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เหตุผลความจ าเป็น 
 

  ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว386 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
(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 เพื่อจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส าหรับน 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 2/2565  
 
   

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

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 
 

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 1  
การส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

                        

กลยุทธ์ที่ 1.2  
การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจดัการศึกษา 
 

500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 2,500,000 5 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 2,500,000 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 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายทางการศกึษา 

                        

กลยุทธ์ที่ 2.1  
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
ในระบบนอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้รบั
โอกาสในการศึกษาและการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

- - 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 80,000 4 

กลยุทธ์ที่ 2.2  
การส่งเสริมและสนับสนุนการ 
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดล าพูนด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และการกีฬา นันทนาการ 

- - 12,000 1 12,000 1 12,000 1 12,000 1 48,000 4 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 - - 32,000 2 32,000 2 32,000 2 32,000 2 128,000 8 
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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 3  
การเสริมสร้างประสิทธภิาพ
การจัดการศึกษาและการ
บริหารจัดการทรัพยากร 

            

กลยุทธ์ที่ 3.1  
การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

8,879,799 3 7,892,000 2 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 19,771,799 8 

กลยุทธ์ที่ 3.2 
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการทรัพยากรให้เกดิ
ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธ์ิ
สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

668,195 5 - - - - - - - - 1,035,395 6 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 9,547,994 8 7,892,000 2 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 20,439,994 13 

รวมท้ังสิ้น 10,047,994 10 8,424,000 5 1,532,000 4 1,532,000 4 1,532,000 4 23,067,994 26 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 

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 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน  

เพื่อรองรับการตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไปและเงินรายได ้ 
เป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ป่าป๋วย 
และนักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ป่าแป๋ 
จ านวน 260 วัน 

นักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ป่าป๋วย 
และนักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ป่าแป๋ 
ทุกคนได้รับอาหาร
เสรมิ (นม)  
ครบจ านวน 260 วัน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ป่าป๋วย และ
นักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ป่าแป๋ ทุกคนได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
ที่มีคุณภาพ 
ถูกหลักโภชนาการ 
และครบจ านวน 
260 วัน  

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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 ท้องถิ่นรักการอ่าน  
 

เพื่อรองรับการตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นค่าจัดซื้อจัดหา
หนังสือและการจัด
กิจกรรมรณรงค์และ
สนับสนุนการอ่าน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน มีการ
จัดกิจกรรมรณรงค์
และสนบัสนุนการ
อ่านหนังสือ พร้อม
จัดหาหนังสือไว้
บริการเด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 1 ครั้งต่อป ี

- 20,000 20,000 20,000 20,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
มีการส่งเสรมิการ
อ่านหนังสือ 
ตลอดจนเป็นการ
เสรมิสร้างการรัก
การอ่านในชุมชน 
ตลอดจน
เสรมิสร้างภาคี
เครือข่ายให้ทุก
ภาคส่วนทีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
ของชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการกีฬา 
นันทนาการ 

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 พัฒนาบุคลากรสนาม
กีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน  
 

เพื่อรองรับการตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นค่าพัฒนา
บุคลากรสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

เพื่อให้บุคลากรสนาม
กีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ไดเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี

- 12,000 12,000 12,000 12,000 บุคลากรสนาม
กีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ไดเ้ข้ารับ
การฝึกอบรม  
เพื่อพัฒนาตนเอง 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 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 

1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบ  

เพื่อรองรับการตั้ง
งบประมาณเงิน
อุดหนุนท่ัวไป และเงิน
รายได ้เป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน
และอาคารประกอบ 
ของสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ทั้ง 4 แห่ง  

สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ พร้อมรองรับ
การเรยีนการสอน  
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ
ของสถานศึกษา 
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ พร้อม
รองรับการเรียน
การสอน 

กองการศึกษาฯ 
 

2 ค่าปรับปรุงสถานศึกษา 
ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย  

เป็นค่าปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ และสิ่งปลูก
สร้างให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

มีการปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ และสิ่งปลูก
สร้าง ของโรงเรยีน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน นาทราย 
อยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน 

5,516,253 - - - - อาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ 
และสิ่งปลูกสร้าง 
ของโรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
นาทราย อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 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 

3 ก่อสร้างอาคารกีฬา
อเนกประสงค์ ของ
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน  
นาทราย  

เป็นค่าก่อสรา้งอาคาร
กีฬาอเนกประสงค์ 
ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย 

อาคารกีฬา
อเนกประสงค์ของ
โรงเรียนองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย  
จ านวน 1 หลัง 
 

- 
 

6,892,000 - 
 

- 
 

- 
 

อาคารกีฬา
อเนกประสงค์ของ
โรงเรียนองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย  
จ านวน 1 หลัง 

กองการศึกษาฯ 

4 ปรับปรุงสนามกีฬา
กลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน  

เพื่อเป็นค่าปรับปรุง
อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา
ภายในสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

มีการปรับปรุงอัฒจันทร์
ฝั่งมีหลังคาภายในสนาม
กีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ให้อยู่ในสภาพ 
ที่พร้อมใช้งาน เพื่อ
รองรับการให้บริการ
ประชาชน 

3,024,100 - - - - อัฒจันทร์ฝั่งมี
หลังคาภายใน
สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน 
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้
งาน เพื่อรองรับ
การให้บริการ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 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 

5 ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ส่องสว่างสนามฟตุบอล  
ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วย  

เพื่อเป็นค่าติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างสนาม
ฟุตบอล ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ป่าป๋วย 
ในการรองรับการจดั
กิจกรรมของโรงเรียน
และ รองรับการให้
บริหารประชาชนท่ีมา
รับบริการของโรงเรียน 

มีติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ส่องสว่างสนามฟตุบอล 
ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วย 

339,446 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าป๋วย 
มีระบบไฟฟ้า 
ส่องสว่างสนาม
ฟุตบอล ส าหรับ
รองรับการจดั
กิจกรรมของ
โรงเรียนและ 
รองรับการให้
บริหารประชาชน
ที่มารับบริการ 
ของโรงเรียน 
 
 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า 10 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

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 จัดซื้อเครื่องตดัหญา้
แบบข้อแข็ง  

เพื่อจัดซื้อเครื่อง 
ตัดหญา้ แบบข้อแข็ง 
ส าหรับใช้งานในสนาม
กีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้
แบบข้อแข็ง  
จ านวน 1 เครื่อง  
(ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

28,500 - - - - สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน
มีเครื่องตดัหญ้า
แบบข้อแข็ง ท่ีมี
คุณภาพ ส าหรับ 
ใช้งาน เพื่อรองรับ
การให้บริการ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

2 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า
แรงดันแบบคงที่  
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
แรงดันแบบคงที่ 
ส าหรับใช้กับระบบ 
รดน้ าสนามฟุตบอล 
ภายในสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า
แรงดันแบบคงที ่ 
พร้อมติดตั้ง  
จ านวน 1 เครื่อง 
(นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

458,495 - - - - สนามกีฬากลาง
องค์การบริหาร
สว่นจังหวัดล าพูน 
มเีครื่องสูบน้ า
แรงดันแบบคงที ่
ส าหรับสนาม
ฟุตบอล เพื่อ
รองรับการจดั
กิจกรรมต่างๆ  
ในการให้บริการ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า 11 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

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 

3 จัดซื้อเครื่องชงกาแฟ
และเครื่องคั่วกาแฟ  
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องชง
กาแฟและเครื่องคั่ว
กาแฟ ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ป่าแป๋  
ส าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ตามโครงการโรงเรียน
กาแฟดอยป่าแป๋ และ
ส าหรับการจัดกจิกรรม
ต่างๆของโรงเรยีน 

จัดซื้อเครื่องชงกาแฟ  
จ านวน 2 เครื่องๆละ  
32,900.-บาท  
และเครื่องคั่วกาแฟ 
จ านวน 1 เครื่องๆละ 
28,500 
(นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

94,300 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ป่าแป๋ มี
เครื่องชงกาแฟ
และเครื่องคั่ว
กาแฟส าหรับใช้ใน
การจัดการเรยีน
การสอนและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 

กองการศึกษาฯ 

4 จัดซื้อชุดรับแขก  
 

เพื่อจัดซื้อชุดรับแขก  
ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย  
ส าหรับการจัดกจิกรรม
ของโรงเรียน และ
ให้บริการประชาชน
ที่มารับบริการ 

จัดซื้อชุดรับแขก  
ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย  
จ านวน  1 ชุด 
(นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

27,900 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย  
มีชุดรับแขก 
ส าหรับการจัด
กิจกรรมของ
โรงเรียน และ
ให้บริการ
ประชาชนท่ีมารับ
บริการ 

กองการศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า 12 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

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 จัดซื้อเครื่องพ่น 
หมอกควัน  
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่น 
หมอกควัน ของ
โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย 
ส าหรับใช้งาน 
ในโรงเรียนเพื่อก าจัด
และป้องกันแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย 

จัดซื้อเครื่องพ่น 
หมอกควัน ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน นาทราย  
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์)  
 

59,000 - - - - โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน นาทราย 
เครื่องพ่นหมอก
ควันท่ีมีคุณภาพ 
ส าหรับใช้งาน 
ในโรงเรียนเพื่อ
ก าจัดและป้องกัน
แหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกน้ ายุงลาย 

กองการศึกษาฯ 
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