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เหตุผลความจ าเป็น 
 

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

  ทั้งนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาฯ ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาฯ มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง และมีแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน และสามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ ยนแปลงโครงการ             
ในแผนพัฒนาการศึกษาฯ ซึ่งจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

โดยอาศัยอ 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 2562 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  
 
   

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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- ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565          

 
บัญชีเปลี่ยนแปลง 
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บัญชีสรุปงบประมาณ/โครงการ 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

เปลี่ยนแปลง 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
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษา 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

กลยุทธ์ที่ 2.2  2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 10,000,000 5 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 10,000,000 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพการจัดการศกึษา
และการบริหารจัดการทรัพยากร 

            

กลยุทธ์ที่ 3.1  3,771,900 1 - - - - - - - - 3,771,900 1 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 3,771,900 1 - - - - - - - - 3,771,900 1 
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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 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
ส่งเสริมการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

                        

กลยุทธ์ที่ 5.1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 5,000,000 5 

กลยุทธ์ที่ 5.2  9,500,000 5 9,500,000 5 9,500,000 5 9,500,000 5 9,500,000 5 47,500,000 25 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 10,500,000 6 10,500,000 6 10,500,000 6 10,500,000 6 10,500,000 6 52,500,000 30 

รวมท้ังสิ้น 16,271,900 8 12,500,000 7 12,500,000 7 12,500,000 7 12,500,000 7 65,087,600 36 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
        และการกีฬานันทนาการ 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาการศึกษา  

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาการศึกษา 

(ใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินทางวัฒนธรรม  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 75 ข้อ 16 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 2,000,000.-บาท 
 
 

โครงการส่งเสริมศลิปะถ่ายทอดภูมิปัญญา
ศิลปินทางวัฒนธรรม  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งท่ี 1/2565 หน้า 3 ข้อ 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 2,000,000.-บาท 

เพื่อเปลี่ยนช่ือโครงการใหส้อดคล้อง
กับการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
และกลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ทางการศึกษา 

งานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาการศึกษา  

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาการศึกษา 

(ใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.
303/28 (ขนาด 6 หน่วย) ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ป่าป๋วย 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566) หน้า 77 ข้อ 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ปีงบประมาณละ 3,572,400.-บาท 

โครงการก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.
303/28 (ขนาด 6 หน่วย) ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ป่าป๋วย 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งท่ี 1/2565 หน้า 4 ข้อ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ปีงบประมาณละ 3,771,900.-บาท 

เพื่อเพ่ิมงบประมาณใหต้รงตามตาม
บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้างฉบับ
ล่าสดุ เดือน ธันวาคม ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
 

งาน
การศึกษา 

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

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาการศึกษา  

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาการศึกษา 

(ใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
ในจังหวัดล าพูน 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 101 ข้อ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 500,000.-บาท 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
ในจังหวัดล าพูน 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2565 หน้า 5 ข้อ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 1,000,000.-บาท 

ขอเพิ่มงบประมาณเนื่องจากมีการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
ส่งเสริมการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 

งานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

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

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาการศึกษา  

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาการศึกษา 

(ใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้เจ้าพ่อผาด่าน 
อ าเภอแม่ทา  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 73 ข้อ 13 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 200,000.-บาท 
 

โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้เจ้าพ่อผาด่าน 
อ าเภอแม่ทา  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งท่ี 1/2565 หน้า 6 ข้อ 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 200,000.-บาท 

ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ด าเนินงาน จากการอุดหนุน
งบประมาณให้กับส่วนราชการ  
เป็นการจัดงานโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
และเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์ที่ 2 
ย้ายไปยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมการสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

งานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย  
วัดดอยติ 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 73 ข้อ 14 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 1,500,000.-บาท 

โครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย  
วัดดอยติ 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งท่ี 1/2565 หน้า 6 ข้อ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 1,500,000.-บาท 

ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ด าเนินงาน จากการอุดหนุน
งบประมาณให้กับส่วนราชการ  
เป็นการจัดงานโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
และเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์ที่ 2 
ย้ายไปยุทธศาสตร์ที่ 5  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมการสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

งานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการส่งเสริมอนุรกัษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู และ
เผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆ  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 105 ข้อ 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 500,000.-บาท 

โครงการส่งเสริมอนุรกัษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู และ
เผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆ  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2565 หน้า 6 ข้อ 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 1,000,000.-บาท 

ขอเพิ่มงบประมาณเนื่องจากมีการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
ส่งเสริมการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 

งานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 หน้า 7 
 

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

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาการศึกษา  

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาการศึกษา 

(ใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4 โครงการฝึกอบรมและการจัดกจิกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพ้ืนบ้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 106 ข้อ 5 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 500,000.-บาท 

โครงการฝึกอบรมและการจัดกจิกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพ้ืนบ้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2565 หน้า 7 ข้อ 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 1,800,000.-บาท 

ขอเพิ่มงบประมาณเนื่องจากมีการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
ส่งเสริมการสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 

งานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
โคมยี่เป็งในจังหวัดล าพูน 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 115 ข้อ 15 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 2,000,000.-บาท 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
โคมยี่เป็งในจังหวัดล าพูน 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2565 หน้า 7 ข้อ 5 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570   
ปีงบประมาณละ 5,000,000.-บาท 

ขอเพิ่มงบประมาณเนื่องจากมีการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
ส่งเสริมการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 

งานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2565 หน้า 1 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2565 หน้า 1 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2565 หน้า 4 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2565 หน้า 5 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
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