อ 4.การน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ 
  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วแต่กรณี และต้องท าการประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งจัดส่ง
แผนพัฒนาการศึกษาท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จะด าเนินการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 - 2570 เพื่อจัดล าดับให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไป 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 5 ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว386 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565  
 
   

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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บัญชีสรุปงบประมาณ/โครงการ 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2570 

รวม 5 ปี (66 - 70) 

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) 
จ านวน
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดั
การศึกษาและการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

                        

กลยุทธ์ที่ 3.1  
การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

4,610,525 15 - - - - - - - - 4,610,525 75 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 4,610,525 15 - - - - - - - - 4,610,525 75 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การส่งเสริมการสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

            

กลยุทธ์ที่ 5.1  
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักค าสอนพระพุทธศาสนา 

1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 5,000,000 5 
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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 5 ปี (66 - 70) 

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) 
จ านวน
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 5.2  
การสร้างเสริมเอกลักษณ์  
ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 2 15,000,000 10 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 3 20,000,000 15 
รวมท้ังสิ้น 8,610,525 18 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 3 24,610,525 90 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

1 จัดซื้อเครื่องมลัตมิิเดยี 
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,000  
ANSI Lumens  
 

เพื่อใหโ้รงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
นาทราย มีเครื่อง 
มัลตมิิเดยีโปรเจคเตอร ์
ที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในห้อง
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่มสาระ 

1.มีเครื่องมลัติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ทีม่ี
ประสิทธิภาพในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
ในห้องสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ 
2.จัดซื้อเครื่องมลัต ิ
มิเดีย โปรเจคเตอร์ 
จ านวน 8 เครื่องๆละ  
29,900.-บาท 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

239,200 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย
เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ทีม่ี
ประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน
ของโรงเรียน 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

2 จัดซื้อเครื่องฉายภาพ  
3 มิติ  

เพื่อให้โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
นาทราย มีเครื่องฉาย
ภาพ 3 มิติ ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในห้อง
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่มสาระ 

1.มีเครื่องฉายภาพ 3 
มิติ ท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนในห้องสาระ
การเรยีนรู้ทั้ง 8 กลุม่
สาระ 
2.จัดซื้อเครื่องฉาย
ภาพ 3 มิติ จ านวน  
8 เครื่องๆละ  
19,900.-บาท 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

159,200 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย
เครื่องฉายภาพ 
3 มิติ ท่ีมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน
ของโรงเรียน 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

3 จัดซื้อตูล้็อกเกอร์  
18 ช่อง  

เพื่อให้โรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน นาทราย 
มีตู้ล็อกเกอร์ ส าหรับ
ป้องกันทรัพย์สินของ
นักเรียนให้มีความ
ปลอดภัย 

1.โรงเรียนมีตู้ล็อกเกอร์ 
18 ช่อง ท่ีได้คุณภาพ
และมาตรฐาน  
2.จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 
จ านวน 15 ตู้ๆละ 
8,000.-บาท 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

120,000 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย 
มตีู้ล็อกเกอร์ 
ส าหรับป้องกัน
ทรัพย์สินของ
นักเรียนให้มีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 
 

4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ขนาด 
24,000 บีทียู  
 

เพื่อให้โรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน นาทราย 
มีครื่องปรับอากาศท่ีมี
ระบบฟอกอากาศใน
ห้องเรียน เพื่อให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียน
การสอนและสุขภาพ
ของนักเรียน 

1.โรงเรียนมีเครื่อง 
ปรับอากาศฯ 
ที่ได้คณุภาพและ
มาตรฐาน  
2.จัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศฯ จ านวน 
22 เครื่องๆละ 
32,200.-บาท 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

708,400 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย 
มีเครื่องปรับ 
อากาศที่ได้
คุณภาพและ
มาตรฐาน  
 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

5 จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่ 
ส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร  
 

เพื่อให้โรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน นาทราย 
มีกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดภายนอกอาคารไว้
ส าหรับสอดส่องดูแล
ความปลอดภัย
ภายนอกอาคาร ของ
นักเรียน ครู บุคลากร 
และประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

1.โรงเรียนมี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ที่ได้คณุภาพและ
มาตรฐาน  
2.จัดซื้อกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิดฯ จ านวน 10 
ตัวๆละ 22,000.-บาท 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชี
กระทรวงเทคโนโลยี
และสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

220,000 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
ล าพูน นาทราย 
มีกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดภายนอก
อาคาร ที่ได้
คุณภาพและ
มาตรฐานส าหรับ
สอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยภายนอก
อาคาร  

กองการศึกษาฯ 
 

6 จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่ 
ส าหรับติดตั้งภายใน
อาคาร  
 

เพื่อให้โรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน นาทราย 
มีกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดภายในอาคารไว้
ส าหรับสอดส่องดูแล
ความปลอดภัย
ภายนอกอาคาร ของ
นักเรียน ครู บุคลากร 
และประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

1.โรงเรียนมี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ที่ได้คณุภาพและ
มาตรฐาน  
2.จัดซื้อกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิดฯ จ านวน 10 
ตัวๆละ 16,000.-บาท 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชี
กระทรวงเทคโนโลยี
และสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

160,000 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย 
มีกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดภายใน
อาคาร ที่ได้
คุณภาพและ
มาตรฐานส าหรับ
สอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยภายนอก
อาคาร  

กองการศึกษาฯ 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 7 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

7 จัดซื้อกระดานไวท์
บอร์ดแม่เหล็กแบบ
แขวนติดผนัง ขนาด 
120 x 240 
เซนติเมตร  

เพื่อให้โรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน นาทราย 
มีกระดานไวท์บอรด์
แม่เหล็กแบบแขวนติด
ผนัง ขนาด 120 x 
240 เซนติเมตร 
ส าหรับห้องเรียนเพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

1.โรงเรียนมีกระดาน
ไวท์บอร์ดฯ ทีไ่ด้
คุณภาพและมาตรฐาน  
2.จัดซื้อกระดานไวท์
บอร์ดฯ จ านวน 24  
อันๆละ 2,600.-บาท 
(ครุภัณฑ์นอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

62,400 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย 
มีกระดานไวท์
บอร์ดแม่เหล็ก
แบบแขวนติดผนัง 
ส าหรับห้องเรียน
เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษาฯ 
 

8 จัดซื้อตูล้ าโพง 10 น้ิว 
2 ทาง ไม่น้อยกว่า 
700 วัตต์       
 

เพื่อให้โรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน นาทราย 
มีเครื่องเสียงท่ีมี
คุณภาพเอื้อต่อต่อการ
จัดการเรียนการสอน
และการจัดกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 

1.โรงเรียนมีตู้ล าโพงฯ 
ที่ได้คณุภาพและ
มาตรฐาน  
2.จัดซื้อตู้ล าโพงฯ 
จ านวน 10 ตู้ๆละ 
1,930.-บาท 
(ครุภัณฑ์นอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

19,300 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย 
มเีครื่องเสียงท่ีมี
คุณภาพเอื้อต่อ
การจัดการเรยีน
การสอนและการ
จัดกรรมต่างๆของ
โรงเรียน 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 8 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

9 จัดซื้อโคมไฟแอลอีดี 
ชนิดฟลัชไลท์ 
แรงดันไฟฟ้า 220 
โวลต์ ก าลังไฟฟ้า  
240 วัตต์  
พร้อมติดตั้ง 

เพื่อให้ลานกีฬาของ
โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย มไีฟ
ส่องสว่างในช่วงค่ า
หรือช่วงกลางคืน 
ส าหรับนักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไปที่มา
ออกก าลังกาย ให้มี
ความปลอดภัยในการ
ใช้งาน 

1.โรงเรียนมีโคมไฟ
แอลอีดีฯ ท่ีได้คุณภาพ
และมาตรฐาน  
2.จัดซื้อโคมไฟแอลอีดี 
ฯ จ านวน 20 ตัวๆละ 
20,000.-บาท 
(ครุภัณฑ์ตามราคาบญัชี
นวัตกรรมไทย โดย
ส านักงบประมาณ) 

400,000 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย 
มีไฟส่องสว่างใน
ลานกีฬาในช่วงค่ า
หรือช่วงกลางคืน 
ส าหรับนักเรียน
และประชาชน
ทั่วไปท่ีมาออก
ก าลังกาย  

กองการศึกษาฯ 
 

10 จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย
หนีบปกเสื้อพร้อมตัว
รับส่งสญัญาณ  

เพื่อให้โรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน นาทราย 
มีอุปกรณ์บันทึกเสียงท่ี
มีคุณภาพส าหรับการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการเขา้
ร่วมน าเสนอผลงานใน
การแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

1.โรงเรียนมีไมโครโฟน
ไรส้ายฯ ท่ีได้คณุภาพ
และมาตรฐาน  
2.จัดซื้อไมโครโฟนไร้
สายฯ จ านวน 4 ตัวๆ
ละ 8,900.-บาท 
(ครุภัณฑ์นอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

35,600 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย 
มอีุปกรณ์บันทึก 
เสียงท่ีมีคณุภาพ
ส าหรับการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน และการ
เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานในการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการ 

กองการศึกษาฯ 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 9 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

11 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  
 

เพื่อให้โรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน นาทราย 
มีรถบรรทุก (ดีเซล)ฯ 
คุณภาพและมาตรฐาน
ส าหรับบริการรับส่ง
นักเรียน ครู และ
บุคคลากรของโรงเรียน 
ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ 

1.โรงเรียนมีรถบรรทุก 
(ดีเซล)ฯทีไ่ด้คณุภาพ 
และมาตรฐาน  
2.จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ฯ จ านวน  
1 คันๆละ 
1,000,000.-บาท 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

1,000,000 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทรายมี
รถบรรทุก (ดีเซล)
ฯ ที่ได้คณุภาพ
และมาตรฐาน
ส าหรับบริการ
รับส่งนักเรยีน ครู 
และบุคคลากรของ
โรงเรียน ไปร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
 
 
 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 10 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

12 โครงการพัฒนา
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  

เพื่อให้โรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ป่าป๋วย
มีห้องเรียน
คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ ์
ที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน และพร้อมต่อ
การจัดการเรยีนการ
สอน 

1.โรงเรียนมีห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ที่พร้อม 
ต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
2.จัดซื้อครุภณัฑภ์ายใน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ดังนี ้
1) เครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน 1 
เครื่องๆละ 22,000.-
บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 25 เครื่องๆละ 
17,000.-บาท 
3) โต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ส าหรับครู 
จ านวน 1 ตัวๆละ 
1,800.-บาท 

499,700 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ปา่ป๋วย 
มีห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ที่
พร้อมต่อการ
จัดการเรียน 
การสอน 
 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 11 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

   4) เก้าอี้คอมพิวเตอร ์
ส าหรับครู จ านวน  
1 ตัวๆละ 900.-บาท 
5) โต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ส าหรับ
นักเรียน จ านวน 25 ตัว 
ตวัละ 1,600.-บาท 
6) เก้าอี้คอมพิวเตอร ์
ส าหรับนักเรียน จ านวน  
25 ตัวๆละ 400.-บาท 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์และ 
ครุภณัฑ์นอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

13 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1  
 

เพื่อให้วิทยาลัย
เทคโนโลยีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูนมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพให้
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน และพร้อม 
ต่อการจัดการเรียน
การสอน 
 

1.วิทยาลัยฯ มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพพร้อม 
ต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
2.จัดซื้อครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์จ านวน 
20 เครื่องๆละ  
22,000.-บาท 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

440,000 - - - - วิทยาลัยฯมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพให้
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน และ
พร้อมต่อการ
จัดการเรียน 
การสอน 
 

กองการศึกษาฯ 
 

14 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ขนาด 
24,000 บีทียู  
 

เพื่อใหว้ิทยาลัย
เทคโนโลยีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน มี
เครื่องปรับอากาศท่ีมี
ระบบฟอกอากาศใน
ห้องเรียน เพื่อให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียน
การสอนและสุขภาพ
ของนักเรียน 

1.วิทยาลัยฯ มเีครื่อง 
ปรับอากาศฯทีไ่ด้
คุณภาพและมาตรฐาน  
2.จัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศฯ จ านวน 
20 เครื่องๆละ 
32,200.-บาท 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

644,000 - - - - วิทยาลัยฯ มี
เครื่องปรับอากาศ
ที่มีระบบฟอก
อากาศใน
ห้องเรียน เพื่อให้
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนและ
สุขภาพของ
นักเรียน 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

15 จัดซื้อสื่อการเรยีน 
การสอน  
 

เพื่อให้วิทยาลัย
เทคโนโลยีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน มีสื่อการเรยีน
การสอนต่างๆ 
โดยเฉพาะเครื่องมือ
สายช่างที่ทันสมัย 
เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพ และ
ได้มาตรฐาน 

1.วิทยาลัยมสีื่อมีการ
เรียนการสอนที่มีคณุภาพ
มาตรฐานพร้อมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน ดังนี ้
1) Smart TV ขนาด 55 
นิ้ว  จ านวน 12 เครื่องๆ
ละ 23,000.-บาท 
2) เครื่องก าเนิดสัญญาณ
ความถี่ จ านวน 5 
เครื่องๆละ 8,538.-บาท 
3) ชุดทดลองดิจิทลั 
แหล่งจ่ายไฟตรง จ านวน 
5 เครื่องๆ ละ 6,511.-บาท 
4) เครื่องออสซสิโลสโคป 
จ านวน 5 เครื่องๆละ 
13,976.-บาท 
(ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์และ
ครุภณัฑ์นอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

421,125 - - - - วิทยาลัยฯ มสีื่อ
การเรยีนการสอน
ต่างๆ โดยเฉพาะ
เครื่องมือสายช่าง
ที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ และ
ได้มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค าสอนพระพุทธศาสนา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

1 โครงการอนุรักษ ์
พระดีศรีหรภิุญชัย 
และเผยแพรภู่มิปญัญา  
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์พระ
ดีศรีหริภุญชัย (พระสกลุ
ล าพูน) ของจังหวัดล าพูน 

ประชาชนไดม้ ี
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ ์พระด ี
ศรีหรภิุญชัย 
มีการจัดกจิกรรม
เผยแพรภู่มิปญัญา
พระสกลุล าพูน  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนไดม้ ี
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ ์พระด ี
ศรีหรภิุญชัย 
 

กองการศึกษาฯ 
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กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างเสริมเอกลักษณ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

1 โครงการอนุรักษ ์
ภูมิปัญญาอาหาร 
พื้นถิ่น  
 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาอาหารพื้นถิ่นของ
จังหวัดล าพูน 
 

ประชาชนไดม้ ี
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษภ์ูมิปัญญา
อาหารพื้นถ่ินของ
จังหวัดล าพูน 
มีการจัดกจิกรรมเวที
เสวนา นิทรรศการ 
การประกวด  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนไดม้ ี
ส่วนร่วมในการ 
อนุรักษภ์ูมิปัญญา
อาหารพื้นถ่ินของ
จังหวัดล าพูน 
 

กองการศึกษาฯ 
 

2 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประจ าปี  
แบบบูรณาการ  

เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์
สืบสานขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 

ประชาชนไดม้สี่วน
ร่วมในการอนุรักษ ์
สืบสานขนบธรรมเนยีม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นในจังหวัด
ล าพูนโดยมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีของจังหวัด
ล าพูน จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/ป ี
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนยีม
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ในจังหวัดล าพูน 
 

กองการศึกษาฯ 
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