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บทที่ 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2655 กองการศึกษา มีโครงการกิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
4.1  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา          
กลยุทธ์ที ่1 แผนงานจัดหาครูที่มีความสามารถในการ 
             ปฏิบัติงานสอนในรายรายวิชาที่รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที ่2 การพฒันาและส่งเสริมครูให้มคีุณลักษณะความเป็นครู 
กลยุทธ์ที ่3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งครู กับ 
               นักเรียน  และผู้ปกครอง 
กลยุทธ์ที ่4 การส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
               สวัสดกิารต่างๆ แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา 

    1 
 

14 
2 
 

2 
 

100,000.00 
 

445,000.00 
55,000.00 

 
100,000.00 

1 
 

14 
2 
 

2 
 

100,000.00 
 

445,000.00 
55,000.00 

 
100,000.00 

1 
 

14 
2 
 

2 

100,000.00 
 

445,000.00 
55,000.00 

 
100,000.00 

 
รวม     19 700,000.00 19 700,000.00 19 700,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา          
กลยุทธ์ที ่1 การสนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่  แหล่ง  
               เรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ 
                เครื่องมือให้พอเพยีงต่อการจัดการศึกษา 

    14 7,354,873.00 14 7,354,873.00 14 7,354,873.00 

รวม     14 7,354,873.00 14 7,354,873.00 14 7,354,873.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน          
กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่3 การสง่เสริมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่4 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตาม 
               หลกัสูตรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่5 การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตาม 
               อจัฉริยภาพ หรือ ความต้องการของนักเรียน 

    14 
6 
2 
 

2 
1 

1,253,000.00 
250,000.00 
100,000.00 

 
200,000.00 
50,000.00 

14 
6 
2 
 

2 
1 

1,253,000.00 
250,000.00 
100,000.00 

 
200,000.00 
50,000.00 

 

14 
6 
6 
 

2 
2 

1,253,000.00 
250,000.00 
100,000.00 

 
200,000.00 
50,000.00 
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4.1  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

กลยุทธ์ที ่6 แผนงานพัฒนาคุณภาพชวีติ ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี    8 13,190,380.00 8 13,190,380.00 8 13,190,380.00 
รวม    33 15,043,380.00 33 15,043,380.00 33 15,043,380.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปญัญาท้องถิ่น          
กลยุทธ์ที ่1 การสง่เสริมกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคญั 
กลยุทธ์ที ่2 การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    13 
3 

2,328,000.00 
160,000.00 

13 
3 

2,328,000.00 
160,000.00 

13 
3 

2,328,000.00 
160,000.00 

รวม     16 2,488,000.00 16 2,488,000.00 16 2,488,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต          
กลยุทธ์ที ่1 การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น 
               และผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลัก 
               ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    4 
 

3 

3,135,000.00 
 

370,000.00 

4 
 

3 

3,135,000.00 
 

370,000.00 

4 
 

3 

3,135,000.00 
 

370,000.00 

รวม     7 3,505,000.00 7 3,505,000.00 7 3,505,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ          
กลยุทธ์ที ่1 การส่งเสริมกิจกรรมด้านกฬีาและนันทนาการ     6 670,000.00 6 670,000.00 6 670,000.00 

รวม     6 670,000.00 6 670,000.00 6 670,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาศกัยภาพคณะกรรมการสถานศกึษาและองค์กรอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง          
กลยุทธ์ที ่1 การส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา 
               ขั้นพื้นฐานและองค์กรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

    2 40,000.00 2 40,000.00 2 40,000.00 

รวม     2 40,000.00 2 40,000.00 2 40,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่อาเซียน          
กลยุทธ์ที ่1 การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 
               การศึกษา 
กลยุทธ์ที ่2 การส่งเสริมจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมเขา้สู่ 
               ประชาคมอาเซียน 

    9 
 

2 

626,000.00 
 

125,000.00 

9 
 

2 

626,000.00 
 

125,000.00 

9 
 

2 

626,000.00 
 

125,000.00 

รวม     11 751,000.00 11 751,000.00 11 751,000.00 
รวมทั้งหมด     108 34,013,916 108 34,013,916 108 34,013,916 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหาครูที่มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ 
 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/
โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัสรร/
จัดหาครบูุคลากร
ทางการศึกษา  
บุคลากร
สนับสนุน
การศึกษา 

เพื่อจัดสรรอัตราครู
บุคลากรทาง
การศึกษา   บุคลากร
สนับสนุนการศึกษา
ให้ครบตามอตัราให้
เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

สรรหาครู  
บุคลากรทางการ
ศึกษา  บุคลากร
สนับสนุนการศึกษา 
(ธุรการ  การเงิน  
แม่บ้าน  ภารโรง) 
ให้ครบตามอตัรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  100,000 100,000 100,000 โรงเรียนมีครู  
บุคลากร
ทางการศึกษา  
บุคลากร
สนับสนุน
การศึกษาให้
ครบตามอตัรา  
ร้อยละ  95 

ครู บุคลากร
ทางการศึกษา  
บุคลากร
สนับสนุน
การศึกษา 
เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
/โรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 
/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการนิเทศ
การศึกษา 

 - เพื่อนิเทศช่วยเหลือ
ครูผู้สอนในการแก้ไข
ปัญหาการเรียน 
- เพื่อให้การเรียนการ
สอนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างหลากหลาย 
- เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจกับครูในการ
พัฒนาและการจัดการ
เรียนการสอน 
-เพื่อเยี่ยมชั้นเรียน
พบปะครูและนักเรียน 
 
 
 

 - บุคลากรใน
โรงเรียนด าเนินการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ได้รับการนิเทศทุกคน 
 - การนิเทศเป็นไป
อย่างเป็นระบบท่ีท า
ให้บุคลากรมีทัศนคติ
ท่ีดี 
 - ห้องเรียนทุกห้อง
สะอาดมากยิ่งขึ้น
นักเรียนมีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของร่วมกัน 

  5,000 5,000 5,000  - ร้อยละ 100 
ได้รับการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง 
 - จัดตกแต่ง
ห้องเรียนเอื้อต่อ
การจัดการเรียน
การสอน 

 - บุคลากรในโรงเรียน
ด าเนินการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับ
การนิเทศทุกคน 
 - การนิเทศเป็นไป
อย่างเป็นระบบท าให้
บุคลากรมีทัศนคติท่ีดี 
 - ห้องเรียนทุกห้อง
สะอาดมากยิ่งขึ้น
นักเรียนมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของร่วมกันจัดแต่ง
ห้องเรียน เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษา 
/โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน 
/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการประชุม/
อบรม/สัมมนา
พัฒนาครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 - เพื่อปรึกษาหารือ
ข้อราชการที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจดัการศึกษา
และด้านต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
-เพื่อจัดประชุม
อบรม/สัมมนา
พนักงานครู และบุคล
กรทางการศึกษา 

 - จัดให้มีการ
ประชุม 12 ครั้งต่อ
ปี 
 - ผู้บริหาร
เทศบาล/ผู้บริหาร
สถานศึกษา/
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10,000 10,000 10,000  - ผู้บริหาร
สถานศึกษา
หัวหน้า
หน่วยงานใน
กองการศึกษา 

 - ผู้บริหาร
เทศบาลมคีวาม
เข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างผู้บริหาร 
ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา 
-เพื่อพัฒนา
ความรู้วความ
เข้าใจตามความ
เหมาะสมทุก
กลุ่มสาระวิชา 

กองการศึกษา 
/โรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ส่งเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียน 

เพื่อให้ครูสามารถใช้
งานวิจยัพัฒนาการ
เรียนรู้แก้ปัญหาใน
ชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลทัง้ 4 
โรงเรียน 

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 
ครูสามารถน า
ปัญหาในชัน้
เรียนมาวิจัย
เพื่อการแก้ไข
ปัญหาได ้

ครูสามารถวิจัย
พัฒนาการ
เรียนรู้แก้ปัญหา
ในชั้นเรียนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4  ขยายผลการ
อบรมของพนักงาน
ครูและลูกจ้าง 

เพื่อให้ครูท่ีเข้ารับการ
อบรมจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
อื่นน าความรู้ไปขยาย
ผลได้ 

จัดประชุมชี้แจงและ
ขยายผลการด าเนิน
กิจกรรมจาก
ส่วนกลางให้เพื่อ
พนักงานครูและ
พนักงานจ้างได้ 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของพนักงานครูที่
รับการอบรมฯ 
มาขยายผล
ความรู้ต่อเพื่อน
ครู 

ครูผู้สอนสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับ
ไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนได้ดี
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5 อบรมการจัดท า
และประกวดสื่อ
การเรียนการสอน 

 - เพื่อให้ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระ กระตือรือร้น 
ต่อการพัฒนาการเรียน
การสอน 
 - เพื่อให้ครูผู้สอนมีส่ือ
การเรียนการสอนใช้
ประกอบการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 
 - อบรมพัฒนาครูด้าน
การผลิตสื่ออุปกรณ์การ
เรียนท่ีทันสมัย 
 
 

 - ด าเนินการอบรม
พนักงานครูและ
ลูกจ้างให้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
เรียนการสอน 
 - จัดให้มีการ
ประกวดสื่อการเรียน
การสอนดีเด่น 

  40,000 40,000 40,000  - พนักงานครู
ร้อยละ 100  
มีความ 
กระตือรือร้นต่อ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน
มากขึ้น โดยการ
จัดท าสื่อการสอน
ใช้ประกอบใน
การเรียนอย่าง
เพียงพอ 

ครูผู้สอนใช้ส่ือท่ี
สร้างขึ้นตรงตาม
วัตถุประสงค์ใน
วิชาท่ีสอนและท า
ให้การจัดการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/
โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอบรม
พัฒนาทักษะการ
สอน 8 กลุ่ม
สาระฯ 

 - เพื่อพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 - เพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการและเทคนิค
การสอนใหม่ทุกกลุ่ม
สาระ 

 - พนักงานครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรยีน
สังกัดเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  132,500 132,500 132,500 พนักงานครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ร้อยละ 10 
ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

พนักงานครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพทั้ง
ด้านวิชาการและ
เทคนิคใหม่ๆ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

7 โครงการเพิม่
ศักยภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน 

เพื่อจัดส่งครเูข้าร่วม
การประชุม อบรม 
เพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าวิชาชีพ
ให้แก่ พนักงานครู 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 1 โรงเรยีน
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 4 
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  30,000 30,000 30,000 พนักงานครูมี
การพัฒนา
ศักยภาพในด้าน
การจัดการเรยีน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานครูมีเจต
คติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและ
มีความรู้ 
ความคิด รเิริ่ม
สร้างสรรค์ ทัน
ต่อเหตุการณ ์
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/
โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ี 

 - เพื่อจัดอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษา  เจ้าหน้าท่ี  
ศึกษาดูงานด้านการ
จัดการศึกษาทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
 - เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 - เพื่อจัดบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับ
การอบรมของ
หน่วยงานต่างๆ 
 

 - ด าเนินการอบรม
เจ้าหน้าท่ีบุคลากร 
จ านวน  14  คน 
 - ด าเนินการศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน 

  100,000 100,000 100,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
และเจา้หน้าท่ี 
ร้อยละ 90 
น าเอาความรู้ที่
ได้รับการ
พัฒนาการสอน 

 - บุคลากร
ทางการศึกษา
และเจา้หน้าท่ีใน
สังกัดได้รับการ
พัฒนาความรู้
และได้รับ
ประสบการณ์ตรง
ในการอบรมและ
การศึกษาดูงาน 
 - บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการอบรม
ของหน่วยงาน
ต่างๆ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561– 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์
และวางแผนงาน
จัดการคุณภาพจัด
การศึกษาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

 - เพื่อจัดประชุมวิเคราะห์
และแผนการจัดการ
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน และศึกษาดู
งานของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 - พนักงานครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  จ านวน  
150  คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 พนักงานครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 100 
ได้ร่วมกันวิเคราะห์
และวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและศึกษาดู
งาน 

พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนาปรับปรุง 
คุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้
มาตรฐานและน า
ประสบการณ์มาปรับใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10 โครงการวันครู  - เพื่อจัดกิจกรรมให้
พนักงานครูสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูนได้ระลึกถึง     
บูราพาจารย์ 
 - ให้สร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างครูด้วยกันเอง 
 - เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจและเกิดความ
สมัคคี 
 

 - จัดให้มีพิธีท าบุญ
ตักบาตรพิธีทาง
ศาสนา พิธีมอบใบ
ประกาศครูดีเด่น
ประเภทต่างๆ 
 - พนักงานครู 
จ านวน  150 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  - พนักงานครู ร้อยละ 
100 เข้าร่วมกิจกรรม
วันครู 
 - พนักงานครูร้อยละ 
100  ให้ความ
ร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมวันครู 

 - พนักงานครูมีความ
ระลึกถึงครู อาจารย์ 
และร่วมท าพิธีทาง
ศาสนา 
 - พนักงานครูมีขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม  
จริยธรรม
บุคลากรทาง
การศึกษา 

 - เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตนใน
พุทธศาสนาได้อยา่งถูกต้อง 
 - เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าใจหลกัธรรมของ
พุทธศาสนาและศาสนาพธิี
ต่างๆ 
 - เพื่อปลูกฝังให้มีระเบียบ
วินัยในตนเอง, รู้จัก
เสียสละ 
 - เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามให้กับครู 
- ให้รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะ รู้จักความสามัคคี 
 

 - จัดให้มกีารอบรม
และฝึกปฏบิัติตาม
หลักพุทธศาสนา 
 - จัดให้มกีารบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 
ส าหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
 - จัดให้มกีารอบรมให้
ความรู้และฝึกปฏิบัติ
ในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ครู  เด็ก 
นักเรียน 
 - จัดให้มกีารอบรม
หลักธรรมค าสอนของ
พุทธศาสนา แก่ครู  
และนักเรียน 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - ร้อยละ 90 
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับ
การศึกษาอบรม
ปฏิบัติตามหลกั
พุทธศาสนา 
 - ร้อยละ 90 
ของบุคลกรทาง
การศึกษา 
นักเรียน ปฏิบัติ
ตามค่านิยม
พื้นฐานของคน
ไทย 

 - ครู นักเรียน เยาวชน
ได้ฝึกปฏิบัติตนเป็นพุทธ
มามกะอยู่ใน
พระพุทธศาสนาและน า
หลักธรรมค าสอนไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข 
 - ครู นักเรียน เยาวชน
ในเขตที่ได้รับการฝึก
ปฏิบัติตนในการ
บรรพชามีความซาบซึ่ง
ในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา 
- นักเรียนมวีินัยใน
ตนเองในการปฏิบัติตน
ในโอกาสต่างๆ 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  - เพื่อจัดอบรมเข้าค่าย
จริยธรรม 
 - เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ในสังกัด
เทศบาลฯ ปฏิบัติตาม
ค่านิยมพื้นฐานของคน
ไทย 

 
 - จัดกิจกรรมสร้าง
ความสามัคคีให้กับครู
และนักเรียน 
 - บุคลากรทางการ
ศึกษา  นกัเรียน สังกัด
เทศบาลฯ ปฏิบัติตาม
ค่านิยมพื้นฐานของคน
ไทย 

      - นักเรียนมีความ
เข้าใจในหลักธรรม
ค าสอนของศาสนา
อย่างแท้จริง 
 - บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
ปฏิบัติตามค่านยิม
พื้นฐานของคนไทย 

 

12 โครงการสร้าง
จิตส านึกเพื่อปอ้งกัน
การทุจริต 

จัดอบรมสัมมนาการสร้าง
จิตส านึกให้พนกังานและ
บุคคลากรทางการศึกษา 
ในการบริหารราชการ ให้
มีความเป็นธรรมโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 

พนักงานเทศบาล  
พนักงานครู  
เจ้าหน้าที่  จ านวน  
160  คน 

  10,000 10,000 10,000 พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู 
เจ้าหน้าที่มีความรู้  
ความเข้าใจปฏิบัติ
ราชการด้วยความ
ยุติธรรม  โปร่งใส 

พนักงานเทศบาล  
พนักงานครู  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ราชการด้วยความ
ยุติธรรม  โปร่งใส 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธผิลการ
ท างาน 

 - เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลในการ
ท างานของครู 
 - เพื่อประเมินผล
งานของครู ปีละ 2 
คร้ัง (เมษายน, 
ตุลาคม) 
 - เพื่อคัดเลือกครู  
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อรับรางวัล
ครูดีเด่น 

 - ครูท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และประเมินผล 
ร้อยละ 100 
 - ครูได้รับการ
ประเมิน ปลีะ 2 
คร้ัง 
 - เพื่อเป็นการ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

  10,000 10,000 10,000  - ครูได้รับการ
ประเมินปลีะ 2 
คร้ัง 
 - ครูปฏิบัติ
ตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 - ครูที่มีผลงาน
ดีเด่น ร้อยละ 
90 ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนของ
เทศบาลฯ 
 - เพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกใน
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

 - ครูท างาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์
ชัดเจน 
 - ครูผ่านการ
ประเมินผลงาน
ทุกคน 
 - ครูมีความ
กระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน
ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 
  

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
งานวิชาการ 

 - เพื่อพัฒนางาน
วิชาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรม 
 - เพื่อส่งเสริมโรงเรียน
เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกๆ
ด้าน 
 - เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนมีความตื่นตัว
ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
 - เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความเชี่ยวชาญในสาระ
ท่ีรับผิดชอบให้มาก
ยิ่งขึ้น 

 - จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
แข่งขันวิชาการ
ทุกด้าน 
 - จัดแหล่ง
เรียนรู้ทุกด้าน
ในโรงเรียนท้ัง 
4 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

  50,000 50,000 50,000  - ร้อยละ 95 
งานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลได้รับ
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 - โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 
 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ดีขึ้น 
 - ครูและนักเรียนมี
ความกระตือรือร้นใน
การเรียนการสอนท าให้
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนดีขึ้น 
 - นักเรียนมีทักษะการ
ฟัง พูด ผ่าน เขียน 
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน
ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2562  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้และ
ทักษะในการ
ท างานมากขึ้น  

  1,290,000 1,290,000 1,290,000 -ผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 
110 คน  

 - ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
และทักษะในการ
ท างานมากยิ่งขึ้น 
 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2560 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
   กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูใน
สถานศึกษาสังกัด
สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
ล าพูนตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 
2562  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้และ
ทักษะในการ
ท างานมากขึ้น  

  40,000 40,000 40,000 -ผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 
4 คน  

 - ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
และทักษะในการ
ท างานมากยิ่งขึ้น 
 

กองการศึกษา/
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาล
เมืองล าพูน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2560 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และผู้ปกครอง  

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการชุมชน
สัมพันธ์ 

 - เพื่อสร้างความร่วมมือความ
เข้าใจระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
ในอันท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 - เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครอง เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 
 - เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล
และสื่อสารระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
 - เพื่อรวมกลุ่มชมรม ผู้ปกครอง 
ครูและศิษย์เก่า 
 - เพื่อสร้างกิจกรรม
ความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ระหว่างคณะครู  นักเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชน 

 - จัดท าเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารของโรงเรียนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 - จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 - บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 
 - ประสานความร่วมมือ 
 - จัดประชุมสัมมนา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
และชมรมผู้ปกครอง  ครู  
และศิษย์เก่า ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

                                                                                25,000 25,000 25,000  - จัดท าเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารของโรงเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนอย่างน้อย ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 - คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชมรม
ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 
ร้อยละ 9 ได้เข้าร่วม
การประชุม 

 - สร้างความร่วมมือ
ความเข้าใจระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนใน
อันท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 - ชุมชน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชมรม
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียน 
 - มีการแลกเปล่ียน
ข่าวสารข้อมูลและ
สื่อสารระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 - มีการรวมกลุ่มชมรม
ผู้ปกครอง ครู และศิษย์
เก่า 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการระบบ
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

 -เพื่อครู นักเรียนผู้ปกครองมี
สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
-เพื่อสร้างสัมพันธภาพความ
เข้าใจอันดีระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
-เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนเห็น
ความส าคัญและเข้าใจถึงแนว
ปฏิบัติในการช่วยเหลือนักเรียน
ตามหลักประกันสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -เยี่ยมบ้าน และให้การ
ช่วยเหลือนักเรียน อย่าง
เหมาะสม 

  10,000 10,000 10,000  -ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม 

-นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางอารมณ์ และ
จริยธรรมทางสังคมท่ีดี
งาม 
-มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี 
ระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการต่างๆ แก่ ครู  บุคลากรทางการศึกษา  

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
บุคลากรทาง
การศึกษา 

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
 - เพื่อให้บุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับ
การบริการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกัน
โรคอย่างต่อเนื่อง 
  - เพื่อให้บุคลากร
ทางการศึกษา มี
สุขภาพจิตท่ีดีควบคู่กับ
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
 - มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
 - โรงเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ To 
Be number One 

 -ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 150 คน 

  50,000  50,000  50,000   - ร้อยละ 90 
ครู บุคลากร
ทางการศึกษามี
สุขภาพอนามัย
ท่ีดีสามารถ
ปรับตัวอยู่ใน
สังคมอย่างมี
ความสุข 
 - ร้อยละ 90 
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม
สุขภาพ 
 - ร้อยละ 100 
โรงเรียนเข้าร่วม
เป็นสมาชิก To 
Be number 
One 
 
 
 

 - บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนมีสุขภาพดี 
 - - ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
สุขภาพ To Be 
number One 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศกึษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการต่างๆ แก่ ครู  บุคลากรทางการศึกษา  
 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการ 

 - เพื่อให้เด็กที่ด้อยโอกาส
ทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียนได้รับบริการใน
ด้านต่างๆอย่างทัว่ถึง 
 - เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาชีพใหก้ับเยาวชนได้มี
โอกาสน าไปประกอบ
อาชีพได้ 
 - เพื่อพัฒนาเด็กที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาให้มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
  - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนทุกกลุ่มมกีาร
พัฒนาด้านการศึกษา 
 - เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ในช่วง
นอกเหนือจากภาระหนา้ที่
ประจ าวัน 
 
 

 - วางหลักเกณฑ์การศึกษา
เบื้องต้นตามภาคบังคับของ
รัฐบาลให้แก่เด็กด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลทั้งในและ
นอกระบบ 
 -จัดให้มีการอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น 
 - จัดให้มกีารอบรมเด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลมี
โอกาสได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 - มวีิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ในสาขาต่างๆ 
 - จัดให้มอบทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียนเรียนดี หรือ
นักเรียนยากจน 

  50,000 50,000 50,000  - ร้อยละ 90 เด็ก
ได้รับบริการต่างๆ
อย่างทั่วถึง 
เด็กมีสุขภาพจิตดีและ
ห่างไกลยาเสพติด 
 - ร้อยละ 90 
เยาวชนได้มีโอกาสฝึก
วิชาชีพที่ตนเอง
ต้องการและมีความ
รักในวิชาชีพ 
 - มีรายได้เลี้ยง
ตนเองครอบครัว 
 - ร้อยละ 5 นักเรียน
ได้รับการช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษา 

 - ท าให้เด็กได้รับ
บริการด้านต่างๆ
อย่างทั่วถึง 
 - เด็กมีสุขภาพจิตดี
และห่างไกลยาเสพ
ติด อบายมุข 
 - เยาวชนได้มีโอกาส
ฝึกวิชาชีพที่ตนเอง
ต้องการ 
 - มีรายได้เลี้ยง
ตนเอง ครอบครัว 
 - ประชาชนมีความรู่
ผ่านทางการจัด
การศึกษานอกระบบ 
 - นกัเรียนที่เรียนดี
หรือยากจนได้รับ
ทุนการศึกษา 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2560 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านอาคาร  
สถานทีส่ื่อการ
สอนเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

 - เพื่อปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านอาคารสถานที่  
วัสดุ อุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 - สนับสนนุ
งบประมาณดา้น
การศึกษาให้กับ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน
และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

 1. วัสดุ/ครุภัณฑ์
ด้านการศึกษา 
2. วัสดุ/ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
3. วสัดุ/ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
4. วัสดุ/ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่
5. วัสดุ/ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว 
6.วัสดุ/ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ
7.วัสดุ/ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร ์

  150,000 
 

300,000 
 

150,000 
 

35,000 
 

80,000 
 

15,000 
 

8,000 
 

800,000 

150,000 
 

300,000 
 

150,000 
 

35,000 
 

80,000 
 

15,000 
 

8,000 
 

800,000 

150,000 
 

300,000 
 

150,000 
 

35,000 
 

80,000 
 

15,000 
 

8,000 
 

800,000 

 - โรงเรียน
สังกัดทั้ง 4 
โรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับการ
ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สื่อวัสดุ
ครุภัณฑ์  ร้อย
ละ 100 

โรงเรียนสังกัด
ทั้ง 4 โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้รับการ
พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพสื่อ 
วัสดุ  ครุภัณฑ์
ด้านการศึกษา
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    
 

 8.ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบการฯ 
9.จัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ์สื่อการ
เรียนการสอนทุก
ระดับชัน้ 
10.สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
เครือข่ายระบบ
อินเตอร์เน็ต 
11.ค่าก่อสร้าง
ลานกีฬา 

ฯลฯ 
 

  150,000 
 
 
 

67,000 
 
 
 

10,800 
 
 
 

3,000,000 
 

150,000 
 
 
 

67,000 
 
 
 

10,800 
 
 
 

3,000,000 
 

150,000 
 
 
 

67,000 
 
 

  
10,800 
 
 
 
3,000,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมและ
การวิจัยคุณภาพ
การศึกษา 

 - ครูมีความรู้มี
ความสามารถใน
ด้านการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอนที่
เหมาะสม 
 - เพื่อหาความรู้และ
วิธีการในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
ใหม่ 
 
 
 
 
 

 - บุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  50,000 50,000 50,000  - ร้อยละ 90 
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีความรู้ความ
เข้าใจและมี
นวัตกรรมใหม่
ในการ
ประยุกต์ใช้ใน
การจัดการ
เรียนการสอน 

 - บุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจและมี
นวัตกรรมใหม่
ในการ
ประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2560 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจัดท า
เอกสารเผยแพร่
ทางวชิาการ 

เพื่อจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ทางวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 

เพื่อเผยแพร่
ผลงานและ
เอกสารทาง
วิชาการ 

  10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
พนักงานครูผู้
มีส่วน
เก่ียวข้องได้
รับทราบถึง
ผลงานและ
เอกสารทางวิ
ขาการของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน 
 
 
 

พนักงานครู
และมีผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ทางวชิาการ
ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการ
อินเตอร์เน็ตเพื่อ
การศึกษา 
School online 

-ด าเนินการจัดระบบ
การเรียนการสอน
แบบออนไลน ์
-จัดท าสื่อ
ประกอบการเรียน
การสอนระบบ
มัลติมีเดีย พร้อม
ระบบทดสอบ
อิเล็กทรอนิคส์ 
-จัดท าโปรแกรม
ระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อการศึกษาพร้อม
อุปกรณ์จัดเก็บ 
 
 

-ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองล าพูนมี
ระบบการเรียน
การสอนที่ทันสมัย
และเพิ่มพูน
ความรู ้

  20,000 20,000 20,000 -นักเรียนร้อย
ละ 90 ได้
เรียนรู้การ
เรียนด้วย
ระบบ
ออนไลน ์
-นักเรียนร้อย
ละ 90 มี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
บทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

-นักเรียนเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
เรียนการสอน
มากข้ึน 
-นักเรียนมี
ความสนใจใน
การจัดการ
เรียนระบบ
ออนไลน ์

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการหอสมุด
แห่งชาติหริภุญไชย 

-เพื่อต่อยอดโครงการ
หอสมุดแห่งชาติล าพูน
ถ่ายโอนเทศบาลดูแล 
-เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนประชาชนมีใจ
รักในการอ่านหนังสือ 
-ผู้ใช้สามารถศึกษา
รายละเอียดด้วยตนเอง 
-เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้
ห้องสมุดได้อย่าง
ถูกต้องและรู้จักวิธี
สืบค้น 
-เพื่อพัฒนาห้องสมุดท่ี
มีความพร้อมท้ังด้าน
หนังสือการเรียนรู้ 
 
 

-ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนประชาชนได้
ใช้บริการห้องสมุด 
-ร้อยละ 90 ของ
ผู้ใช้บริการสามารถ
ศึกษารายละเอียด
ต่างๆได้ด้วยตนเอง 
-ประชาชนได้พัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ
ในการใช้ห้องสมุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -นักเรียนและ
ประชาชนร้อย
ละ 90 ท่ีใช้
บริการห้องสมุด
มีนิสัยรักการ
อ่าน 
-ร้อยละ 80 
ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด
สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง 

-ประชาชนและ
นักเรียนรู้จักที่จะ
แสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเองมาก
ขึ้นอย่างถูกต้อง
และรู้จักวิธีการ
สืบค้นข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว 
-ห้องสมุดมีความ
พร้อมท้ังด้าน
หนังสือ และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน  
(ภายได้โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา) 

-เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-เพื่อให้ครู นักเรียนและ
ชุมชนมีแหล่งศึกษา
ค้นคว้า 
-เพื่อกระตุ้นและชี้น าให้
นักเรียนเกิดความสนใจ
และมีนิสัยรักการอ่านสู่
อาเซียน 
-เพื่อเป็นการสร้าง
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนการสอนตาม
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

-นักเรียน 
บุคลากร  
ได้ใช้บริการ
ห้องสมุด 

  400,000 400,000 400,000 -นักเรียน/
บุคลากรทุกคน
ได้รับบริการของ
ห้องสมุด ศึกษา 
ค้นคว้า แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
-นักเรียนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 
มีนิสยัรักการอ่าน 

-การเรียนการ
สอนในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
-โรงเรียนมี
ห้องสมุด
ให้บริการแก่
นักเรียนบุคลากร
และชุมชน 
-ครู นักเรียนมี
แหล่งศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
ห้องเรียนโรงเรียน  
 

-เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-มีการประกวดห้องเรียน
ดีเด่นของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 
-เพื่อเป็นการสร้าง
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนการสอนตาม
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน ท้ัง 4 
โรงเรียน 

  50,000 50,000 50,000 --ร้อยละ 90 
ห้องเรียนได้รับ
การพัฒนา 
บรรยากาศใน
ห้องเรียนดีขึ้น 

-การเรียนการ
สอนในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
-ห้องเรียนได้รับ
การพัฒนา 
บรรยากาศใน
ห้องเรียนดีขึ้น 
 
 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/
โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

-เพื่อให้นักเรียนทกุ
คนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย
ส าหรับรายการ
หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน 
และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับ
การศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย
ส าหรับรายการ
หนังสือ อุปกรณ์
การเรียน และ
เครื่องแบบ
นักเรียน 

  5,481,873 
(เงินอุดหนุน) 

5,481,873 
(เงินอุดหนุน) 

5,481,873 
(เงินอุดหนุน) 

-นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
รายการหนังสือเรียน
อุปกรณ์ เครื่องแบบ 
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ภาครัฐให้ 

-นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนรายการ
หนังสือ อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างทั่วถึง และ
สถานศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการ
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียน (ภายได้
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่า
เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 
ระบบ 
Asymmetric 
Digital 
Subscriber 
Line:ADSL ของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 4 
โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก แห่งละ 
10,800 บาท/ปี 
และระบบ 
Wireless 
Fidelity :wifi 
โรงเรียนละ 
7,200 บาท 
  

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน ท้ัง 4 
โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

  90,000 90,000 90,000 -ร้อยละ 100 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล /ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
อินเตอร์เน็ตใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนและค้นคว้า
ข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 

 -โรงเรียนสังกัด
เทศบาล /ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
อินเตอร์เน็ตใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนและค้นคว้า
ข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนา
งานการเงิน และ
พัสดุ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
สื่อต่างๆ ในการ
พัฒนางานพัสดุ 
และการเงินของ
โรงเรียนสังกัด 
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาล
เมืองล าพูนให้
เพียงพอต่อการใช้
งาน 
 
 
 
 
 
 
 

 -โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูนท้ัง 4 
โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

  100,000 100,000 100,000  -ร้อยละ 90 
โรงเรียนสักกัด
เทศบาลเมืองล าพูน
ท้ัง 4 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สื่อต่าง ๆ 
เพียงพอต่อการใช้
งานในการพัฒนา
งานพัสดุ การเงิน  

-โรงเรียนสักกัด
เทศบาลเมืองล าพูน
ท้ัง 4 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สื่อต่าง ๆ 
เพียงพอต่อการใช้
งานในการพัฒนา
งานพัสดุ การเงิน 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
งานธุรการ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
สื่อต่างๆ ในการ
พัฒนางานธุรการ
ของโรงเรียน
สังกัด และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมือง
ล าพูนให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูนท้ัง 4 
โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

  100,000 100,000 100,000  -ร้อยละ 90 
โรงเรียนสักกัด
เทศบาลเมืองล าพูน
ท้ัง 4 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สื่อต่าง ๆ 
เพียงพอต่อการใช้
งานธุรการ  

-โรงเรียนสักกัด
เทศบาลเมืองล าพูน
ท้ัง 4 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สื่อต่าง ๆ 
เพียงพอต่อการใช้
งานในการพัฒนา
งานธุรการ 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนา
งานทะเบียน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
สื่อต่างๆ ในการ
พัฒนาธุรการของ
โรงเรียนสังกัด 
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาล
เมืองล าพูนให้
เพียงพอต่อการใช้
งานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูนท้ัง 4 
โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

  100,000 100,000 100,000  -ร้อยละ 90 
โรงเรียนสักกัด
เทศบาลเมืองล าพูน
ท้ัง 4 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สื่อต่าง ๆ 
เพียงพอต่อการใช้
งานทะเบียน  

-โรงเรียนสักกัด
เทศบาลเมืองล าพูน
ท้ัง 4 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สื่อต่าง ๆ 
เพียงพอต่อการใช้
งานทะเบียน 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน (ภายใต้
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

 -เพื่อใช้จ่ายเป็น
ค่าพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน ท้ัง 4 
โรงเรียนแห่งละ 
50,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูนท้ัง 4 
โรงเรียน 

  200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
โรงเรียนท่ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ได้ด าเนินการตาม
โครงการฯ  

-โรงเรียนท่ีได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณได้
ด าเนินการตาม
โครงการฯ 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวัดผล/
ประเมินผล (ระหว่าง
ภาค-ปลายภาค) 

-เพื่อให้ได้เครื่องมือวัดผลท่ี
มีประสิทธิภาพ 
-เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
-เพื่อน าผลไปวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนและ
การปรับปรุงการเรียนของ
ผู้เรียน 
-เพื่อให้ผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคนเรียน
จบหลักสูตรภายใน
ระยะเวลา 6 ปี อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 

-ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานในการ
วัดผล ประเมินผล
การเรียนจาก
จ านวนนักเรียน
ท้ังหมดในโรงเรียน 

  10,000 10,000 10,000 -ผู้เรียนทุกคนได้รับ
การประเมินผลได้
ถูกต้องตามหลักสูตร 
เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
และมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อย
ละ 90 
-โรงเรียนจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพและ
พัฒนาได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสูงขึ้น ร้อย
ละ 80 

-สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
-สถานศึกษาน าผลไป
วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนและการ
ปรับปรุงการเรียนของ
ผู้เรียน 
-ผู้เรียนระดับประถม
ศึกษาทุกคนเรียนจบ
หลักสูตร ภายในระยะ 
6 ปี และมีคุณภาพ 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเร่งรัด
คุณภาพของกลุ่ม
วิชาการ 

-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คือสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ และ
สังคมศึกษา 

-นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 

  20,000 20,000 20,000 -นักเรียนร้อยละ 
90 มีผลสัมฤทธิ์
ผ่านเกณฑ์ 

-นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นอยู่
ในเกณฑ์ที่น่าพึง
พอใจ 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

3 โครงการเข้าค่าย
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

-เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน 
ให้กับนักเรียนท้ัง
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

-นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูน ทุกระดับชั้นได้
พัฒนาทักษะในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

  20,000 20,000 20,000 นักเรียนร้อยละ 
70 มีทักษะใน
การ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน 

-นักเรียนมีทักษะ
ในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
   กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  -จัดให้มีการเข้าค่าย
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาด้าน
ทักษะต่างๆ เช่น การ
พูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียน 
-เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ สนุกสนาน และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 

-มีพัฒนาการฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
ความรู้สนุกสนานและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

     -มีการปรับใช้และ
การพัฒนาทักษะ
ต่างๆ เช่น
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 -กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขันคน
เก่ง 

-เพื่อเตรียมความพร้อม
และเพิ่มทักษะความรู้
ทางวิชาการให้แก่
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย/
คณิตศาสตร์/สังคม
ศึกษา/ภาษาอังกฤษ 
แบะวิทยาศาสตร์ 
-เพื่อคัดเลือกนักเรียน
เป็นตัวแทนของ
โรงเรียนไปแข่งขันคน
เก่ง 

-นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ละชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 เข้าร่วมสอบ
คัดเลือกใน 5 สาระ
การเรียนรู้คือ
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ 
-นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
และชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2 
 
 
 

  50,000 50,000 50,000 -นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
5 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
2 เป็นตัวแทน
ของโรงเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันใน
ระดับภาคได้
คะแนนร้อยละ 
70 ขึ้นไป 
-นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
5 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
2 

-นักเรียนใน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
5 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ในสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมฯ 
ภาษาอังกฤษ มี
ความพร้อมและมี
ทักษะความรู้
วิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ระดับเทศบาล และ
ระดับประเทศ 
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความกล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

เป็นตัวแทนของ
โรงเรียนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับ
เทศบาลและ
สอบแข่งขันได้คะแนน 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
-นักเรียนร้อยละ 60 
ได้เป็นตัวแทน
เทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันใน
ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

     เป็นตัวแทนของ
เทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันใน
ระดับประเทศ 
ร้อยละ 60 

-นักเรียนได้มี
โอกาสเป็นตัวแทน
ของโรงเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันคนเก่ง
ระดับเทศบาล 
ระดับภาค 
ระดับประเทศ 
-นักเรียนมีความ
กล้า แสดงออก 
และมีความม่ันใจ  

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการเร่งรัด
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

-เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ทักษะตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
พัฒนาตนตามค่านิยม
สังคมไทย 
-เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

  90,000 90,000 90,000 -นักเรียน ร้อย
ละ 90 มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

-นักเรียนมร
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่
ในเกณฑ์ที่น่าพึง
พอใจ 
-นักเรียนมีทักษะ
ตามกลุ่มสาระการ
เรียนตาม
ศักยภาพ 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
วิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ 

-เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
นักเรียน 
-เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะชีวิตแก่
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองล าพูนได้รับ
การพัฒนาตาม
ศักยภาพ 

  165,000 165,000 165,000 -นักเรียน 
ร้อยละ 100 
ได้รับการ
ส่งเสริม
วิชาการสู่
ความเป็นเลิศ 

-นักเรียนได้รับ
การพัฒนาตาม
ศักยภาพ 
-นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ความรู้และ
ทักษะชีวิต 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
รักการอ่านใน
สถานศึกษา 
(ภายใต้โครงการ
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา) 

-เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่านใน
สถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 
ทั้ง 4 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
  

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูนทั้ง 4 
โรงเรียน 

  200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 90 
โรงเรียนสังกัด
ได้จัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ส่งเสริม 

--นักเรียนได้ฝึก
ทักษะในการ
เรียนรู้ ในการ
อ่าน และ      
สง่เสริมพัฒนา
ในการเรียน
การสอน 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา
ท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียน
ยากจน (ภายใต้
โครงการ
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา) 

-เพื่อจ่ายเงินอุดหุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียน
ยากจน ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูน 
 
 
 
 
  

-นักเรียนยากจน 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล อัตราคน
ละ 1,000  บาท
ต่อปี 

  365,000 365,000 365,000 -ร้อยละ 90 
นักเรียนที่มี
ฐานะยากจน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

-นักเรียนที่มี
ฐานะยากจน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการวัด
พัฒนาการศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมให้ครู 
นักเรียน โรงเรียน
สังกัดเทศบาลมี
ความกระตือรือร้น 
และพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
-เพื่อประชาสัมพนัธ์
ผลงานทางการ
ศึกษา 

-นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน ได้เข้า
ร่วมโครงการ 
-ครูและนักเรียน
ได้ส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดเพื่อ
ส่งเป็นตัวแทน
แข่งระดับภาค 
และ
ระดับประเทศ 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
โรงเรียนมีการ
เรียนการสอน
ที่มีการเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
ที่สูงขึ้น 

 -ท าให้คุณภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
การสอนของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูนระดับสูง
ขึ้น และ
เผยแพร่ผลงาน
กิจกรรมด้าน
การจัด
การศึกษา 
 
 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการแนะ
แนว 

-เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ตนเอง 
-เพื่อให้นักเรียนวาง
แผนการเรียน
การศึกษาต่อได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถและ
ความถนันของ
ตนเอง 

 -นักเรียน
ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 
6 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

  5,000 5,000 5,000 -ร้อยละ 95 
นักเรียนมีการ
วางแผนการ
เรียน
การศึกษาต่อ
ได้ เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ความรู้
ความสามารถ
ของตนเอง 

-นักเรียนรู้จัก
ตนเองว่ามี
ความรู้ความ
ถนัดด้านใด  
-นักเรียน
วางแผนการ
เรียนการศึกษา
ต่อได้อย่าง
ถูกต้อง
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ความรู้
ความสามารถ
ของตนเอง 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาคณุธรรมผู้เรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โรงการปัจฉิม
นิเทศ 

-เพื่อให้นักเรียนชั้น
อนุบาล 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 
3 มีขวัญและ
ก าลังใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนชั้น
อนุบาล 
ประถมศึกษาปีที่ 
6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียน
สังกัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ 100 
นักเรียนที่จบ
การศึกษามี
ขวัญก าลังใจ 

-นักเรียนชั้น
อนุบาล 
ประถมศึกษาปีที่ 
6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 
3 มีขวัญก าลังใจ 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการ
เสริมสร้าง
ระเบียบ วินยั 
และ
ประชาธิปไตย 

-เพื่อให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
-เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกตนเอง
เก่ียวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และหน้าที่ตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
เก่ียวกับกฎหมาย
จราจรและปฏบิัติ
ตามกฎหมายจราจร
ได้อย่างถูกต้อง 
-เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ระเบียบวินยั 

-นักเรียนทุก
ระดับชัน้โรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

  80,000 80,000 80,000 -นักเรียนร้อย
ละ 80 เข้าใจ
การปกครอง 
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และมีความ
เป็นระเบียบ
วินัย 

-นักเรียนร้อยละ 
80 เข้าใจการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
รู้จักการปกครอง
ตนเอง 
-นักเรียน
สามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้
อย่างเหมาะสม 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือเนตรนารี
และยุวกาชาด 

-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม 
-เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
จริงและสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
-เพื่อให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ คิดเชิงบวกใน
กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
-เพื่อให้นักเรียนมีรูปแบบ
ลักษณะจิตอาสา เข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น 
 
 

-นักเรียนลูกเสือ   
ยุวกาชาดชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
6 และนักเรียน
ลูกเสือเนตรนารี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ได้เข้าค่ายพัก
แรม 3 วัน 2 คืน 

  90,000 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

90,000 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

90,000 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

-นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ท่ี 6 และ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่าย
พักแรมและผ่าน
กิจกรรมทุก
กิจกรรมไม่ต่ า
กว่าระดับ “ดี” 
ร้อยละ 95 

นักเรียนได้รู้จักการ
ปรับตัวในการใช้ชีวิต
ร่วมกันกับผู้อื่นและ
เกิดความสามัคคีใน
หมูคณะ 
-นักเรียนน าความรู้
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
-มีทักษะในการ
ท างานแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง 
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ได้ 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการมอบ
วุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

-เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ผู้เรียน 
-เพื่อให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถ
ด ารงชีพได้ด้วย
ความมั่นใจใน
ความรู้
ความสามารถของ
ตนเอง 
-เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียน
ที่จบการศึกษา 
 
 
 

-จัดพิธีมอบวุฒบิัตร
และ
ประกาศนียบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก การศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 
จ านวน 380 คน 

  30,000 30,000 30,000 -นักเรียน ร้อย
ละ 100 มี
ขวัญก าลังใจ 
ความมั่นใจ 
ความรู้
ความสามารถ
ของตนเอง 

-ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
อนุบาล /ชัน้ ป.
6 และม.3 มี
ขวัญก าลังใจ
และประทบัใจ
ในสถานศึกษา 
-สามารถด ารง
ชีพด้วยความรู้
ของตนเอง 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาคณุธรรมผู้เรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

-เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ผู้เรียน 
-เพื่อให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถ
ด ารงชีพได้ด้วย
ความมั่นใจใน
ความรู้
ความสามารถของ
ตนเอง 
-เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียน
ที่จบการศึกษา 
 
 

-จัดพิธีมอบวุฒบิัตร
และ
ประกาศนียบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก การศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 
จ านวน 380 คน 

  30,000 30,000 30,000 -นักเรียน ร้อย
ละ 100 มี
ขวัญก าลังใจ 
ความมั่นใจ 
ความรู้
ความสามารถ
ของตนเอง 

-ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
อนุบาล /ชัน้ ป.
6 และม.3 มี
ขวัญก าลังใจ
และประทบัใจ
ในสถานศึกษา 
-สามารถด ารง
ชีพด้วยความรู้
ของตนเอง 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาคณุธรรมผู้เรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการบ้านหลัง
เรียน  

-เพื่อเปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชนได้
ท ากิจกรรม
นันทนาการร่วมกัน  
-เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตามวัย
ที่เหมาะสม 

-เด็กและเยาวชน 
จ านวน 30 คน ที่
มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงทัง้
ทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์สังคม และ
สติปัญญา 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
เด็กเยาวชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมมี
พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม 
และสตปิัญญา
ที่ดีขึ้น 

-เด็กเยาวชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมมี
พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม 
และสตปิัญญาที่
ดีขึ้น 
-เด็ก เยาวชน 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็น
ศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู ้
 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 3 : การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อให้พนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน มีใจรักใน
ธรรมชาติ 
-เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
-จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติ เช่น ปลูก
ต้นไม้ ดอกไม้ พืชผัก
สวนครัว 
-เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ครอบครัว
กับโรงเรียน 

-พนักงานครู
บุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-จัดให้มีการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียนเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมือง
ล าพูน 

  80,000 80,000 80,000 -ร้อยละ 90 นักเรียน
ประชาชนได้รับการอบรม
มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
-ร้อยละ 90 บุคลากร
ทางการศึกษามีความรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-ร้อยละ 90 ครูบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน 
และครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

-ครู นักเรียน ประชาชนมี
ความตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-เพื่อปลูกจิตส านึกให้ครู 
นักเรียน ประชาชนในเขต
เทศบาล มีใจรัก และหวง
แหนส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-มีความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างประชาชน 
ครอบครัวกับโรงเรียน
ร่วมกันลดภาสะโลกร้อน 
-ให้ครู นักเรียน บุ
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนมีการลดใช้
พลังงานทดแทน 
 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า 182 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 3 : การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการ
โรงเรียนปลอด
ขยะ 

-เพื่อเป็นการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีต้องการน าไป
ก าจัดโดยการน าขยะ
ท่ีเหลือใช้ประเภท 
ขวดแก้ว กระดาษ 
พลาสติก เหล็ก ฯลฯ 
กลับไปใช้งานใหม่
หรือจัดจ าหน่าย 
-เพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรต่างๆ 
อย่างคุ้มค่าจาดวัสดุ
เหลือใช้ตลอดจน
ปลูกฝังให้นักเรียนได้
รู้จักทรัพยากรอย่าง
มีคุณค่า 
 
 

-ครู นักเรียน ตระหนัก
หนักเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-ครู นักเรียนรู้จักคัด
แยกขยะ ลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีต้องการ
น าขยะท่ีเหลือใช้
กลับไปใช้งานใหม่หรือ
จัดจ าหน่าย 

  20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 95 นักเรียน
ในโรงเรียนเห็น
ความส าคัญและคุณค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนลดปริมาณ
ขยะ ได้ ร้อยละ 95 

-นักเรียนรู้จักการคัด
แยกขยะ 
-นักเรียนเห็นคุณค่า
และความส าคัญใน
การน าขยะมา
ประดิษฐ์เป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ 
-นักเรียนรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกอดคุณค่าและใช้
อย่างประหยัด 
-ปริมาณขยะใน
โรงเรียนลดลง 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร
ท้องถิ่น 

-จัดอบรมหลักสูตร
ท้องถิ่น 
-จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร
ท้องถิ่น ของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 
-ศึกษาดูงาน
หลักสูตรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คณะผู้บริหาร 
พนักงานครูเทศบาล 
และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 
150 คน 

  100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 100 
ผู้บริหาร ครูได้รับ
การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ท้องถิ่น 

-ผู้บริหาร ครูมีความรู้
ความเข้าใจและได้รับ
การฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ
หลักสูตรท้องถิ่น 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น
สถานศึกษา (ภายใต้
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

-จัดอบรมหลักสูตร
ท้องถิ่น 
-จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร
ท้องถิ่น ของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 
-ศึกษาดูงาน
หลักสูตรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คณะผู้บริหาร 
พนักงานครูเทศบาล 
และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 
150 คน 

  100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 100 
ผู้บริหาร ครูได้รับ
การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ท้องถิ่น 

-ผู้บริหาร ครูมีความรู้
ความเข้าใจและได้รับ
การฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ
หลักสูตรท้องถิ่น 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

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

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
ความรู้ตาม
อัจฉริยภาพ หรือ
ความต้องการของ
นักเรียน 

-เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตาม
อัจฉริยภาพของ
ตนเอง และความ
ต้องการของตนเอง
ตามความถนัด เช่น 
การเล่นดนตรี กีฬา 
ความสามารถด้าน
ภาษา งานฝีมือ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูน ทุกระดับชั้น 

  50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 90 ได้
คัดเลือกเรียนรู้
ตามความถนัด
ของตนเอง 

-นักเรียนมีความรู้และ
ความสุขในการเลือกเรียน
ในสิ่งท่ีตนถนัด 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

-โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีดีขึ้น และ
ได้รับการพัฒนาหรือ
ส่งเสริมให้มีความ
เป็นเลิศตาม
อัจฉริยะภาพและ
ศักยภาพชองผู้เรียน 
-ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของครู 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง
ในการพัฒนา
การศึกษา 
 
 

   3,000,000 3,000,000 3,000,000 -มีการติดตาม
ประเมินผล
โครงการ 
-มีการจัดท าแบบ
ประเมินความพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
-มีการจัดท าและ
รายงานผล
โครงการ ปีละ 1 
ครั้ง 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความเข็ม
แขง็และมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
-นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดีและ
ได้รับการพัฒนาหรือ
ส่งเสริมให้มีความเป็น
เลิศตามอัจฉรยิภาพของ
ผู้เรยีน 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2560 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 6 : แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพ
โภชนาการใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

-เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน
และจัดซื้อจัดหา 
วัสดุ อุปกรณ์ ในงาน
โภชนาการโรงเรียน
เช่น ข้อน ส้อม จาน 
ถาดหลุม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดซื้อ จัดหา 
วัสดุ อุปกรณ์ 
เก่ียวกับงาน
โภชนาการ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน และ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุ  
อุปกรณ์ ที่
เพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ 

-นักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดี และมีวัสดุ 
อุปกรณ์ในงาน
โภชนาการที
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 6 : แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการ
โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพ 

 - เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพของ
นักเรียนในสอดคล้องกับ
แนวนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล 
 - เพื่อเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
จัดรูปแบบหรือกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - เพื่อให้นักเรียนท่ีมีภาวะ
โภชนาการตามมาตรฐาน 
 - มีความรู้และความเข้าใจใน
การดูแลรักษาสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและการออก
ก าลังกายท่ีเหมาะสม 
 

 - นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านสุขภาพ 
 - นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ไป
ปฏิบัติได้ สามารถ
ควบคุมภาวะ
โภชนาการให้ลดลง
จากเดิม 
 - นักเรียนทุกคนมี
ทักษะส าหรับการ
ปฏิบัติตนท่ีดีในการ
รักษาสุขภาพ
อนามัยปากและฟัน
ให้ถูกวิธี  

  140,000 140,000 140,000  - นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้รับ
การส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
สุขภาพครบถ้วน
หน้า ร้อยละ 
10 
 - นักเรียนท่ีมี
ภาวะโภชนาการ
เกินลดความ
เสี่ยงภาวะโรค
อ้วนเกินกว่าร้อย
ละ 60  ของ 
จ านวน นักเรียน
ท่ีเข้าร่วม
ท้ังหมด 
 - เพื่อเข้ารับ
การคัดเลือก
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพใน 

 - นักเรียนเป็นผู้มี
ความพร้อม
สมบูรณ์ ท้ัง
ร่างกาย และจิตใจ 
 - โรงเรียนมีแนว
ทางการด าเนินงาน
ป้องกันภาวะโรค
อ้วนท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นต่อบุคลากร
และนักเรียนได้
อย่างถูกต้อง 
 - นักเรียนมีทักษะ
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ดีในการรักษา
สุขภาพอนามัยปาก
และฟันได้อย่างถูก
วิธี 
 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 6 : แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 
 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/
โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  - เพื่อให้นักเรียนมี
ความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจเพื่อ
เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 

      ระดับภาค/
ระดับประเทศ 

  

3 โครงการ
ร้านค้า
สวัสดิการ
โรงเรียน 

เพื่อเป็นการบริการแก่ 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียนในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

ครู  นักเรียน และ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

  10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ได้
ใช้บริการร้านค้า
ของสวัสดิการ 

ครู บุคลากร
ทางการศึกษา  
นักเรียนได้รับ
บริการจาก
ร้านค้าสวสัดิการ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 6 : แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 
 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/
โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอาหาร
กลางวัน 
(ภายใต้โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา
ท้องถิ่น) 

 - นักเรียนประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
และมีคณุค่าทาง
โภชนาการ 
 - เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพ อนามัยดี 
ร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ และ
สุขภาพจิตด ี
 - เพื่อเสริมสร้าง
ระเบียบวินยัของ
ตนเอง และสังคมใน
การรับประทาน
อาหาร 

 - นักเรียนระดับ
อนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 
6 ไดร้ับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
 - นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
ร่างกาย แข็งแรง 
สมบูรณ ์

  7,179,000 7,179,000 7,179,000 - ร้อยละ 
100 
นักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัย
ร่างกาย 
แข็งแรง 
สมบูรณ์และ
มีสุขภาพจติ
ดี 

 - นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์และมี
คุณค่าโภชนาการ 
 - นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
ร่างกาย แข็งแรง 
สมบูรณ์และมี
สุขภาพจิตด ี
- นักเรียนมี
ระเบียบวินยัของ
ตนเอง และสังคม
ในการ
รับประทาน
อาหารกลางวัน 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 6 : แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 
 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/
โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอาหาร
กลางวัน (ภายใต้
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษา
ท้องถิ่น) 

 - นักเรียนประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
และมีคณุค่าทาง
โภชนาการ 
 - เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพ อนามัยดี 
ร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ และ
สุขภาพจิตด ี
 - เพื่อเสริมสร้าง
ระเบียบวินยัของ
ตนเอง และสังคมใน
การรับประทาน
อาหาร 
 
 

 - นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 ได้
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
 - นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
ร่างกาย แข็งแรง 
สมบูรณ ์

  120,000 120,000 120,000 - ร้อยละ 
100 
นักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัย
ร่างกาย 
แข็งแรง 
สมบูรณ์และ
มีสุขภาพจติ
ด ี

 - นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 ได้
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์และมี
คุณค่าโภชนาการ 
 - นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
ร่างกาย แข็งแรง 
สมบูรณ์และมี
สุขภาพจิตด ี
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561– 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 6 : แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 
 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/
โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการ
อาหารเสริม 
(นม) 

 - เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
เสรมิ (นม) 
 - เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพ อนามัยดี 
ร่างกาย แข็งแรง
สมบูรณ์ และ
สุขภาพจิตด ี

 - นักเรียนไดร้ับ
อาหารเสริม (นม) 
ที่มีประโยชน์ 
และมีคณุค่าทาง
โภชนาการ 
 - นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
ร่างกาย แข็งแรง 
สมบูรณ์และ
สุขภาพจิตด ี
 - นักเรียน มีการ
พัฒนาสุขภาพ 
อนามัยดี ร่างกาย 
แข็งแรง สมบูรณ ์
 
 
 

  5,714,380 5,714,380 5,714,380  - ร้อยละ 
100  
นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม
(นม) ที่มี
ประโยชน์และ
มีคุณค่า
โภชนาการ 

 - นักเรียนไดร้ับ
อาหารเสริม
(นม) ท่ีมี
ประโยชน์และมี
คุณค่า
โภชนาการ 
 - นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
ร่างกาย 
แข็งแรงสมบูรณ์
และสุขภาพจิต
ด ี

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 6 : แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ
ศึกษารวบรวม
ข้อมูลและวาง
แผนการ
ช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาส 

 - เพื่อศึกษา
รวบรวมข้อมูลเด็ก
ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน 
 - เพื่อวางแผนการ
ช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาสตามท่ีควร
ได้รับ 
 - เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
เด็กด้อยโอกาส 

 - ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลความต้องการ
และจ านวนเด็กด้อย
โอกาส 
 - สร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดี
หรือให้ค าปรึกษา
ค าแนะน าเบื้องต้น เด็ก 
เยาวชน และครอบครัว  
 - สนับสนุนเครื่องเขียน
หรือเครื่องอุปโภค
บริโภคแก่เด็ก  เยาวชน 
และครอบครัวตาม
ความจ าเป็น 
 - ให้ทุนการศึกษา
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาส ที่มภีูมิล าเนา
และอาศัยอยู่ในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองล าพูนตาม
ความจ าเป็น 

  25,000 25,000 25,000  - เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมอืงล าพูน ร้อยละ 
70 ได้ให้ข้อมูลความ
ต้องการและปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 
 - เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน ร้อยละ 
80 ได้รับการวางแผนการให้
ความช่วยเหลือ - เด็กและ
เยาวชนท่ีด้อยโอกาส ท่ีมี
ภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ใน
พื้นท่ีของเทศบาลเมือง
ล าพูน ร้อยละ 80 ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

 - ได้ข้อมูลความ
ต้องการและข้อมูล
ของเด็กด้อยโอกาส 
เพื่อให้การ
ช่วยเหลือได้อย่าง
เหมาะสม 
 - ได้น าข้อมูลมา
วางแผนการท างาน 
การให้ความ
ช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาสต่อไป 
 - เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ
เบื้อยงต้น จากการ
ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าเบื้องต้น 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 6 : แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกอง
ทุนการศึกษา 

-เพื่อจัดหา /มอบ
ทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูน  
-เพื่อให้นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขั้น 

- นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูน 

  100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 80 นักเรียนท่ีมี
ฐานะยากจนได้รับ
ทุนการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 

-นักเรียนท่ีมีฐานะ
ยากจนได้รับ
ทุนการศึกษา ปีละ 
1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

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

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

-อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นด้ังเดิม เช่น ขบวน
แห่ครัวตาน โคมไฟ 
ประเพณีลอยกระทง/
ประเพณีวันสงกรานต์-
กิจกรรมสืบฮีตสาน
วัฒนธรรมเมืองหละปูน
เรียนรู้รอบเมืองรู้เรื่องถิ่น
เกิด เพื่อให้ประเพณีสืบทอด
สู่ลูกหลานในชุมชน 
-เพือ่เป็นการปลูกฝังให้
เยาวชน ประชาชน นักเรียน 
รักใน ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปรัชญา
ท้องถิ่น 
 
 

-นักเรียน ประชาชน 
ในเขตจังหวัดล าพูน
และจังหวัดใกล้เคียง 
จ านวน 5,000 คน 
-จัดกิจกรรมอบรม
เยาวชนเพื่อสร้าง
จิตส านึกท่ีดี 
-ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 
-เสริมสร้างความ
เข้าใจให้กับนักเรียน 
ประชาชนในเรื่อง
ของประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

  800,000 800,000 800,000 -นักเรียน
ประชาชน ร้อย
ละ 90 ได้มีส่วน
ร่วมและอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
-ประชาชนใน
ชุมชน ท้ัง 17 
ชุมชน มีส่วน
ร่วมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

-นักเรียน
ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจใน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
ท้องถิ่นท่ีถูกต้อง
และสืบสานไว้ให้
อนุชนรุ่นหลังได้ 
-นักเรียนและ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมประเพณี
ของท้องถิ่น 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 
 

โครงการเทศกาล
โคมหลากสีบูชา
พระนางจามเทวี 

 -เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระนางจาม
เทวี  
-เพื่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้อนุชนรุ่นหลัง
สืบสาน ปฏิบัติสืบทอดคงไว้
ต่อไป เพื่อประชาชนมีส่วน
ร่วมในการถวายโคมเป็น
พุทธบูชา 
 

-ประชาชนในจังหวัด
ล าพูน จ านวน 
50,000 คน 

  100,000 100,000 100,000 ประชาชน
จังหวัดล าพูน
ร้อยละ 80 ได้มี
ส่วนร่วมในการ
ถวายโคม 

-ประชาชนได้
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาท่ีคุณของ
พระนางจามเทวี 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

3 โครงการท าบุญสืบ
ชะตาเมืองสี่มุม
เมืองล าพูน 

-เพื่อสืบสานพิธีท าบุญสืบ
ชะตาเมืองสี่มุมเมืองล าพูน 
ซ่ึงเป็นประเพณีส าคัญอย่าง
หน่ึงของชาวล้านนาเพ่ือต่อ
อายุหรือต่อชีวิตของ
บ้านเมือง 
 

-ประชาชนในจังหวัด
ล าพูน จ านวน 
2000 คน ได้ร่วม
สืบสานพิธีท าบุญ
ชะตาเมืองและร่วม
ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  150,000 150,000 150,000 -ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน 
ร้อยละ 80 ได้
สืบสานพิธี
ท าบุญเมือง และ
ร่วมส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-ประชาชนจังหวัด
ล าพูนได้ร่วมกัน
สืบสานพิธีท าบุญ
สืบชะตาเมืองสี่
มุมเมืองซ่ึงเป็น
ประเพณีส าคัญ
ของชาวล้านนา 
และร่วมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการวันคล้าย
วันสวรรณคตพระ
นางจามเทวี 

-เพื่อให้ส่วนราชการ พ่อค้า
ประชาชน รัฐวิสาหกิจ ได้
วางพวงมาลา เพื่อร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อ
เมืองหริภุญชัย 

 -ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน 
จ านวน 500 คน 

  10,000 10,000 10,000 -ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน 
ร้อยละ 80 ได้
ร่วมแสดงความ
กตัญญูแด่พระ
นางจามเทวี 

-ประชาชนจังหวัด
ล าพูนได้ร่วมกัน
วางพวงมาลาเพื่อ
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณท่ีมีต่อ
เมืองหริภุญชัย 

-กองการศึกษา 

5 โครงการวันคล้าย
วันประสูติพระนาง
จามเทวี 

-เพื่อให้ประชาชนจังหวัด
ล าพูนได้ร่วมกันตักบาตร
เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระนางจาม
เทวีท่ีมีต่อเมืองหริภุญชัย
และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ขาว
จังหวัดล าพูน 

-ประชาชนในจังหวัด
ล าพูน จ านวน 500 
คน 

  10,000 10,000 10,000  -ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน 
ร้อยละ 80 ได้
ร่วมกันตักบาตร
เพื่อแสดงความ
กตัญญูแด่พระ
นางจามเทวี 

-ประชาชนจังหวัด
ล าพูนได้ร่วมกัน
ตักบาตรเพื่อร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระนางจามเทวีท่ี
มีต่อเมืองหริภุญ
ชัยและเพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่ขาว
จังหวัดล าพูน 
 
 
 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการด าหัว
พระคุณบาสังฆะ 

-เพื่อร่วมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันงามของ
ท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของประเพณี
วัฒนธรรมและเกิดความรู้สึก
หวงแหนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันทรงคุณค่าของ
จังหวัดล าพูน ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่
ต่อไป 
-เพื่อให้เกิดความสามัคคีโดย
การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 

 -ประชาชนใน
จังหวัดล าพูน 
จ านวน 2,000 คน 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณี
ส าคัญและศักดิ์สิทธิ์
ท่ีมีคุณค่าของจังหวัด
ล าพูน 

  100,000 100,000 100,000 -ประชาชนไน
จังหวัดล าพูน 
ร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

-ประชาชนร่วมสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอันงาม
ของท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
เกิดความรู้สึกหวง
แหน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอัน
ทรงคุณค่าของ
จังหวัดล าพูน 
ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา
ให้คงอยู่ต่อไป 
 

-กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการประเพณี
ตักน้ าทิพย์ และ
อัญเชิญน้ าทิพย์
จากดอยขะม้อ 

-เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สืบสานประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
-เพื่อแสดงออกถึงความ
สามัคคีโดยทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

-ประชาชนในจังหวัด
ล าพูน จ านวน 
1,000 คน มีส่วน
ร่วมและได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

  150,000 150,000 150,000 -ประชาชนไน
จังหวัดล าพูน 
ร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ประชาชนร่วมสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอันงาม
ของท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
เกิดความรู้สึกหวง
แหน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอัน
ทรงคุณค่าของ
จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 

-กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการประเพณี
สลากภัต สลาก
ย้อม 

-เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีสลากภัต สลาก
ย้อม ซ่ึงเป็นมรดกวัฒนธรรม
อันล้ าค่าเป็นการต่อยอด
วัฒนธรรม 
-เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของวัฒนธรรม
อันดีงามประเพณีท้องถิ่น 
-เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่
สืบไป 

-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
1,000 คน  

  100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 90 
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

-เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
วัฒนธรรม
ประเพณีประเพณี
ท้องถิ่นเกิด
ความรู้สึกหวง
แหนท้ังได้ร่วม
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีสลากภัต 
สลากย้อม ให้คง
อยู่สืบไป 
 
 
 
 
 
 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดกิจกรรม
วันส าคัญ/บุคคลของ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
ของท้องถิ่น 

-เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมวัน
ส าคัญ/บุคคลส าคัญของ
ไทยให้คงอยู่สืบไป เช่น จัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ของพระมหากษัตริย์ และ
เชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ 
และวันส าคัญ เช่น วัน
มาฆบูชา/วันปิยมหาราช 
ฯลฯ 
-เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้
นักเรียนได้เรียนรู้ถึง
ความส าคัญของวันส าคัญ
ทางศาสนา ประวัติของวัน
ส าคัญต่างๆ และบุคคล
ส าคัญ 

นักเรียนเห็น
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยประเพณี
ไทยตลอดจนถึงสามารถ
เข้าร่วมวันส าคัญต่างๆ 
-นักเรียน ครู ประชาชน
ท่ัวไป ได้ทราบประวัติ
ความส าคัญของชาติ 
-นักเรียนได้เรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมและประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทย 
-ผู้เรียนเกิดความภูมิใจ 
ชื่นชมและ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -นักเรียนร้อยละ 
90 ได้มีโอกาส
ร่วมท าบุญ และ
เป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-ร้อยละ 100 
นักเรียนได้รับ
ความรู้จากบอร์ด
นิทรรศการ 
-นักเรียนเห็น
ความส าคัญของ
ประเพณีไทยและ
คุณค่าทางจิตใจ 

-นักเรียนได้มีโอกาส
ร่วมท าบุญและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของล าพูน 
-นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจมีส่วน
ร่วมในการจัดกิ
กรรมของท้องถิ่น 
-ผู้พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์
จิตใจร่าเริงแจ่มใส
และผู้เรียนภูมิใจชื่น
ชมและเรียนรู้ที่จะ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  -เพื่อปลูกฝังค่านิยมท่ีดี
งามให้แก่นักเรียน 
-เพื่อเป็นการให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
อีกด้วยประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย 
-เพื่อให้ผู้เรียนได้ภูมิใจ 
ชื่นชมและเรียนรู้ที่จะ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทยให้คงอยู่สืบไป 
-ร่าเริงแจ่มใส ควบคุม
ตนเองให้เหมาะสมตาม
วัย 
 
 
 
 

เรียนรู้ที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้
คงอยู่สืบไป 

     -นักเรียนได้
เรียนรู้วัฒนธรรม
และประพฤติตน
ตามวัฒนธรรม
ไทย 
-ผู้เรียนเกิดความ
ภูมิใจชื่นชมและ
เรียนรู้ที่จะ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยให้คงอยู่ 

ไทยให้คงอยู่และได้
เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างทางด้าน
อารมณ์ จิตใจร่าเริง
แจ่มใส และเรียนรู้ที่
จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมให้คง
อยู่และได้เรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
รวมถึงนักเรียนปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องตาม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการจัดงาน
วันสงกรานต์ 
จังหวัดล าพนู 

-อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ดั้งเดิม 
-จัดกิจกรรมการ
ประกวดและแข่งขัน
ต่างๆ ตามประเพณี  
–เพื่อให้ประชาชน 
เยาวชน ได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรมงานวัน
สงกรานต ์

-นักเรียน 
ประชาชนในเขต
จังหวัดล าพนูและ
จังหวัดใกล้เคียง 
จ านวน 3,000 
คน 
-จัดกิจกรรม
อบรมเยาวชนเพื่อ
สร้างจิตส านึกทีด่ ี
-ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี 
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
-เสริมสร้างความ
เข้าใจให้กับ
นักเรียน 

  600,000 600,000 600,000 -นักเรียน
ประชาชน 
ร้อยละ 90 
ได้มีส่วนร่วม
และอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
-ประชาชนใน
ชุมชน ทั้ง 17 
ชุมชน มสี่วน
ร่วมการ
อนุรักษ์ 

-นักเรียน
ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจใน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
ท้องถิ่นที่
ถูกต้องและสืบ
สานไว้ให้อนุชน
รุ่นหลังได ้
-นักเรียนและ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 
 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 
จังหวัดล าพูน 

-อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม 
-จัดกิจกรรมการ
ประกวดและแข่งขัน
ต่างๆ ตามประเพณี 
-เพื่อให้ประชาชน 
เยาวชนได้ร่วมกันจด
กิจกรรมงานวันลอย
กระทง จังหวัดล าพูน 

-นักเรียน ประชาชน 
ในเขตจังหวัดล าพูน
และจังหวัดใกล้เคียง 
จ านวน 3,000 คน 
-จัดกิจกรรมอบรม
เยาวชนเพื่อสร้าง
จิตส านึกท่ีดี 
-ส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 
-เสริมสร้างความ
เข้าใจให้กับนักเรียน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -นักเรียน
ประชาชน ร้อย
ละ 90 ได้มีส่วน
ร่วมและอนุรักษ์
ประเพรีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
-ประชาชนใน
ชุมชน ท้ัง 17 
ชุมชนมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ 

-นักเรียน
ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจใน
วัฒนธรรมและ
ประเพรีของ
ท้องถิ่นท่ีถูกต้อง
และสืบสานไว้ให้
อนุชนรุ่นหลัง 
-นักเรียนและ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการวัน       
วิสาขบชูา 

-เพื่อจัดกิจกรรมแข่ง
โคมวิสาขบชูา 
-กิจกรรมส่งเสริม
ศาสนาของ
ประชาชน เยาวชน 
-ร่วมกิจกรรมของ
จังหวัดล าพนู 

-ประชาชน 
เยาวชน พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
ครู หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
จ านวน 2,000 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 90 
ประชาชน 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานครู 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ร่วม
กิจกรรมวัน      
วิสาขบชูา  
 
 
 
 
 
 

-ประชาชน 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานครู 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้องร่วม
กิจกรรมวัน     
วิสาขบชูา 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการเข้าพรรษา -เพื่อจัดกิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริม
ศาสนาของ
ประชาชน เยาวชน 
-ร่วมกิจกรรมของ
จังหวัดล าพูน 

-ประชาชน เยาวชน 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน 1,000 คน 

  5,000 5,000 5,000 -ร้อยละ 90 ประชาชน 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

-ประชาชน 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วม
กิจกรรม และทราบ
ถึงความส าคัญของ
วันเข้าพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนใช้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-เพื่อจัดท าฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-เพื่อเป็นการอนุรักษ์
แหล่งเรียนรู้ให้เยาวชน
และประชาชนได้ศึกษา 
-เพื่อเป็นการส่งเสริมจัด
ให้มีแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์และ
ความส าคัญของ
โบราณสถาน 
-เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่นักเรียนและ
การมีส่วนร่วม สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และประกอบอาชีพได้ 
 

-แหล่งเรียนรู้ในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน 
-นักเรียน โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูน ท้ัง 4 โรง 

  5,000 5,000 5,000 -ร้อยละ 70 ในเขต
เทศบาลมีแหล่ง
เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
-ร้อยละ 95 
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและมี
การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

-นักเรียนและ
ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ในการศึกษา
ค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 
-นักเรียนและ
ประชาชนมีความ
ภาคภูมิใจ รักและ
หวงแหนในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจจากการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
-นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจจากการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการส ารวจ
และสนบัสนุนใช้
แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

-เพื่อส ารวจแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 
-เพื่อเป็นการอนุรักษ์
แหล่งเรียนรู้ให้
เยาวชนและ
ประชาชนได้ศึกษา
ค้นคว้า 
-เพื่อเป็นการส่งเสริม
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 

-แหล่งเรียนรู้ใน
เขตเทศบาลเมือง
ล าพูน 
-แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

  5,000 5,000 5,000 -ร้อยละ 70 
โรงเรียนและ
ชุมชนในเขต
เทศบาลเปน็
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

-นักเรียน และ
ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษา
ค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 
-นักเรียนและ
ประชาชนมี
ความภาคภูมิใจ
รักและหวงแหน 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/
ชุมชนทั้ง 17 
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมของ
ศูนย์การ
พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ภายใต้
โครงการ
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมของศูนย์
การพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

-พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปีละ 
2 คร้ัง 

  50,000 50,000 50,000 -ร้อยละ 100
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูนได้มีการ
พัฒนาการ
เรียนรู้ด้าน
การท่องเที่ยว
ใน
สถานศึกษา 

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูนได้มีการ
พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ 3 ร 
(ริเริ่ม รอบรู้ 
ร่วมกัน) 

-เพื่อให้ครอบครัวมี
เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ได้วิเคราะห์
สภาพปัญหาของ
ครอบครัวและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ได ้

-ครอบครัวมีเวที
ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเป็น
ศูนย์กลางในการ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 

  20,000 20,000 20,000 -ครอบครัว 
ร้อยละ 100 
ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์
สภาพปัญหา
ครอบครัว 

-ครอบครัว
สามารถ
วิเคราะห์พร้อม
ทั้งหาแนว
ทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
ได้และน าไป
ขยายผลใน
ครอบครัวได้ 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการเรยีนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
ทักษะทางด้าน
อาชีพ 

-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมทีักษะใน
การประกอบอาชีพ 
-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีกิจกรรมที่
มีประโยชน์ท า
ในช่วงวนัหยุด 
-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน ์

-จัดกิจกรรมเสริม
ทักษะอาชีพระยะ
สั้นให้กับเด็กและ
เยาวชน 
-สนับสนนุให้เด็ก
เยาวชนร่วมแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม
เสริมอาชีพที่
ต้องการฝึก 

  15,000 15,000 15,000 -เด็กและ
เยาวชนที่ด้อย
โอกาสที่มี
ภูมิล าเนาและ
อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาล
เมืองล าพูน 
ร้อยละ 70 
ได้เสริมทักษะ
อาชีพระยะสั้น 

-เด็กและ
เยาวชนที่ด้อย
โอกาสที่มี
ภูมิล าเนาและที่
อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเมือง
ล าพูนมทีักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
 
 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการเรยีนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเรียนรู้สู่
โลกกว้าง 

--นักเรียนได้เรียนรู้
นอกห้องเรียน ได้
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยว
สภาพแวดล้อม
ภายนอก เพื่อมา
ปรับใช้กับการเรียน
การสอนในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 
2,000 คน 

  100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 100 
นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ในการเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

-นักเรียน
สามารถน าเอา
ความรู้ ความ
เข้าใจ มาปรับ
ใช้ในการเรียน
การสอน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการ
เรียนการสอน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
สถานศึกษา 

-เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ช่วย
เสริมสร้างอุปนสิัย
พอเพียง 
-เพื่อขยายผลและ
เชื่อมโยงเครือข่าย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-เพื่อเป็นการสร้าง
อาชีพตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5 หน่วย 

-บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
นักเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน นักเรียน 
ครู ชุมชน 
ผู้ปกครอง 
-ชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภาครัฐและ
เอกชน 

  50,000 50,000 50,000 -บุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ชุมชน ร้อยละ 
80 มีส่วนร่วม 
ในการจัด
กิจกรรมและ
น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
 
 

-บุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และ
ผู้น าชุมชน มี
ส่วนร่วม ในการ
จัดกิจกรรมและ
น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
  กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการโรงเรียน
ธนาคาร 

-เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์แก่นักเรียนทุก
คนในโรงเรียน 
-เพื่อปลูกฝังนิสัยในการ
ประหยัดและอดออม
เงินของนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียน 
-เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯรู้จักการ
ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-คณะครู นักเรียน 
และบคุลากรภายใน
สถานศึกษา 

  20,000 
(เงินอุดหนุน) 

20,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

20,000 
(เงินอุดหนุน) 

-นักเรียน ร้อยละ 
100 มี
คุณลักษณะอัน
พึ่งประสงค์ 
-นักเรียนออมเงิน
ฝากไว้กับ
ธนาคารโรงเรียน 
ร้อยละ 100 

-นักเรียนบริหาร
จัดการตนเองได้ 
-นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับการบัญชี
และการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ตาม
ศักยภาพ 
-นักเรียน ร้อยละ 
100 ด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนการ
บริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
“สถานศึกษา
พอเพียง”สู่ “ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ภายใต้
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา) 
 
 

-เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์แก่นักเรียนทุก
คนในโรงเรียน 
-เพื่อปลูกฝังนิสัยในการ
ประหยัดและอดออม
เงินของนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียน 
-เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯรู้จักการ
ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-คณะครู นักเรียน 
และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

  300,000 
(เงินอุดหนุน) 

300,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

300,000 
(เงินอุดหนุน) 

-นักเรียน ร้อยละ 
100 มี
คุณลักษณะอัน
พึ่งประสงค์ 
-นักเรียนออมเงิน
ฝากไว้กับ
ธนาคารโรงเรียน 
ร้อยละ 100 

-นักเรียนบริหาร
จัดการตนเองได้ 
-นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับการบัญชี
และการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ตาม
ศักยภาพ 
-นักเรียน ร้อยละ 
100 ด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษา   เทศบาลเมืองล าพนู หน้า 216 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สงเสริมกีฬาและนันทนาการ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการทัศน
ศึกษา  
(กบนอกกะลา) 

-เพื่อเปิดโอกาสให้
เด็กได้ท ากิจกรรม
นันทนาการร่วมกัน 
-ปลูกฝังสิ่งดีงาม
ให้กับเด็กและสร้าง
โอกาสแห่งการ
เรียนรู้ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

-เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 80 คน 

  10,000 10,000 10,000 -เด็กและ
เยาวชนเด็ก
ด้อยโอกาส
รู้จักการ
ถ่ายทอด
วัฒนธรรม
ประเพณีให้แก่
ชุมชนและ
ครอบครัว
สามารถอยู่
ร่วมกันใน
สังคมได ้
 
 
 

-เด็กและ
เยาวชนเด็ก
ด้อยโอกาสรู้จัก
การถ่ายทอด
วัฒนธรรมประ
เพรีให้แก่ชุมชน
และครอบครัว 
สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคม
ได ้

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สงเสริมกีฬาและนันทนาการ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์เยาวชน 

-จัดต้ังศูนย์เยาวชน
สาขาขึ้นในโรงเรียน
เทศบาล 
-เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายกระจายให้
ท่ัวท้ังเขตเทศบาล 
-เพื่อจัดการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชนใน
เขตเทศบาล 
-เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาและการออก
ก าลังกายในทางท่ี
ถูกต้องแก่เยาวชน 
-เพื่อให้ศูนย์เยาวชน
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลมี
อุปกรณ์เพียงพอท่ีจะ
ใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมของศูนย์ 

-นักเรียนเยาวชนได้ใช้
บริการประมาณ 
1,000 คน  

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
โรงเรียนสามารถ
ใช้อุปกรณ์
ทางการกีฬา
ร่วมกับศูนย์
เยาวชน 
-ร้อยละ 90 
เยาวชนรักการ
ออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาได้
อย่างถูกต้องตาม
กติกา 
-ร้อยละ 90 ศูนย์
เยาวชนมีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการใช้
บริการ อุปกรณ์
เพียงพอท่ีจะใช้
บริการ 

-โรงเรียนใช้อุปกรณ์
ทางการกีฬาร่วมศูนย์
เยาวชนได้ 
-ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกายได้
มาตรฐาน 
-เยาวชน ประชาชน
รักการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาอย่าง
ถูกต้องตามกติกา 
-เยาวชนไม่ฝักใฝ่ยา
เสพติด 
-เยาวชนและศูนย์
เยาวชนมีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการใช้
บริการอุปกรณ์เพียง
พอท่ีจะใช้บริการ 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สงเสริมกีฬาและนันทนาการ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
และกรีฑารักเรียน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้ัง
ระดับภาค ระดับประเทศ 
-นักเรียนได้เล่นกีฬา และฝึก
ประสบการณ์การเล่นกีฬา
อย่างถูกต้อง 
-เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้นักเรียนและเจ้าหน้าท่ีฯ 
-เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพทางด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 
-เพื่อสร้างความสามัคคี
ระหว่างโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 
-เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

-จัดกิจกรรมกีฬา
นักเรียนสังกัด
เทศบาล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-ส่งเสริมการเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัด
เทศบาลและเมือง
พัทยา ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

  100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 
100 
นักเรียนได้
เข้าร่วมเล่น
กีฬาและฝึก
ประสบการณ์
การเล่นกีฬา
ท่ีถูกต้อง 

-นักเรียนเป็น
ตัวแทนของเทศบาล
เข้าร่วม ระดับภาค 
และระดับประเทศ 
-นักกีฬามีขวัญ
ก าลังใจในการ
แข่งขันกีฬา 
-นักกีฬาได้พัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
-นักเรียนมี
ประสบการณ์ความ
สามัคคีระหว่าง
โรงเรียน และ
เทศบาล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สงเสริมกีฬาและนันทนาการ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการวันเด็ก
แห่งชาต ิ

-เพื่อจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนกลา้
แสดงออกและได้
ร่วมท ากิจกรรมที่มี
ประโยชน ์

-เด็ก เยาวชนใน
เขตจังหวัดล าพูน 
และใกล้เคียง 

  100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 95 
เด็ก เยาวชน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวัน
เด็กฯ 
-ร้อยละ 95 
เด็กและ
เยาวชนมี
ความกล้า
แสดงออก
ในทางทีด่ ี
 
 
 
 

-เด็ก เยาวชนใน
จังหวัดล าพนู 
และใกล้เคียงได้
เข้าร่วมกิจกรรม
มีโอกาสแสดง
ความสามารถ
และสร้างความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สงเสริมกีฬาและนันทนาการ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ) 
   กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค์
เพื่อป้องกัน    
ยาเสพติดทั้งใน
และนอก
สถานศึกษา 

-เพื่อพัฒนาครูแกน
น าของโรงเรียนสงักัด
เทศบาลและ
เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา 
-เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์เพื่อป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา 
ตามหนังสือด่วนมาก 
ที่ ลพ 
0023.3/21128 
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 
2560 

-ครูแกนน าของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน
และเจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา 
-เด็ก เยาวชน 
นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและ
เยาวชนนอก
สถานศึกษา ตาม
หนังสือด่วนมาก ที่ 
ลพ 
0023.3/21128 
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 
2560 
 

  360,000 360,000 360,000 -เด็ก เยาวชน 
นักเรียน
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลและ
นอกสังกัด
เทศบาลได้
ร่วมกิจกรรม
ต่อต้านยา
เสพติด 

-เด็ก เยาวชน 
นักเรียน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลและ
นอกสังกัด
เทศบาลได้
ร่วมกิจกรรม
และมีความรู้
ความเข้าใจใน
โทษภัยของยา
เสพติด 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1,5 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้
พื้นฐานและ
องค์กรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

-เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
โดยการจัดสัมมนา 
อบรม ศึกษาดูงาน 

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 100 คน 

  100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 95 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้
ร่วม
ประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงาน 
-คณะกรรมการ
มีความรู้ความ
เข้าใจใน
บทบาทหนา้ที่
ของตนเอง 
 
 
 
 

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา
องค์กรที่
เก่ียวข้องมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของ
ตนเอง 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1,5 ) 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง ศิษย์
เก่า และครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดให้มีการประชุม 
ปีละ 2 คร้ัง เพื่อ
พัฒนาเสริมสร้าง
ความเข้าใจให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียน 
และครู โรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง 4 
โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

-ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียน โรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 
 

  20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 -ร้อยละ 90 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ครู ผู้ปกครอง
ได้ร่วมกัน
ประชุม และ
ร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน 
 
 

-ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครองได้
ร่วมกันประชุม
และร่วม
กิจกรรมของ
โรงเรียน 
-ผู้ปกครอง 
นักเรียน และครู
ให้ความร่วมมือ
มีความร่วมมือมี
ความเข้าใจใน
บทบาทหนา้ที่
ของตนเอง 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา 

-เพื่อทบทวนจัดท า
แผนการศึกษาของกอง
การศึกษา โรงเรียนสังกัด 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของกอง
การศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อจัดประชุม/อบรม
สัมมนาเสริมสร้างความ
เข้าใจให้กับพนักงานครู
เจ้าหน้าท่ีและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

-ทบทวนจัดท า
แผนการศึกษาของ
กองการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของกอง
การศึกษา และ
โรงเรียนสังกัด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

  50,000 50,000 50,000 -ประชุมทบทวน
การจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษากอง
การศึกษา และ
โรงเรียน ปีละ 1 
ครั้ง 
-มีแผนพัฒนา
การศึกษาถูกต้อง 
ร้อยละ 100 

-ประชุมทบทวน
การจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาของกอง
การศึกษา/
โรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-มีแผนพัฒนา
การศึกษาของกอง
การศึกษา/
โรงเรียนในสังกัด 
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีถูกต้อง 

-กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
จัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

-เพื่อเป็นเงินรางวัล
ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับรางวัลการ
ประกวดจัดท าแผน 

-เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแผนด้าน
การศึกษา 

  200,000 200,000 200,000 -กองการ 
ศึกษาและ
โรงเรียนสังกัด
ฯ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจัดท า
แผนด้าน
การศึกษา 

กองการศึกษา
และโรงเรียน
สังกัดฯ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จัดท าแผนด้าน
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถน าไป
เป็นแนวทางใน
การพัฒนา
การศึกษา 
 
 
 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน 

-เพื่อจัดกิจกรรม
มอบใบสัมฤทธิ์บัตร
ให้แก่นักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษา
ระดับชัน้อนุบาล 

-นักเรียนระดับชัน้
อนุบาลโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 
จ านวน 250 คน 

  15,000 15,000 15,000 -นักเรียน ร้อย
ละ 100 จบ
การศึกษา
ระดับอนุบาล 

-นักเรียน
ระดับชัน้อนุบาล
ที่จบการศึกษา 
ได้เรียนต่อชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
1 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/
โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
คาใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

-เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
-ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เนต็โรงเรียน 
-ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครู 
ของโรงเรียนสังกดั
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 
-ค่าใช้จ่ายในการการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน 
 

-เพื่อพัฒนา
นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการ
บริหารการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน 

  5,942,800 5,942,800 5,942,800 -ร้อยละ 95 
นักเรียน ครู 
บุคลากร
ทางการศึกษา 
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนา 
และมสี่วนร่วม
ในการจัด
การศึกษา 

-นักเรียน ครู 
บุคลากร
ทางการศึกษา 
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาและ
มีส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษา 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  -ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBMLD) 
-ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดท าแผนพฒันา
การศึกษาดีเด่น 
-ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยา
เสพติดใน
สถานศึกษา 
-ค่าปัจจัยพืน้ฐาน
ส าหรับนักเรียน
ยากจน ฯลฯ 

        -กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/ศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส ารวจเด็ก
ที่มีอายุตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ
เพื่อเข้าเรียนตาม 
พรบ.การศึกษา 

-เพื่อส ารวจเด็กที่
มีอายุครบ 7 ปี 
บริบรณู์ ตาม
เกณฑ ์

-จัดท าแบบรายงาน
และแบบสอบถาม
ส ารวจเด็กในเขต
เทศบาลเพื่อใหไ้ด้รับ
การศึกษาโดยเท่า
เทียมกัน 

  1,000 1,000 1,000 -มีข้อมูลเด็กทีม่ีอายุ
ตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ 

-ได้รับทราบ
จ านวนเด็กท่ีมีอายุ
เข้าเกณฑ์
การศึกษาภายใน
เขตเทศบาล 
-ทราบข้อมูลใน
การเข้าเรียนของ
เด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ
ประเมินคุณภาพ
การจัด
การศึกษาและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูน 

-เพื่อให้คุณภาพการ
เรียนการสอนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
-เพื่อทราบถึงสภาพ
และระดับการศึกษา
ของโรงเรียนที่ได้รับ
จากการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
-เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 

-ก าหนดหลักเกณฑ์
การตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนทั้ง 4 
โรงเรียน 
-ก าหนดกิจกรรมการ
ตรวจสอบประเมิน
คุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียน
สังกัดฯ 
-จัดอบรมและพิมพ์
คู่มือหรือรายงานดา้น
การศึกษาของ
นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูน 

  50,000 50,000 50,000 -คุณภาพ
การศึกษาของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
และชัน้
มัธยมศึกษาอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
-โรงเรียน
สามารถน าผล
การประเมิน
วิเคราะห์แนว
ทางแก้ไข
ปัญหาทาง
การศึกษา 
 

-คุณภาพ
การศึกษาชั้น
ประถมศึกษา
และชัน้
มัธยมศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ล าพูนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
ที่น่าพอใจ 
-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลทราบ
ถึงสภาพปัญหา
และน าข้อมูลที่
ได้ไป  

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
         -ร้อยละ 90 

ของนักเรียน
ได้รับการ
พัฒนาด้าน
ความรู้และ
ทักษะ 
-ร้อยละ 
100
โรงเรียนผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน 

วิเคราะห์แนวทาง
การแก้ไขปัญหา
ทางการศึกษา
เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์
ตามมาตรฐาน 
-โรงเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา 
 
 
 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
7 โครงการบริหาร

จัดการศึกษาเด็ก
พิเศษเรียนร่วม 

-เพื่อให้ครูรู้จักวิธีคัด
แยก คัดกรอง เด็กที่
มีความต้องการ
พิเศษในโรงเรียน
และหาวิธีการ
ช่วยเหลือร่วมกัน 
-เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาตามวัย 

-มีศูนย์บริการ
ส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการ
พิเศษ จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์สอน
เสริมที่ช่วยพัฒนา
สมอง ท าให้ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพในทุก
ด้าน ร้อยละ 80 

  30,000 30,000 30,000 -เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
ที่ได้รับการ
พัฒนา ร้อย
ละ 100 มี
การพัฒนาที่ดี
ขึ้นในทุกๆ
ด้าน 

-นักเรียนที่มี
ความต้องการ
พิเศษได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ทุก
ด้าน 
-มีศูนย์บริการ
ส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการ
พิเศษ 
 
 
 
 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองล าพูน  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสู่อาเซียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
8 โครงการจัดท า

มาตรฐานการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

-เพื่อจัดท ามาตรฐาน
ของผู้เรียน 
-เพื่อเตรียมความ
พร้อมของเด็กก่อน
วัยเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูน 

-เกณฑ์มาตรฐาน
ของนักเรียน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  15,000 15,000 15,000 -เกณฑ์
มาตรฐานของ
นักเรียนมี
มาตรฐาน 

-โรงเรียนมี
เกณฑ์
มาตรฐานของ
ผู้เรยีนอย่าง
ถูกต้อง 
-เด็กก่อนวัย
เรียนได้รับการ
พัฒนาครบทั้ง 
4 ด้าน และมี
ความพร้อมที่
จะเรียนใน
ระดับต่อไป 
 
 
 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 เงินอุดหนุน
ส าหรับค่าใช้จา่ย
ในการจัด
การศึกษาการ
สอนศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก   
(ภายใต้โครงการ
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา) 
 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
เงินอุดหนุนส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
 
 
 
 
  

-นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 110 คน  

  113,000 113,000 113,000 -ร้อยละ 100  
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา 

-นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการจัด
การศึกษา 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

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

 
ที่ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/
โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 เงินอุดหนุน
ส าหรับค่าใช้จา่ย
ในการจัด
การศึกษาการ
สอนศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก   
(ภายใต้โครงการ
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
เงินอุดหนุนส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

-นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 110 คน  

  113,000 113,000 113,000 -ร้อยละ 100  
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา 

-นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการจัด
การศึกษา 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสู่อาเซียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
กลยุทธ์ที่ 2 : แผนงานส่งเสริมจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 

 
ที ่
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ/โครงการ) 

งบประมาณ และทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการเรียนรู้สู่
อาเซียน 
 

-เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน
ของภาษาอังกฤษท่ี
เป็นภาษาสากลและ
เป็นภาษาท่ีใช้ในการ
สื่อสารของประเทศใน
อาเซียน 
-เพื่อจัดกิจกรรมศูนย์
การเรียนศึกษา
ประชาคมอาเซียนให้
นักเรียนได้เรียนรู้ 
-เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ให้มีความ
สอดคล้องต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

-นักเรียนได้เรียนรู้
ภาอังกฤษและการ
สนทนา 
ภาษาอังกฤษ 
-กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้
พิการทั้ง 17 ชุมชน 
มีโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น 
-ให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
โดยการประชุมและ
จัดต้ังศูนย์
การศึกษาประชาคม
อาเซียน 
 
 
 

  320,000 320,000 320,000 -นักเรียน ร้อยละ 
100 ได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาเพ่ือนบ้าน 
-มีศูนย์การศึกษา
ประชาคมอาเซียนฯ
ในเขตเทศบาลฯ 
อย่างน้อย 1 ศูนย์
เทศบาลมีโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น 

-นักเรียนสามารถ
สนทนาค าทักทาย
ภาษาอังกฤษและรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
-ประชาชนได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ใน
ด้านทักษะภาษา
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สูตรการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

-กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลเมืองล าพูน 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสู่อาเซียน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
    กลยุทธ์ที่ 2 : แผนงานส่งเสริมจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต/
โครงการ) 

งบประมาณ และที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  -เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะแรงงานให้ตรง
กับความต้องการของ
กลุ่มอาเซยีน 
-เพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการศึกษา
กับประเทศอาเซียน 
(นักเรียนแลกเปลี่ยน) 

-จัดกิจกรรมสอย
เสรมิให้ความรู้การ
งานอาชีพเพื่อให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

      -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ในเขตเทศบาลมี
โอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น 

 

2 โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้าน
การศึกษา 

-เพื่อเป็นการเชื่อม
สัมพันธไมตรรีะหว่าง
ประเทศ 
-เพื่อจัดให้มีการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักเรียน 
 

-นักเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
ล าพูน 
จ านวน 50 ทุน 

  25,000 25,000 25,000 -นักเรียนท่ีมีผล
การเรยีนดีและ
ยากจนไดร้ับ
ทุนการศึกษา 

-นักเรียนท่ีไดร้ับ
ทุนการศึกษา
สามารถน า
ทุนการศึกษาไป
ใช้ในการศึกษา 

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 


