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บทท่ี 1 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
------------------------------------------------ 

1. สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 1.1 ท่ีตั้ง 

  - จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย เสนรุงท่ี 16 องศาเหนือและเสนแวงท่ี 

99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,027 ฟุต(310 เมตร) หางจากกรุงเทพมหานคร 696 

กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทางจากตัวจังหวัด (อําเภอเมือง)  ไปยังอําเภอตางๆ ดังนี้ 

- อําเภอแมริม  8  กิโลเมตร   -อําเภอจอมทอง   58  กิโลเมตร 

- อําเภอสารภี  10 กิโลเมตร  - อําเภอเชียงดาว   68  กิโลเมตร 

- อําเภอสันทราย  12 กิโลเมตร   - อําเภอฮอด   88  กิโลเมตร 

- อําเภอสันกําแพง 13 กิโลเมตร   - อําเภอพราว  103 กิโลเมตร 

- อําเภอหางดง  15 กิโลเมตร   - อําเภอดอยเตา  121 กิโลเมตร 

- อําเภอดอยสะเก็ด 18 กิโลเมตร   - อําเภอไชยปราการ 131 กิโลเมตร 

- อําเภอสันปาตอง 22 กิโลเมตร   - อําเภอเวียงแหง  150 กิโลเมตร 

- อําเภอแมออน  29 กิโลเมตร   - อําเภอฝาง  154 กิโลเมตร 

- อําเภอดอยหลอ 34 กิโลเมตร   - อําเภอแมแจม  156 กิโลเมตร 

- อําเภอแมวาง  35 กิโลเมตร   - อําเภอกัลยาณิวัฒนา 157 กิโลเมตร 

- อําเภอแมแตง  40 กิโลเมตร   - อําเภอแมอาย  174 กิโลเมตร 

- อําเภอสะเมิง  54 กิโลเมตร   - อําเภออมกอย  179 กิโลเมตร 
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1.2 ดานการเมือง/การปกครอง 

1.2.1 เขตการปกครอง 

- จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการปกครองออกเปน 25 อําเภอ 204 ตําบล และ 2,066 หมูบาน 

- มีหนวยงานท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

  1. หนวยงานบริหารราชการสวนกลาง จาํนวน 166 หนวยงาน 

  2. หนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค จํานวน  33 หนวยงาน 

  3. หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน 211 แหง ประกอบดวย 

   - องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง 

   - เทศบาลนคร จํานวน 1 แหง 

   - เทศบาลเมือง จํานวน 4 แหง 

   - เทศบาลตําบล      จํานวน 116 แหง 

   - องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 89 แหง 

 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ รายช่ือสวนราชการทองถิ่น 

องคการบริหารสวนจังหวัด 
1 เมืองเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

เทศบาลนคร 
1. เมืองเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม 

เทศบาลเมือง 
1. แมแตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
2. สันทราย เทศบาลเมืองแมโจ 
3. สันกําแพง เทศบาลเมืองตนเปา 
4. เมืองเชียงใหม เทศบาลเมืองแมเหียะ 

เทศบาลตําบล   
อําเภอเมืองเชียงใหมจํานวน 8 แหง 1. เทศบาลตําบลชางเผือก 

2. เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง 
3. เทศบาลตําบลหนองหอย 
4. เทศบาลตําบลฟาฮาม 
5. เทศบาลตําบลปาแดด 
6. เทศบาลตําบลสุเทพ 
7. เทศบาลตําบลทาศาลา 
8. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ 
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เทศบาลตําบล  

อําเภอจอมทอง  จํานวน  6 แหง 1. เทศบาลตําบลจอมทอง 
2. เทศบาลตําบลดอยแกว 
3. เทศบาลตําบลบานแปะ 
4. เทศบานตําบลบานหลวง 
5. เทศบาลตําบลสบเตี๊ยะ 
6. เทศบาลตําบลแมสอย 

อําเภอแมแจม  จํานวน 2 แหง 1. เทศบาลตําบลแมแจม 
2. เทศบาลตําบลทาผา 

อําเภอเชียงดาว  จํานวน 7 แหง 1. เทศบาลตําบลเชียงดาว 
2. เทศบาลตําบลเมืองงาย 
3. เทศบาลตําบลพระธาตุปูกํ่า 
4. เทศบาลตําบลปงโคง 
5. เทศบาลตําบลเมืองนะ 
6. เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 
7. เทศบาลตําบลแมนะ 

อําเภอดอยสะเก็ด  จํานวน 13 แหง 1. เทศบาลตําบลเชิงดอย 
2. เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด 
3. เทศบาลตําบลตลาดขวัญ 
4. เทศบาลตําบลตลาดใหญ 
5. เทศบาลตําบลปาปอง 
6. เทศบาลตําบลปาเม่ียง 
7. เทศบาลตําบลแมคือ 
8. เทศบาลตําบลแมโปง 
9. เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน 
10. เทศบาลตําบลลวงเหนือ 
11. เทศบาลตําบลสงาบาน 
12. เทศบาลตําบลสันปูเลย 
13. เทศบาลตําบลสําราญราษฎร 

อําเภอแมแตง  จํานวน 5  แหง 1. เทศบาลตําบลจอมแจง(ข้ีเหล็ก) 
2. เทศบาลตําบลแมหอพระ 
3. เทศบาลตําบลแมแตง 
4. เทศบาลตําบลสันมหาพน 
5. เทศบาลตําบลอินทขิล 
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เทศบาลตําบล   

อําเภอแมริม  จํานวน 6 แหง 1. เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก 
2. เทศบาลตําบลแมริม 
3. เทศบาลตําบลแมแรม 
4. เทศบาลตําบลริมเหนือ 
5. เทศบาลตําบลสันโปง 
6. เทศบาลตําบลเหมืองแกว 

อําเภอสะเมิง  จํานวน  1 แหง 1. เทศบาลตําบลสะเมิงใต 
อําเภอฝาง  จํานวน  4  แหง 1. เทศบาลตําบลบานแมขา 

2. เทศบาลตําบลแมขา 
3. เทศบาลตําบลเวียงฝาง 
4. เทศบาลตําบลสันทราย 

อําเภอแมอาย  จํานวน 1 แหง 1. เทศบาลตําบลแมอาย 
อําเภอพราว จํานวน 6 แหง 1. เทศบาลตําบลน้ําแพร 

2. เทศบาลตําบลบานโปง 
3. เทศบาลตําบลปาตุม 
4. เทศบาลตําบลปาไหน 
5. เทศบาลตําบลแมปง 
6. เทศบาลตําบลเวียงพราว 

อําเภอสันปาตอง  จํานวน 6 แหง 1. เทศบาลตําบลทุงตอม 
2. เทศบาลตําบลทุงสะโตก 
3. เทศบาลตําบลบานกลาง 
4. เทศบาลตําบลบานแม 
5. เทศบาลตําบลยุหวา 
6. เทศบาลตําบลสันปาตอง 

อําเภอสันกําแพง  จํานวน 6 แหง 
 
 
 
 
 

1. เทศบาลตําบลบวกคาง 
2. เทศบาลตําบลแมปูคา 
3. เทศบาลตําบลสันกลาง 
4. เทศบาลตําบลสันกําแพง 
5. เทศบาลตําบลหวยทราย 
6. เทศบาลตําบลออนใต 
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เทศบาลตําบล   
อําเภอสันทราย  จํานวน 11 แหง 1. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

2. เทศบาลตําบลปาไผ 
3. เทศบาลตําบลเมืองเล็น 
4. เทศบาลตําบลแมแฝก 
5. เทศบาลตําบลสันทรายหลวง 
6. เทศบาลตําบลสันนาเม็ง 
7. เทศบาลตําบลสันปาเปา 
8. เทศบาลตําบลสันพระเนตร 
9. เทศบาลตําบลหนองจอม 
10. เทศบาลตําบลหนองหาร 
11. เทศบาลตําบลหนองแหยง 

อําเภอหางดง  จํานวน 10 แหง 1. เทศบาลตําบลน้ําแพรพฒันา 
2. เทศบาลตําบลบานปง 
3. เทศบาลตําบลบานแหวน 
4. เทศบาลตําบลแมทาชาง 
5. เทศบาลตําบลสันผักหวาน 
6. เทศบาลตําบลหนองแกว 
7. เทศบาลตําบลหนองควาย 
8. เทศบาลตําบลหนองตองพฒันา 
9. เทศบาลตําบลหางดง 
10. เทศบาลตําบลหารแกว 

อําเภอฮอด  จํานวน 3 แหง 1. เทศบาลตําบลทาขาม 
2. เทศบาลตําบลบอหลวง 
3. เทศบาลตําบลบานตาล 

อําเภอดอยเตา จํานวน 1 แหง 1. เทศบาลตําบลทาเดื่อ-มืดกา 
อําเภออมกอย จํานวน 1 แหง 1. เทศบาลตําบลอมกอย 
อําเภอสารภี จํานวน 12 แหง 1. เทศบาลตําบลขัวมุง 

2. เทศบาลตําบลชมภู 
3. เทศบาลตําบลไชยสถาน 
4. เทศบาลตําบลดอนแกว 
5. เทศบาลตําบลทากวาง 
6. เทศบาลตําบลทาวังตาล 
7. เทศบาลตําบลปาบง 
8. เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
9. เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ 
10. เทศบาลตําบลสารภี 
11. เทศบาลตําบลหนองผึง้ 
12. เทศบาลตําบลหนองแฝก 
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เทศบาลตําบล   
อําเภอเวียงแหง จํานวน 1 แหง 1. เทศบาลตําบลแสนไห 
อําเภอไชยปราการ จํานวน 2 แหง 1. เทศบาลตําบลไชยปราการ 

2. เทศบาลตําบลหนองบัว 
อําเภอแมวาง จํานวน 1 แหง 1. เทศบาลตําบลแมวาง 
อําเภอดอยหลอ จํานวน 3 แหง 1. เทศบาลตําบลยางคราม 

2. เทศบาลตําบลสองแคว 
3. เทศบาลตําบลสันติสุข 

องคการบริหารสวนตําบล 

อําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 1 แหง 1. ชางเผือก 
อําเภอจอมทอง  จํานวน 1 แหง 1. ขวงเปา 
อําเภอดอยหลอ จํานวน 1 แหง 1. ดอยหลอ 
อําเภอแมแจม จํานวน 6 แหง 1. กองแขก 

2. ชางเค่ิง 
3. บานทับ 
4. ปางหินฝน 
5. แมนาจร 
6. แมศึก 

อําเภอกัลยานิวัฒนา จํานวน 3 แหง 1. บานจันทร 
2. แจมหลวง 
3. แมแดด 

อําเภอเชียงดาว  จํานวน 2 แหง 1. เชียงดาว 
2. เมืองคอง 

อําเภอเวียงแหง  จํานวน 2 แหง 1. เปยงหลวง 
2. เมืองแหง 

อําเภอดอยสะเก็ด  จํานวน 1 แหง 1. เทพเสด็จ 
อําเภอแมแตง  จํานวน 7 แหง 1. ก๊ืดชาง 

2. บานชาง 
3. บานเปา 
4. ปาแป 
5. เมืองกาย 
6. สบเปง 
7. สันปายาง 

อําเภอแมริม จํานวน 5 แหง 
 
 
 

1. ดอนแกว 
2. โปงแยง 
3. แมสา 
4. สะลวง 
5. หวยทราย 
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องคการบริหารสวนตําบล 

อําเภอสะเมิง จํานวน 4 แหง 1. บอแกว 
2. แมสาบ 
3. ยั้งเมิน 
4. สะเมิงเหนือ 

อําเภอฝาง จํานวน 6 แหง 1. โปงน้ํารอน 
2. มอนปน 
3. แมคะ 
4. แมงอน 
5. แมสูน 
6. เวียง 

อําเภอไชยปราการ จํานวน 2 แหง 1. แมทะลบ 
2. ศรีดงเย็น 

อําเภอแมอาย  จํานวน 6 แหง 1. ทาตอน 
2. บานหลวง 
3. แมนาวาง 
4. แมสาว 
5. ดอยลาง** 
6. สันตนหม้ือ 

อําเภอพราว  จํานวน 4 แหง 1. เข่ือนผาก 
2. แมแวน 
3. สันทราย 
4. โหลงขอด 

อําเภอสันปาตอง  จํานวน 7 แหง 1. ทาวังพราว 
2. น้ําบอหลวง 
3. บานกลาง 
4. มะขามหลวง 
5. ขุนหวาน 
6. แมกา 
7. สันกลาง 

อําเภอแมวาง  จํานวน 5 แหง 1. ดอนเปา 
2. ทุงป 
3. ทุงรวงทอง 
4. บานกาด 
5. แมวิน 

อําเภอสันกําแพง  จํานวน 3 แหง 
 
 

1. แชชาง 
2. รองวัวแดง 
3. สันกําแพง 
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องคการบริหารสวนตําบล

อําเภอแมออน จํานวน 6 แหง 1. ทาเหนือ 
2. บานสหกรณ 
3. แมทา 
4. หวยแกว 
5. ออนกลาง 
6. ออนเหนือ 

อําเภอหางดง  จํานวน 2 แหง 1. ขุนคง 
2. สบแมขา 

อําเภอฮอด  จํานวน 4 แหง 1. นาคอเรือ 
2. บอสลี 
3. หางดง 
4. ฮอด 

อําเภอดอยเตา  จํานวน 5 แหง 1. ดอยเตา 
2. ทาเดื่อ 
3. บงตัน 
4. บานแอน 
5. โปงทุง 

อําเภออมกอย  จํานวน 6 แหง 
 
 
 
 
 

1. นาเกียน 
2. มอนจอง 
3. แมตื่น 
4. ยางเปยง 
5. สบโขง 
6. อมกอย 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 
ท่ีมา:โดยกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กลุมงานกฎหมายและระเบียบทองถิ่น 2 
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1.3 ประชากร 

1.3.1 จังหวัดเชียงใหมมีประชากร 1,779,254  คน แยกได ดังนี้ 

1.) สัญชาติไทย  : เพศชาย  จํานวน 778,683  คน 

     : เพศหญิง  จํานวน 839,154  คน 

2.) ไมไดสัญชาติ  : เพศชาย  จํานวน    69,038  คน 

     : เพศหญิง จํานวน     66,122  คน 

 

1.3.2 จําแนกตามชวงอายุและจํานวนประชากร 

กลุมอายุ(ป) 2559 2560 2561 2562 
0-4 80,845 79,285 77,984 76,090 
5-9 81,984 82,904 84,075 85,216 

10-14 87,779 88,445 88,450 87,640 
15-19 95,862 92,354 91,872 93,107 
20-24 119,086 117,687 115,013 109,613 
25-29 115,647 117,827 119,170 119,755 
30-34 121,216 119,245 117,153 115,836 
35-39 121,469 123,069 124,546 124,209 
40-44 108,480 109,271 111,418 94,088 
45-49 112,583 110,920 109,460 107,921 
50-54 131,725 127,750 123,406 118,366 
55-59 131,539 132,553 132,416 131,220 
60-64 105,242 111,411 116,303 121,167 
65-69 68,514 74,373 80,491 86,141 
70-74 37,008 39,926 44,379 50,393 
75-79 30,070 29,819 29,485 29,312 
80-84 23,795 23,464 23,306 23,071 
85-89 13,412 14,291 14,969 15,182 
90-94 4,655 5,267 5,809 6,184 
95-99 1,419 1,494 1,560 1,667 

100และมากกวา 342 445 545 575 
ประชากรท่ีมิใชสัญชาติไทย 118,326 118,216 125,036 135,160 

ประชากรอยูในระหวางการยาย 21,866 23,639 23,752 23,190 
ไมทราบ/ระบุปจันทรคติ 1 1 1 1 
ประชากรในบานกลาง 2,899 3,184 3,143 3,067 

รวม 1,735,734 1,746,840 1,763,742 1,779,254 
ท่ีมา: สํานักทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยhttp://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php 

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php
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1.4  สภาพสงัคม 

1.4.1  การศึกษา 

  จังหวัดเชียงใหมรับรองระบบการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา มีจํานวน
สถานศึกษาท้ังสิ้น 1,146  แหง สวนใหญเปนสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 893 แหง ตามมาดวย
สถาบันการศึกษาเอกชน 140 แหง และมีสถาบันอุดมศึกษา 12 แหง มีครู/อาจารย 21,155 คน และ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 440,706 คน ซ่ึงอัตราสวนครู/อาจารย ตอนักเรียน นิสิต นักศึกษาเปน 1:21 
นักเรียนในสังกัดสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา 138,288 คน รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
75,804 คน และจังหวัดเชียงใหมมีโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมและ    
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม จํานวน 624 แหง ดังนี ้

ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1 ดอยหลอ เทศบาลตาํบลสองแคว กรมพัฒนาชุมชน เทศบาลตาํบลสองแคว 

2   เทศบาลตาํบลยางคราม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.ยางคราม 

3  อบต.ดอยหลอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.ดอยหลอ 

4  เทศบาลตาํบลสันตสิุข  เทศบาลตาํบลสันตสิุข 

5 แมออน อบต.ทาเหนือ กรมพัฒนาชุมชน อบต.ทาเหนือ 

6     กรมพัฒนาชุมชน แมตะไคร 

7   อบต.แมทา กรมพัฒนาชุมชน หวยทราย 

8   อบต.หวยแกว กรมพัฒนาชุมชน ตําบลหวยแกว 

9   อบต.ออนกลาง กรมพัฒนาชุมชน ตําบลออนกลาง 

10   อบต.ออนเหนือ กรมพัฒนาชุมชน ออนหลวย 

11     กรมพัฒนาชุมชน หัวฝาย 

12  อบต.บานสหกรณ กรมพัฒนาชุมชน สิรินธรตําบลบานสหกรณ 

13 จอมทอง อบต.ขวงเปา กรมพัฒนาชุมชน อบต.ขวงเปา 

14  เทศบาลตาํบลดอยแกว กรมพัฒนาชุมชน แมเตี๊ยะใน 

15   กรมพัฒนาชุมชน ขุนแตะ 

16   กรมพัฒนาชุมชน ใหมแมเตีย๊ะ 

17   กรมพัฒนาชุมชน หวยสมปอย 

18   กรมพัฒนาชุมชน หวยมะนาว 

19   กรมพัฒนาชุมชน หวยขนุน 

20   กรมพัฒนาชุมชน หินเหล็กไฟ 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

21  เทศบาลตาํบลบานแปะ กรมพัฒนาชุมชน หวยทราย 

22   กรมพัฒนาชุมชน บานแปะ 

23   กรมพัฒนาชุมชน สบเปะ 

24   กรมพัฒนาชุมชน สบแจมฝงซาย 

25   กรมพัฒนาชุมชน ทาขามเหนือ 

26   กรมพัฒนาชุมชน ปากลวย 

27   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมจร 

28   กรมพัฒนาชุมชน ขุนแปะ 

29   กรมพัฒนาชุมชน ขวงเปาใต 

30   กรมพัฒนาชุมชน บานบนนา 

31  เทศบาลตาํบลบานหลวง กรมพัฒนาชุมชน บานนํ้าตกแมกลาง 

32   กรมพัฒนาชุมชน เดนสัน 

33   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานผาหมอน 

34   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานอางกานอย 

35   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหนองหลม 

36   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานขุนกลาง 

37   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมกลางหลวง 

38   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมปอน 

39   กรมพัฒนาชุมชน แมยะนอย 

40   กรมพัฒนาชุมชน บานปาแขม 

41  เทศบาลตาํบลแมสอย กรมพัฒนาชุมชน ใหมสารภ ี

42   กรมพัฒนาชุมชน หวนสะแพด 

43   กรมพัฒนาชุมชน วังนํ้าหยาด 

44   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานปากลวย 

45   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหนองคัน 

46   กรมพัฒนาชุมชน หวยมวงฝงซาย 

47   กรมพัฒนาชุมชน แมสอย 

48   กรมพัฒนาชุมชน โรงวัว 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

49  เทศบาลตาํบลสบเตีย๊ะ กรมพัฒนาชุมชน บานหนองอาบชาง 

50   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานสบเตีย๊ะ 

51   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยมวง 

52   กรมพัฒนาชุมชน บานทาหลุก 

53   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานดงหาดนาค 

54  เทศบาลตาํบลจอมทอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.จอมทอง 

55 เชียงดาว เทศบาลตาํบลเชียงดาว กรมพัฒนาชุมชน ทต.เชียงดาว(บานทุงดินแดง) 

56   กรมการศาสนา ศรีทรายมูล 

57  เทศบาลตาํบลเมืองงาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง เทศบาลตาํบลเมืองงาย 

58  อบต.เชียงดาว กรมการศาสนา ถํ้าเชียงดาว 

59   กรมพัฒนาชุมชน ทุงละคร 

60   กรมพัฒนาชุมชน มวงฆอง 

61   กรมการศาสนา ดอนศรีสะอาด 

62  เทศบาลตาํบลทุงขาวพวง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมกอนใน 

63   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยทรายขาว 

64   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ตนแบบเทศบาลตําบลทุงขาวพวง 

65   กรมพัฒนาชุมชน ทุงขาวพวง 

66   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมจาเหนือ 

67  เทศบาลตาํบลปงโคง กรมพัฒนาชุมชน ปาตึงงาม 

68   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.ปงโคง 

69   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง กอนวัยเรียนคายพิชิตปรีชากร 

70   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานปางมะเยา 

71  อบต.เมืองคอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานนํ้าร ู

72   กรมพัฒนาชุมชน อนุบาลปฐมวัย อบต.เมืองคอง 

73  เทศบาลตาํบลเมืองนะ กรมพัฒนาชุมชน อรุโรทัย 

74   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานจองคํา 

75   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยไส 

76   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานทุงดินดํา 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

77   กรมพัฒนาชุมชน นํ้าร ู

78   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหนองวัวแดง ม.12 

79   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง นาศิร ิ

80   กรมพัฒนาชุมชน เมืองนะ 

81   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหนองเขียว 

82   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานรินหลวง 

83   กรมพัฒนาชุมชน นาหวาย 

84   กรมพัฒนาชุมชน โละปาหาญ 

85   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ขุนหวยไส 

86   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานเจียจันทร 

87   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ปาบงงามลีซอ 

88   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานไชยา 

89  เทศบาลตาํบลแมนะ กรมการศาสนา จอมคีร ี

90   กรมการศาสนา ศรีอุนเมือง 

91   กรมพัฒนาชุมชน สบคาบ 

92   กรมพัฒนาชุมชน แมนะ 

93   กรมการศาสนา ศิริมงคล 

94  เทศบาลตาํบลพระธาตุปูกํ่า องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมจาใต 

95   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานสหกรณ 

96   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานขุนขอน 

97 ดอยเตา เทศบาลตาํบลทาเดื่อ-มืดกา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.ทาเดื่อ 

98  อบต.ดอยเตา กรมพัฒนาชุมชน ดอยเตา 

99   กรมพัฒนาชุมชน บานไร 

100   กรมการศาสนา เดนคา 

101   กรมพัฒนาชุมชน ฉิมพล ี

102  อบต.บงตัน กรมพัฒนาชุมชน หนองปู 

103   กรมพัฒนาชุมชน บงตัน 

104   กรมการศาสนา บานนอย 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

105  อบต.บานแอน กรมพัฒนาชุมชน แอนใหม 

106   กรมการศาสนา พิงคาราม 

107   กรมการศาสนา ศรีพิงคชัย 

108  อบต.โปงทุง กรมพัฒนาชุมชน โปงทุง 

109   กรมการศาสนา บานโปง 

110   กรมการศาสนา แมบวน 

111   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง กองวะ 

112   กรมการศาสนา เกาะหลวง 

113   กรมพัฒนาชุมชน แมตูบ 

114  อบต.ทาเดื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานวังหลวง 

115 ดอยสะเก็ด เทศบาลตาํบลเชิงดอย กรมพัฒนาชุมชน ก่ิวแล 

116   กรมพัฒนาชุมชน โพธ์ิทองเจริญ 

117   กรมการศาสนา ปทุมสราราม 

118   กรมพัฒนาชุมชน แมดอกแดง 

119  เทศบาลตาํบลปาปอง กรมพัฒนาชุมชน ปาไมแดง 

120  เทศบาลตาํบลปาเมี่ยง กรมพัฒนาชุมชน หวยหมอ 

121   กรมพัฒนาชุมชน โปงกุม 

122   กรมพัฒนาชุมชน แมหวาน 

123  เทศบาลตาํบลแมคือ กรมพัฒนาชุมชน ทต.แมคือ 

124  เทศบาลตาํบลแมโปง กรมพัฒนาชุมชน สิรินธร 

125  เทศบาลตาํบลแมฮอยเงิน กรมพัฒนาชุมชน ทต.แมฮอยเงิน 

126  เทศบาลตาํบลลวงเหนือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ไทยเทิดไทองคราชันย 84 พรรษา 

127   กรมพัฒนาชุมชน ปาสักงาม 

128  เทศบาลตาํบลสันปูเลย กรมพัฒนาชุมชน ปาขุย 

129   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.สันปูเลย 

130  เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ดอยสะเก็ด 

131  เทศบาลตาํบลตลาดใหญ กรมการศาสนา มหาวนาภิมุข 

132  เทศบาลตาํบลสงาบาน กรมการศาสนา ดอกแดง 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

133  เทศบาลตาํบลสําราญราษฎร กรมการศาสนา สันตนมวงเหนือ 

134  เทศบาลตาํบลตลาดขวัญ  อบต.ตลาดขวัญ 

135  อบต.เทพเสด็จ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ตําบลเทพเสดจ็ 

136  เทศบาลตาํบลตลาดขวัญ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.ตลาดขวัญ 

137 พราว อบต.เข่ือนผาก กรมพัฒนาชุมชน ตําบลเข่ือนผาก 

138  เทศบาลตาํบลเวียงพราว องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.เวียงพราว 

139  เทศบาลตาํบลนํ้าแพร กรมพัฒนาชุมชน ตําบลนํ้าแพร 

140  เทศบาลตาํบลบานโปง กรมพัฒนาชุมชน บานโปง 

141  อบต.แมแวน กรมพัฒนาชุมชน ตําบลแมแวน 

142  อบต.สันทราย องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมปาค ี

143   กรมพัฒนาชุมชน บานหนองปด 

144   กรมพัฒนาชุมชน บานสันปง 

145   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานผาแดง 

146  อบต.โหลงขอด กรมพัฒนาชุมชน ตําบลโหลงขอด 

147  เทศบาลตาํบลปาไหน กรมการศาสนา ตําบลปาไหน 

148  เทศบาลตาํบลปาตุม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.ปาตุม 

149  เทศบาลตาํบลแมปง กรมพัฒนาชุมชน เทศบาลตาํบลแมปง 

150 เมืองเชียงใหม เทศบาตําบลฟาฮาม กรมพัฒนาชุมชน บานไร 

151  เทศาลตําบลหนองหอย กรมพัฒนาชุมชน ทต.หนองหอย 

152  เทศบาลตาํบลชางเผือก องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.ชางเผือก 

153  เทศบาลนครเชียงใหม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง หนองหอย 

154  เทศบาลเมืองแมเหียะ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทม.แมเหียะ 

155  เทศบาลตาํบลหนองปาครั่ง กรมพัฒนาชุมชน บวกครกนอย 

156  เทศบาลตาํบลสุเทพ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.สุเทพ 

157   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานดอยปุย 

158   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานดอยสเุทพ 

159  เทศบาลตาํบลปาแดด องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.ปาแดด 

160  เทศบาลตาํบลสันผเีสื้อ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง โรงเรียนวัดปาขอยใต 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

161   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย 

162   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง โรงเรียนวัดรองออ 

163  อบต.ชางเผือก องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานขุนชางเคี่ยน 

164 แมแจม เทศบาลตาํบลแมแจม กรมพัฒนาชุมชน ทต.แมแจม 

165  อบต.กองแขก กรมพัฒนาชุมชน บานอมขูด 

166   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานกองแขกเหนือ 

167   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานโมงหลวง ม.6 

168   กรมการศาสนา บานนายางดิน 

169   กรมการศาสนา บานผาผึ้ง 

170   กรมพัฒนาชุมชน บานหัวดอย 

171   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานอมเม็ง 

172   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมคงคา 

173   กรมการศาสนา บานแมหล ุ

174  อบต.ชางเคิ่ง กรมพัฒนาชุมชน พราวหนุม 

175   กรมพัฒนาชุมชน บนนา 

176   กรมพัฒนาชุมชน ตอเรือ 

177   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อินทนนท 

178   กรมพัฒนาชุมชน ปาตึง-ตีนผา 

179   กรมพัฒนาชุมชน แมมิงค 

180   กรมพัฒนาชุมชน แมปาน 

181  เทศบาลตาํบลทาผา กรมพัฒนาชุมชน บานทัพ-ไร 

182   กรมการศาสนา บานแมยางสาน 

183   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานสามสบ 

184   กรมพัฒนาชุมชน บานผานัง 

185   กรมพัมนาชุมชน ทต.ทาผา 

186  อบต.บานทับ กรมพัฒนาชุมชน แมแอบ 

187   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานกองลา 

188   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานทุงแก 

189   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานขุนปอนหวยวอก 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

190   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานอมแรด 

191   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานอมสูง 

192   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมปอก 

193   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมข้ีมูกนอย-กองกาย 

194   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานก่ิวสะแวก 

195   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมลอง 

196  อบต.ปางหินฝน กรมพัฒนาชุมชน เซโดชา 

197   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมหงานหลวง 

198   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานเฮาะ 

199   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานพุย 

200   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานกอกนอย 

201   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมตูม 

202   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานพุยใต 

203  อบต.แมนาจร กรมพัฒนาชุมชน แมวาก 

204   กรมพัฒนาชุมชน แมขอใน 

205   กรมพัฒนาชุมชน แมหอย 

206   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง แมนํ้าเขียว 

207   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมมะลอ 

208   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยหอย 

209   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมแจะ 

210   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง แมสะงะเหนือ 

211   กรมพัฒนาชุมชน สบขอ 

212   กรมพัฒนาชุมชน แมสะงะ 

213   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง แมเอาะเหนือ 

214   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมแฮเหนือ 

215   กรมพัฒนาชุมชน ปาเก๊ียะใน 

216   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง แมจอนหลวง 

217   กรมพัฒนาชุมชน แมซา 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

218   กรมพัฒนาชุม หวยผา 

219   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง แมมุใน 

220   กรมพัฒนนาชุมชน แมม ุ

221   กรมพัฒนาชุมชน สบแมรวม 

222   กรมพัฒนาชุมชน แมเอาะ 

223   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมนาจร 

224  อบต.แมศึก กรมพัฒนาชุมชน กองกาน 

225   กรมพัฒนาชุมชน นาฮอง 

226   กรมพัฒนาชุมชน นากลาง 

227   กรมพัฒนาชุมชน ผาละป(2) 

228   กรมพัฒนาชุมชน นากลางเหนือ 

229   กรมพัฒนาชุมชน แมสะตอบใต 

230   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานปางอุง 

231   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง สบจอก 

232   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง นาฮองใต 

233   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ปางเก๊ียะ 

234   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง หวยบง 

235   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง หวยผักกูด 

236   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง แมจุมสาม 

237   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง โปงขนุน 

238   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง หวยข้ีเปอะ 

239   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมครอง 

240   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานสบแมสะตอบ 

241   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานปางอุงใหม 

242   กรมพัฒนาชุมชน แมสะตอบ 

243   กรมพัฒนาชุมชน ผาละป(1) 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

244 กัลยาณิวัฒนา อบต.แจมหลวง กรมพัฒนาชุมชน บานนาเกลด็หอย 

245   กรมพัฒนาชุมชน บานเสาแดง 

246   กรมพัฒนาชุมชน บานแมละอูป 

247   กรมพัฒนาชุมชน บานแอเอาะ 

248   กรมการศาสนา บานขุนแมรวม 

250   กรมการศาสนา บานหวยเขียดแหง 

251   กรมพัฒนาชุมชน บานใหมพัฒนา 

252   กรมพัฒนาชุมชน บานหวยยา 

253   กรมพัฒนาชุมชน บานแจมหลวง 

254   กรมพัฒนาชุมชน บานก่ิวโปง 

255  อบต.บานจันทร กรมพัฒนาชุมชน แจมนอย 

256   กรมพัฒนาชุมชน หนองเจ็ดหนวย 

257   กรมพัฒนาชุมชน หวยฮอม 

258   กรมพัฒนาชุมชน บานเดน 

259   กรมพัฒนาชุมชน หนองแดง 

260   กรมพัฒนาชุมชน วัดจันทร 

261  อบต.แมแดด กรมพัฒนาชุมชน แมตะละเหนือ 

262   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมแดดนอย 

263   กรมพัฒนาชุมชน หวยปู 

264   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานมะโน 

265   กรมพัฒนาชุมชน แมตะละมัง 

266   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานดงสามหมื่น 

267 แมแตง เทศบาลตาํบลสันมหาพน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.สันมหาพน 

268  อบต.ก้ืดชาง กรมพัฒนาชุมชน เมืองก้ืด 

269  อบต.บานเปา กรมพัฒนาชุมชน บานเปา 

270  อบต.ปาแป องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.ปาแป 

271   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยหก 

272  เทศบาลตาํบลแมหอพระ กรมพัฒนาชุมชน ตําบลแมหอพระ 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

273  อบต.สบเปง กรมพัฒนาชุมชน หนองบัวหลวง 

274   กรมพัฒนาชุมชน ตนลาน 

275   กรมพัฒนาชุมชน ปางฮาง 

276   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.สบเปง 

277   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.สบเปง(สาขาผาแตก) 

278  เทศบาลตาํบลแมแตง กรมพัฒนาชุมชน ทต.แมแตง 

279  เทศบาลตาํบลข้ีเหล็ก กรมพัฒนาชุมชน เทศบาลจอมแจง 

280  อบต.สันปายาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.สันปายาง 

281  เทศบาลตาํบลอินทขิล กรมพัฒนาชุมชน บานทับเดื่อ 

282   กรมพัฒนาชุมชน บานหวยตาด 

283  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ปฐมวัยทีปงกรการณุยมติร 

284  อบต.บานชาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานชาง 

285  อบต.เมืองกาย กรมพัฒนาชุมชน บานมอนเงาะ 

286   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานกายนอย 

287   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานเหลา 

288 แมริม อบต.โปงแยง กรมพัฒนาชุมชน โปงแยงใน 

289   กรมพัฒนาชุมชน บวกจั่น 

290   กรมการศาสนา แมสาใหม 

291   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานผานกกก 

292   กรมการศาสนา โปงแยง 

293   กรมพัฒนาชุมชน มวงคํา 

294   กรมพัฒนาชุมชน บานบวกเตย 

295  เทศบาลตาํบลแมแรม กรมพัฒนาชุมชน หนองหอยใหม 

296   กรมการศาสนา หนองหอยเกา 

297   กรมการศาสนา แมขิ 

298   กรมพัฒนาชุมชน ปามวง 

299  เทศบาลตาํบลริมเหนือ กรมพัฒนาชุมชน เหมืองผา 

300  อบต.สะลวง กรมพัฒนาชุมชน บานกาดฮาว 

301   สังกัดอ่ืนๆระบุ แมกะเปยง 
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302  อบต.หวยทราย กรมพัฒนาชุมชน ตําบลหวยทราย 

303  เทศบาลตาํบลเหมืองแกว กรมพัฒนาชุมชน ทต.เหมืองแกว 

304  เทศบาลตาํบลสันโปง กรมการศาสนา สระฉันทันต 

305  เทศบาลตาํบลแมริม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.แมริม 

306  อบต.ดอนแกว องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ตําบลดอนแกว 

307   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.ดอนแกว 2 

308  อบต.แมสา กรมพัฒนาชุมชน ตําบลแมสา 

309   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง รพศ.5อบต.แมสารวมใจ 

310  เทศบาลตาํบลข้ีเหล็ก  ตําบลข้ีเหล็ก 

311 แมวาง เทศบาลตาํบลแมวาง กรมการศาสนา ศิริชัยนิมิตร 

312   กรมพัฒนาชุมชน ดอนเปา 

313   กรมพัฒนาชุมชน ปาแดด 

314   กรมการศาสนา จําลอง 

315  อบต.ดอนเปา กรมพัฒนาชุมชน หวยแกว 

316   กรมพัฒนาชุมชน ทุงศาลา 

317   กรมพัฒนาชุมชน เหลาปาฝาง 

318   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง หนองเตา 

319   กรมพัฒนาชุมชน หวยตอง 

320   กรมพัฒนาชุมชน แมเตียน 

321   กรมพัฒนาชุมชน หนองมณฑา 

322   กรมพัฒนาชุมชน โปงนอยใหม 

323   กรมพัฒนาชุมชน หวยเย็น 

324   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง แมมูต 

325   กรมพัฒนาชุมชน ขุนวาง 

326   กรมพัฒนาชุมชน แมสะปอก 

327   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานมอนยะ 

328   กรมพัฒนาชุมชน ขุนปวย 

329    อบต.ดอนเปา 
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330  อบต.ทุงรวงทอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.ทุงรวงทอง 

331  อบต.ทุงป กรมพัฒนาชุมชน ตําบลทุงป 

332  อบต.บานกาด  ใหมปางเติม 

333  อบต.แมวิน  หวยขาวลีบ 

334    หวยยาว 

335    ปากลวย 

336 เวียงแหง อบต.เปยงหลวง กรมพัฒนาชุมชน บานมวงเครือ 

337   สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ อบต.เปยงหลวง 

338   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานปากแซม 

339   กรมพัฒนาชุมชน บานหวยไคร 

340   กรมพัฒนาชุมชน บานจอง 

341   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยไครใหม 

342   กรมการศาสนา วัดฟาเวียงอินทร 

343   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยลึก 

344   กรมพัฒนาชุมชน บานใหมมะกายยอน 

345   กรมพัฒนาชุมชน บานปากแซม(ชุมชนหินแตว) 

346  อบต.เมืองแหง กรมพัฒนาชุมชน เวียงแหง 

347   กรมพัฒนาชุมชน กองลม 

348   กรมพัฒนาชุมชน สามหมื่น 

349   กรมพัฒนาชุมชน แมแตะ 

350   กรมการศาสนา วัดกําแพงใหม 

351   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง แมหาด 

352   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง แมแพม 

353  เทศบาลตาํบลแสนไห กรมพัฒนาชุมชน ปางปอ 

354   กรมพัฒนาชุมชน มวงปอก 

355   กรมพัฒนาชุมชน สันดวงด ี
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356 สะเมิง อบต.บอแกว กรมพัฒนาชุมชน ปาเก๊ียะนอก 

357   กรมพัฒนาชุมชน เดนฮอม 

358   กรมพัฒนาชุมชน แมขะปู 

359   กรมพัฒนาชุมชน หวยเตา 

360   กรมการศาสนา บอแกวนาราม 

361   กรมพัฒนาชุมชน แมยางหา 

362   กรมพัฒนาชุมชน แมขะปูหลวง 

363   กรมพัฒนาชุมชน แมโต 

364   กรมพัฒนาชุมชน หนองคริซูใน 

365   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยนํ้าจาง 

366   กรมพัฒนาชุมชน ปาเก้ียะใน 

367  อบต.แมสาบ กรมพัฒนาชุมชน ปางเติม 

368   กรมพัฒนาชุมชน นากู 

369   กรมพัฒนาชุมชน แมตุงติง 

370   กรมพัฒนาชุมชน ง้ิวเฒา 

371   กรมพัฒนาชุมชน บานขุนสาบ 

372   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อมลอง 

373  อบต.ยั้งเมิน กรมพัฒนาชุมชน ยั้งเมิน 

374   กรมพัฒนาชุมชน ปางขุม 

375   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง แมตะละ 

376  อบต.สะเมิงเหนือ กรมพัฒนาชุมชน ปอก 

377   กรมพัฒนาชุมชน แมแพะ 

378   กรมพัฒนาชุมชน แมเลย 

379   กรมพัฒนาชุมชน ปาลาน 

380  เทศบาลตาํบลสะเมิงใต กรมพัฒนาชุมชน ปาคาใน 

381   กรมการศาสนา แมสาบใต 

382   กรมพัฒนาชุมชน ปาคานอก 

383   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมลานคํา 

384   กรมการศาสนา หวยคอก(สะเมิง) 
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385 สันกําแพง อบต.แชชาง กรมพัฒนาชุมชน ปาเปา 

386  เทศบาลตาํบลบวกคาง กรมพัฒนาชุมชน รองกองขาว 

387  เทศบาลตาํบลสันกําแพง กรมการศาสนา คําซาว 

388   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง วัดสันโคง 

389  อบต.รองวัวแดง กรมการศาสนา นํ้าจํา 

390   กรมพัฒนาชุมชน ใหม 

391   กรมการศาสนา รองวัวแดง 

392  เทศบาลตาํบลหวยทราย กรมพัฒนาชุมชน ลานตอง 

393   กรมพัฒนาชุมชน หนองแสะ 

394  เทศบาลตาํบลแมปูคา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ปาสักนอย 

395  อบต.สันกําแพง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.สันกําแพง 

396  เทศบาลตาํบลออนใต กรมพัฒนาชุมชน ทต.ออนใต 

397  เทศบาลตาํบลบานกลาง  ทต.บานกลาง 

398 สันทราย เทศบาลตาํบลปาไผ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.ปาไผ 

399   กรมพัฒนาชุมชน โปง 

400  เทศบาลเมืองเล็น กรมพัฒนาชุมชน เมืองวะ 

401  เทศบาลตาํบลแมแฝก กรมพัฒนาชุมชน ทต.แมแฝก 

402  เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว กรมพัฒนาชุมชน ทต.เจดียแมครัว 

403  เทศบาลตาํบลหนองแหยง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.หนองแหยง 

404  เทศบาลเมืองแมโจ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทม.แมโจ 

405   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทม.แมโจ(ศูนยทุงปาเก็ด) 

406  เทศบาลตาํบลสันนาเม็ง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง เทศบาลตาํบลสันนาเม็ง 

407  เทศบาลตาํบลสันปาเปา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง เทศบาลตาํบลสันปาเปา 

408  เทศบาลตาํบลหนองหาร องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.หนองหาร 
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409 สันปาตอง อบต.ทาวังพราว กรมพัฒนาชุมชน ทุงหลุก 

410  อบต.นํ้าบอหลวง กรมพัฒนาชุมชน อบต.นํ้าบอหลวง 

411  อบต.เวียงทากาน กรมพัฒนาชุมชน อบต.บานกลาง 

412  เทศบาลตาํบลบานแม กรมพัฒนาชุมชน ธรรมชัย 

413   กรมพัฒนาชุมชน บานเปยง 

414   กรมการศาสนา บานดง 

415  อบต.มะขุนหวาน กรมพัฒนาชุมชน ตําบลมะขุนหวาน 

416  อบต.มะขามหลวง กรมการศาสนา มะขามหลวง 

417  อบต.แมกา กรมพัฒนาชุมชน อบต.แมกา 

418  เทศบาลตาํบลยหุวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.ยุหวา 

419  อบต.สันกลาง กรมพัฒนาชุมชน อบต.สันกลาง 

420  เทศบาลทุงตอม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.ทุงตอม 

421  เทศบาลตาํบลสันปาตอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง สันปาตอง 

422  เทศบาลตาํบลทุงสะโตก กรมพัฒนาชุมชน ทต.ทุงสะโตก 

423  เทศบาลตาํบลบานกลาง  ทต.บานกลาง 

424 สารภ ี เทศบาลตาํบลขัวมุง กรมพัฒนาชุมชน ทามะโอ 

425  เทศบาลตาํบลดอนแกว กรมพัฒนาชุมชน ดอนแกว 

426  เทศบาลตาํบลทาวังตาล กรมพัฒนาชุมชน ตําบลทาวังตาล 

427  เทศบาลตาํบลปาบง กรมพัฒนาชุมชน ศรีคําชมภ ู

428  เทศบาลตาํบลสันทรายมหาวงศ กรมพัฒนาชุมชน ตําบลสันทรายมหาวงศ 

429  เทศบาลตาํบลหนองแฝก กรมพัฒนาชุมชน หนองแฝก 

430  เทศบาลตาํบลทากวาง สํานักงานประถมศึกษาแหงชาต ิ ทต.ทากวาง 

431  เทศบาลตาํบลยางเน้ิง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.ยางเน้ิง 

432  เทศบาลตาํบลหนองผึ้ง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.หนองผึ้ง 

433   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.หนองผึ้ง2 

434  เทศบาลตาํบลไชยสถาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ตําบลไชยสถาน 

435  เทศบาลตาํบลชมภ ู กรมพัฒนาชุมชน ทต.ชมภ ู
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436 หางดง อบต.ขุนคง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ตําบลขุนคง 

437  เทศบาลตาํบลบานปง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานนํ้าซุม 

438   กรมพัฒนาชุมชน แมฮะ 

439   สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ บานปง 

440   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง วัดคีรีเขต 

441  เทศบาลตาํบลบานแหวน กรมพัฒนาชุมชน ชางคําหลวง 

442   กรมการศาสนา วัดจอมทอง 

443   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานทาวบุญเรือง 

444   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานไร 

445  เทศบาลตาํบลหนองแกว กรมพัฒนาชุมชน อบต.หนองแกว 

446  เทศบาลตาํบลหนองตองพัฒนา กรมการศาสนา วัดพระเจาเหลื้อม 

447   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.หนองตองพัฒนา 

448  เทศบาลตาํบลสันผักหวาน กรมการศาสนา วัดลัฏฐิวนาราม 

449  เทศบาลตาํบลหนองควาย สํานักงานประถมศึกษาแหงชาต ิ ทต.หนองควาย 

450  เทศบาลตาํบลหางดง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.หางดง 

451  อบต.สบแมขา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง สบแมขา 

452  เทศบาลตาํบลแมทาชาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.แมทาชาง 

453  เทศบาลตาํหารแกว กรมพัฒนาชุมชน ทต.หารแกว 

454  เทศบาลตาํบลนํ้าแพรพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.นํ้าแพรพัฒนา 

455 อมกอย เทศบาลตาํบลอมกอย กรมพัฒนาชุมชน บานหลิม 

456  อบต.มอนจอง กรมพัฒนาชุมชน บานมูเซอหลังเมือง 

457   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานมูเซอปากทาง 

458   กรมพัฒนาชุมชน ตําบลมอนจอง 

459  อบต.แมตื่น กรมพัฒนาชุมชน บานหลวง 

460   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมตื่นนอย 

461   กรมพัฒนาชุมชน ซิแบร 

462   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานทุงตนง้ิว 

463  อบต.ยางเปยง กรมพัฒนาชุมชน บานยางเปยง 

464   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานสบลาน 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

465   กรมพัฒนาชุมชน บานหลวง 

466   กรมพัฒนาชุมชน บานแมลาน 

467   กรมพัฒนาชุมชน บานกองซาง 

468   สํานักงานประถมศึกษาแหงชาต ิ บานยางเปยง 

469   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานยางครก 

470  อบต.อมกอย กรมพัฒนาชุมชน มังปอย 

471   กรมพัฒนาชุมชน แมตอม 

472   กรมพัฒนาชุมชน ทุงจําเริง 

473   กรมพัฒนาชุมชน ตุงลอย 

474   กรมพัฒนาชุมชน ตุงลอยใหม 

475   กรมพัฒนาชุมชน สบอมแฮด 

476   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานโปงดิน 

477   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานยางเปา 

478   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานมะหินหลวง 

479   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานกะเบอดิน 

480   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานผาปูน 

481   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานขุน 

482   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหางหลวง 

483   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานตุงติง 

484   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมตอมบน 

485   กรมพัฒนาชุมชน ยองกือ 

486  อบต.นาเกียน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานอูตูม 

487   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.นาเกียน 3(บานแมโขง) 

488   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานนาเกียน 

489  อบต.สบโขง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.สบโขง(บานแมหลองหลวง) 

490   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.สบโขง2(บานขุนอมแฮดนอก) 

491   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.สบโขง3(บานขุนอมแฮดใน) 

492   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.สบโขง 4 (บานพระเบ้ียว) 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

493 ฮฮด อบต.นาคอเรือ กรมพัฒนาชุมชน นาคอเรือ 

494   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยฝาง 

495   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมลายดวงจันทร 

496   กรมการศาสนา แมปาไผ 

497  อบต.บอสล ี กรมพัฒนาชุมชน ทุง 

498   กรมพัฒนาชุมชน แมแวน 

499   กรมพัฒนาชุมชน แมโถหลวง 

500   กรมพัฒนาชุมชน อมลอง 

501   กรมพัฒนาชุมชน บอสล ี

502   กรมพัฒนาชุมชน ดอกแดง 

503   กรมพัฒนาชุมชน ใหมทุงสน 

504   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมโถ-เลาล ี

505   กรมพัฒนาชุมชน กองลอย 

506  เทศบาลตาํบลบอหลวง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานวังกอง 

507   กรมพัฒนาชุมชน ขุน 

508   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานนาฟอน 

509   กรมพัฒนาชุมชน บอหลวง 

510   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมลายเหนือ 

511   กรมพัฒนาชุมชน ก่ิวลม 

512   สังกัดอ่ืนๆระบุ บานพุย 

513   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมลายใต 

514   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานเตียนอาง 

515  เทศบาลตาํบลบานตาล กรมพัฒนาชุมชน ทุงโปง 

516   กรมการศาสนา ลัฎฐิวัน 

517  เทศบาลตาํบลทาขาม กรมการศาสนา ทต.ทาขาม 

518  อบต.หางดง กรมพัฒนาชุมชน ดอยคํา 

519   กรมพัฒนาชุมชน หางดง 

520   กรมพัฒนาชุมชน โคงงาม 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

521   กรมพัฒนาชุมชน แมทัง 

522   กรมพัฒนาชุมชน ผาแตน 

523  อบต.ฮอด กรมพัฒนาชุมชน ดงดํา 

524   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง หวยทราย 

525   กรมพัฒนาชุมชน แพะดินแดง 

526 ไชยปราการ เทศบาลตาํบลไชยปราการ กรมพัฒนาชุมชน หวยบง 

527   กรมการศาสนา สันตนเปา 

528   กรมพัฒนาชุมชน ดงปาสัก 

529   กรมพัฒนาชุมชน ปารวก 

530  อบต.แมทะลบ กรมพัฒนาชุมชน ดอยหลอ 

531   กรมพัฒนาชุมชน แมทะลบ 

532   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานปาหนา 

533  อบต.ศรีดงเย็น กรมพัฒนาชุมชน ทรายขาว 

534   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานเวียงผาพัฒนา 

535   กรมพัฒนาชุมชน แมขิ 

536   กรมพัฒนาชุมชน ศรีดงเย็น 

537  เทศบาลตาํบลหนองบัว กรมการศาสนา ตนโชค 

538   กรมการศาสนา ทต.หนองบัว 

539   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานสันติวนา ม.6 

540   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานใหมหนองบัว ม.10 

541 ฝาง อบต.โปงนํ้ารอน กรมพัฒนาชุมชน ทาหัด 

542   กรมการศาสนา ปตยาราม 

543  อบต.มอนปน กรมพัฒนาชุมชน มวงชุม 

544   กรมพัฒนาชุมชน เดนชัย 

545   กรมพัฒนาชุมชน นอแล 

546   กรมการศาสนา ประทุมมาวาส 

547   กรมการศาสนา บานลานนอก 

548   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง หนองไผ 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

549   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหนองเตา 

550   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานมอนปนใต 

551  เทศบาลตาํบลแมขา กรมพัฒนาชุมชน หลายฝาง 

552   กรมพัฒนาชุมชน สันตนเปา 

553  อบต.แมคะ กรมพัฒนาชุมชน โปงนก 

554   กรมพัฒนาชุมชน หวยไคร 

555   กรมพัฒนาชุมชน หนองฮาง 

556   กรมพัฒนาชุมชน เหมืองแร 

557   สํานักงานการประถมศึกษาหางชาติ บานปางปอย 

558   กรมพัฒนาชุมชน แมปาไผ 

559  อบต.แมงอน กรมการศาสนา ทุงจําลอง 

560   กรมพัฒนาชุมชน แมงอนกลาง 

561  อบต.แมสูน กรมพัฒนาชุมชน หนองยาว 

562   กรมพัฒนาชุมชน ลองออ 

563   กรมพัฒนาชุมชน แมสูนนอย 

564   กรมพัฒนาชุมชน สันปาแดง 

565   กรมพัฒนาชุมชน แมสุนหลวง 

566   กรมพัฒนาชุมชน สันมะมวง 

567   กรมการศาสนา หนองยาว 

568   กรมพัฒนาชุมชน ตนสาน 

569  อบต.เวียง กรมพัฒนาชุมชน ใหมเสาหิน 

570   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง โปงถืบ 

571   กรมการศาสนา บานสระนิคม 

572   กรมการศาสนา บานคลองศิลา 

573   กรมพัฒนาชุมชน บานใหมชยาราม 

574  เทศบาลตาํบลสันทราย กรมการศาสนา ศรีบุญเรือง 

575   กรมพัฒนาชุมชน ใหมสันตนคู 

576   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยงูกลาง 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

577   กรมพัฒนาชุมชน สองแคว 

578  เทศบาลตาํบลบานแมขา สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ บานแมขา 

579  เทศบาลตาํบลเวียงฝาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง เทศบาลตาํบลเวียงฝาง 

580 แมอาย เทศบาลตาํบลแมอาย กรมการศาสนา ดอยแกว 

581   กรมการศาสนา ชัยสถาน 

582   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ทต.แมอาย 

583   กรมการศาสนา แมอายหลวง 

584   กรมพัฒนาชุมชน บานเอก 

585  อบต.ทาตอน กรมการศาสนา ทาตอน 

586   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานสุขฤทัย 

587   กรมการศาสนา วัดแกงทรายมูล 

588   กรมพัฒนาชุมชน ใหมหมอกจาม 

589   กรมพัฒนาชุมชน เมืองงาม 

590   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานผาใต 

591   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยปู 

592   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยสาน 

593   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยศาลา 

594   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานเมืองงาม(ยะผา) 

595   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานทามะแกง 

596   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานเมืองงามใต(ปาแขม) 

597   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานสันตนดู 

598   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานทาตอน(ปากุย) 

599  อบต.บานหลวง กรมพัฒนาชุมชน สันหาง 

600   กรมพัฒนาชุมชน บานหลวง 

601   กรมการศาสนา วัดสวางไพบูลย 

602   กรมการศาสนา วัดปาแดง 

603   กรมพัฒนาชุมชน ปาแดง 

604   กรมการศาสนา วัดศรีสองเมือง 
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ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยถายโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

605  อบต.แมนาวาง กรมการศาสนา ลีลาอาสน 

606  อบต.สันตนหมื้อ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง อบต.สันตนหมื้อ 

607   กรมพัฒนาชุมชน สันเจรญิ 

608   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหนองข้ีนกยาง 

609   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง ตนแบบ 

610   กรมพัฒนาชุมชน บานคาย 

611   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานฮองหาหลวง 

612   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยจันส ี

613   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานหวยมวงนอก 

614   กรมพัฒนาชุมชน ฮองถอนพัฒนา 

615   กรมการศาสนา หวยปากลวย 

616   กรมพัฒนาชุมชน แมเมืองนอย 

617   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานแมสลัก 

618   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง หวยหลวง 

619  อบต.แมสาว กรมพัฒนาชุมชน แมฮาง 

620   กรมพัฒนาชุมชน อบต.แมสาว 

621  อบต.ดอยลาง กรมพัฒนาชุมชน ปางตนเดื่อ 

622   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานตาดหมอก ม.3 

623   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานดอยแหลม ม.13 

624   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง บานจะนะ 

ท่ีมา: ระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถ่ิน  

http://ccis.dla.go.th/ccis/provinceChildenProReport.do?random=1585725595035 

 

 

 

 

 

http://ccis.dla.go.th/ccis/provinceChildenProReport.do?random=1585725595035
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- โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 78 แหง ดังนี ้

ลําดับ
ที ่

อําเภอ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือโรงเรียน 

1 เมืองเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา 
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
4 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
5 โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย 
6 โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง 
7 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง 
8 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
9 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง 

10 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
11 โรงเรียนเทศบาลวัดหม่ืนเงินกอง 
12 เทศบาลเมืองแมเหียะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแมเหียะ 
13 เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง โรงเรียนอนุบาลหนองปาครั่ง 
14 โรงเรียนอนุบาลหนองปาครั่ง 2 
15 หางดง 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 

16 เทศบาลตําบลหางดง โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสรางสรรค) 
17 เทศบาลตําบลหนองควาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองควาย 
18 ฝาง 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก 

19 เทศบาลตําบลเวียงฝาง โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 
20 เทศบาลตําบลแมขา โรงเรียนบานหลายฝาง 
21 องคการบริหารสวนตําบลแมสูน โรงเรียนบานลองออ 
22 เทศบาลตําบลบานแมขา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานแมขา 
23 แมริม 

 
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว โรงเรียนดอนแกวเนรมิตปญญา 

24 เทศบาลตําบลบานกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 ทุงฟาบดราษฎรบํารุง 
25 เทศบาลตําบลดอยแกว โรงเรียนบานแมเตี๊ยะ 
26 องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว โรงเรียนบานดอนแกว 
27 เทศบาลตําบลสันโปง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันโปง 
28 แมอาย 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

29 เทศบาลตําบลแมอาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย(บานเดน) 
30 องคการบริหารสวนตําบลแมสาว โรงเรียนอนุบาลอบต.แมสาว 
31 องคการบริหารสวนตําบลสันตนหม้ือ โรงเรียนอนุบาลอบต.สันตนหม้ือ 
32 จอมทอง 

 
เทศบาลตําบลจอมทอง โรงเรียนจอมทอง 1 (ชุมชนบานขวงเปาเหนือ) 

33 เทศบาลตําบลทาขาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาขาม 
34 แมวาง เทศบาลตําบลแมวาง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา(กองคําราษฎรนุสรณ) 



-35- 
 

-35- 
 

ลําดับ
ที ่

อําเภอ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือโรงเรียน 

35 ดอยสะเก็ด 
 

เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน โรงเรียนเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน 
36 เทศบาลตําบลตลาดใหญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลตลาดใหญ 
37 เทศบาลตําบลแมคือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมคือ 
38 เทศบาลตําบลสันปูเลย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันปูเลย 
39 สันปาตอง 

 
เทศบาลตําบลทุงตอม โรงเรียนเทศบาลตําบลทุงตอม 

40 เทศบาลตําบลยางเนิ้ง โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
41 เทศบาลตําบลทุงสะโตก โรงเรียนอนุบาลตําบลทุงสะโตก 
42 เทศบาลตําบลยุหวา โรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 
43 เทศบาลตําบลยุหวา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา 
44 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง โรงเรียนอนุบาลอบต.สันกลาง 
45 องคการบริหารสวนตําบลน้ําบอหลวง โรงเรียนอนุบาลอบต.น้ําบอหลวง 
46 องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง 
47 ไชยปราการ เทศบาลตําบลไชยปราการ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 
48 สันกําแพง 

 
เทศบาลตําบลแมริม โรงเรียนเทศบาลตําบลแมริม 

49 เทศบาลตําบลสันกําแพง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง 
50 เทศบาลตําบลบวกคาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบวกคาง 
51 องคการบริหารสวนตําบลรองวัวแดง โรงเรียนอนุบาลอบต.รองวัวแดง 
52 เทศบาลตําบลออนใต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลออนใต 
53 เชียงดาว 

 
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง โรงเรียนบานหวยเปา 

54 โรงเรียนพัฒนาตนน้ําขุนคอง 
55 แมแตง องคการบริหารสวนตําบลก้ืดชาง โรงเรียนอนุบาล อบต.ก้ืดชาง 1 
56   โรงเรียนอนุบาล อบต.ก้ืดชาง 2 
57 สะเมิง 

 
องคการบริหารสวนตําบลแมสาบ โรงเรียนแมสาบดรุณศึกษา 

58 เทศบาลตําบลสะเมิงใต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสะเมิงใต 
59 พราว เทศบาลตําบลปาไหน โรงเรียนอนุบาลตําบลปาไหน 
60 แมแตง 

 
เทศบาลตําบลแมแตง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมแตง 

61 เทศบาลตําบลแมหอพระ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมหอพระ 
62 เทศบาลตําบลจอมแจง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลจอมแจง 
63 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรกั  
64 ดอยหลอ เทศบาลตําบลสองแคว โรงเรียนวัดสองแคว 
65 เชียงดาว 

 
เทศบาลตําบลเมืองนะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองนะ 1 

66 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองนะ 2 
67 พราว 

 
องคการบริหารสวนตําบลแมแวน โรงเรียนอนุบาลแมแวน 

68 องคการบริหารสวนตําบลโหลงขอด โรงเรียนอนุบาลโหลงขอด 
69 สารภ ี เทศบาลตําบลชมภู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลชมภ ู
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70 สันทราย 
 

เทศบาลตําบลแมแฝก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมแฝก 
71 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
72 เทศบาลตําบลแมแฝก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมแฝก 
73 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
74 เทศบาลตําบลสันทราย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 
75 องคการบริหารสวนตําบลสันทราย โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา 
76 เทศบาลตําบลหนองแหยง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองแหยง 
77 อมกอย เทศบาลตําบลอมกอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลอมกอย 
78 แมออน องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว โรงเรียนอนุบาลอบต.หวยแกว 

ท่ีมา: ระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถ่ิน>>http://sis.dla.go.th/index.jsp 

ขอมูลดานนโยบายและความเช่ือมโยงแผนพัฒนาการศึกษา 
  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว6056  ลงวันท่ี 

20  ตุลาคม  2559  เรื่องซักซอมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มาเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยไดนํากรอบยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของ นโยบายการศึกษาชาติ นโยบาย

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม แผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดเชียงใหม แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม  นโยบายการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม ตลอดจน การวิเคราะหปญหาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการจัดการศึกษา  ความตองการของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีผานมา ดังนี้ 

 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

   กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

1. ดานความม่ันคง 

 (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด

คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

http://sis.dla.go.th/index.jsp
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 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสูชาติ

การคา 

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และ

สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 

 (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 

   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสงความม่ันคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ

นานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 

3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

 (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 

4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ

ชุมชน 

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25ลุมน้ําเนนการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ี

เหมาะสม 

 (2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 

 (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

 (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

   (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครฐั 

 

 ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

- พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

- การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

- ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

- การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

- การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 ยุทธศาสตรการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

- สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

- พัฒนาระบบบริการและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ 

- มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

- สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 

- พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

   วิสัยทัศน (Vision) 

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ (Misions) 
 1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษาและ

เรียนรูตลอดชีวิตสรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมายยกระดับคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาท่ีสอดคลองและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของโลกศตวรรษท่ี 21  

2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี21  สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 3) สรางความม่ันคงแกประเทศชาติ โดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และ 

สังคมคุณธรรมจริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง 

 4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเพ่ือการกาวขามกับดัก

ประเทศรายไดปานกลางสูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่งและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดวยการเพ่ิมผลิตภาพ

ของกําลังแรงงาน (productivity) ใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและ

การพัฒนาประเทศพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ี เปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ภายใตยุคเศรษฐกิจและ

สังคม 4.0 

 

วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา มี 4  ประการ ดังนี้  
 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให เปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ี สอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  

 4) เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลง  

 

  เปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติไดวางไว 2 ดาน คือ 

1. เปาหมายดานผูเรียน  (Learner  Aspirations)โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21  (3Rs8Cs) ประกอบดวยทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 

3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing)และการคิดเลขเปน(Arithmetics) 

8Cs ไดแก  

- ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา(Critical Thinking 

and Problem Solving) 
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- ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

- ทักษะด านความ เข า ใจต า งวัฒนธรรมต า งกระบวน ทัศน   ( Cross–cultural 

Understanding) 

- ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา(Collaboration,Teamwork 

and Leadership) 

- ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ(Communications,Information 

and Media Literacy)  

- ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Computing and 

ICT Literacy) 

- ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู     (Career and Learning Skills)  

- ความมีเมตตา กรุณา มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม(Compassion) 

 

2. เปาหมายของการจัดการศึกษา  (Aspirations)  มี 5 ประการ ซ่ึงมีตัวชี้วัดเพ่ือการ

บรรลุเปาหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสําคัญดังนี้ 

1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง  (Access)   มี

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ประชากรกลุมอายุ 6-14 ป ทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนตนหรือเทียบเทาท่ี รัฐตองจัดใหฟรีโดยไมเก็บคาใชจายผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ

บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคนและประชากรวัย แรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเปนตน 

2) ผูเรียนทุกคน  ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยาง 

เทาเทียม  (Equity) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญเชนผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจาย

ในการศึกษา 15 ป เปนตน 

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพ(Quality) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญเชนนักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน

(O-NET)แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึนและคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Program me for International Student Assessment :PISA) ของ

นักเรียนอายุ 15 ป สูงข้ึน  เปนตน 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคา

และบรรลุเปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญเชนรอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมผานเกณฑการ

ประเมินคุณภาพภายนอกลดลงมีระบบการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานรวมท้ังมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 

เปนตน 

5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและ

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญเชนอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดาน

การศึกษาดีข้ึนสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษาและจํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ี

ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึนเปนตน 
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ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการ

พัฒนาการศึกษาภายใต ๖ ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปเพ่ือใหแผนการศึกษา

แหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศนและแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมาย

ดังนี้ 

 ๑.๑ คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีสะทอนความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดม่ันในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือ

เสริมสรางความเปนพลเมือง (Civic Education) และสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน 

 ๑.๒ คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับ

การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละ

วิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน สถานศึกษาจัดการศึกษาสําหรับกลุมชนตางเชื้อชาติศาสนา 

ภาษา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาวเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษท่ีจัดอยูใน

มาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือนคาตอบแทนท่ีสูงกวาระบบปกติเพ่ิมข้ึน เปนตน 

 ๑.๓ คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม มี

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดย

แนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมเพ่ิมข้ึน มีระบบ กลไก และมาตรการท่ีเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหา

ภัยคุกคามในรูปแบบใหม และผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เปนตนโดยไดกําหนดแนว

ทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการ

เขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ ท้ังท่ีเปนพ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตาม

แนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน

ชายขอบและแรงงานตางดาว พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามใน

รูปแบบใหม อาทิอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรค

อุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษเปนตน 
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  ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และ นวัตกรรรม เพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมาย ดังนี้ 

 ๒.๑ กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีฐานขอมูลความตองการกําลังคน 

(Demand) จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวน สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียน

สามัญศึกษา และสัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียน

สังคมศาสตรกําลังแรงงานในสาขาอาชีพตาง ๆ ท่ีไดรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน เปนตน 

 ๒.๒ สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปน

เลิศเฉพาะดาน มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สัดสวนการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง จําแนกตามระดับ/

ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน รอย

ละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานท่ี

กําหนดเพ่ิมข้ึน จํานวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ(Dual Degree) เพ่ิมข้ึน จํานวนสถาบัน

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตรสําหรับผูมีความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน และมีภาคีเครือขายความ

รวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน เปนตน 

 ๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สัดสวนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเม่ือเทียบกับภาครัฐเพ่ิมข้ึน 

สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ

ประเทศเพ่ิมข้ึน โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ

เพ่ิมข้ึน บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เพ่ิมข้ึน นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ท่ีไดจด

สิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาเพ่ิมข้ึน และผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน เปนตน

โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการ

ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความ

เชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิต

และมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดทําแผนผลิตและพัฒนา

กําลังคนใหตรงกับความตองการของตลาดงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เปน 

   

  ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรูมี

เปาหมาย ดังนี้  

๓.๑ ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

เพ่ิมข้ึน ผู เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีจัดกิจกรรมสะทอนการสรางวินัย จิตสาธารณะ 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ิมข้ึน เปนตน 

 ๓.๒ คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชนเด็กแรกเกิด – ๕ ปมี

พัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละ
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วิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน ผูสูงวัยท่ีไดรับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและ

ทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน และมีสาขาและวิชาชีพท่ีเปดโอกาสใหผูสูงวัยไดรับการสงเสริมใหทํางานและถายทอด

ความรู/ประสบการณเพ่ิมข้ึนเปนตน 

 ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร

อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาท่ีจัด

กิจกรรมการเรียนรูไดคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมข้ึน สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน

เพ่ิมข้ึน สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผู เรียนใหมี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑เพ่ิมข้ึน และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 

๔.๐ เพ่ิมข้ึน เปนตน 

 ๓.๔ แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชนแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนา

ใหสามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน สื่อสารมวลชนท่ีเผยแพรหรือจัด

รายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึน สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูท่ีผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ และไดรับการพัฒนา โดยการมีสวนรวมจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึน เปนตน 

 ๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

เชน มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรูทักษะ และสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับ

การศึกษา และทุกกลุมเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไมไดรับ

การศึกษา และผูเรียนท่ีมีแนวโนมจะออกกลางคัน เปนตนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

 ๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมาตรฐานระดับสากล มี

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีฐานขอมูลความตองการใชครูแผนการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใน

ระยะ ๑๐ ป(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) จําแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดสวนของการ

บรรจุครูท่ีมาจากการผลิตครูในระบบปดเพ่ิมข้ึนมีหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีเอ้ือใหผูสําเร็จการศึกษาจาก

สาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเขาสูวิชาชีพครูเปนตน 

 ๓.๗ ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มี

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาไดรับการพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ

ความตองการและยุทธศาสตรของหนวยงานเพ่ิมข้ึน และระดับความพึงพอใจของครูอาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีตอการพัฒนาและการใชประโยชนจากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เปนตนโดยไดกําหนดแนวทางการ

พัฒนา คือ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูสื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคน

ไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และ

ประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการท่ีสําคัญ เชน โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน เปนตน 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษามี

เปาหมาย ดังนี้  

๔.๑ ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามฐานะทาง

เศรษฐกิจและพ้ืนท่ีลดลง ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหวางพ้ืนท่ี/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง เปนตน 

 ๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย มี

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความตองการของ

ผูเรียนและผูใชบริการอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและมี

คุณภาพ เปนตน 

 ๔.๓ ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตองเปนปจจุบัน 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผลมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีระบบ

ฐานขอมูลรายบุคคลท่ีอางอิงจากเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน๑๓ หลัก ท่ีสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน

ฐานขอมูล รวมท้ังใชประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืน ดานสาธารณสุข สังคม 

ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศดานการศึกษาและดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท่ีเปน

ระบบเดียวกันท้ังประเทศ ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน สามารถอางอิงไดเปนตนโดยไดกําหนดแนว

ทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได

และมีแผนงานและโครงการสําคัญเชน โครงการจัดทําฐานขอมูลรายบุคคลทุกชวงวัย ท้ังดานสาธารณสุข สังคม 

ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เปนตน 

 

  ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

มีเปาหมาย ดังนี้ 

 ๕.๑ คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการอบรม

พัฒนาในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ผูเรียนทุกระดับการศึกษามี

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความมี

คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน และ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เปนตน  

๕.๒ หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

เชน สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการ

นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน และสื่อสารมวลชนท่ีเผยแพรหรือให

ความรูเก่ียวกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน เปนตน 
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 ๕.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน

สาขาตางๆ เพ่ิมข้ึน เปนตนโดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการ

ดําเนินชีวิต สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูสื่อการเรียนรูตาง ๆ และพัฒนาองค

ความรูงานวิจัย และนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีแผนงานและ

โครงการสําคัญ เชน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกชวงวัย โครงการ

โรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียวเปนตน 
 

  ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมายดังนี้ 

 ๖.๑ โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัวชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบไดมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารราชการสวนกลาง สวน

ภูมิภาค และสถานศึกษาใหมีเอกภาพ สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาล เปนตน 

 ๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาท่ีตองการความชวยเหลือและ

พัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน ท่ีไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนท่ีเรียนในกลุมสถานศึกษาท่ีเขาสูระบบการบริหารจัดการแนว

ใหมสูงข้ึน เปนตน 

 ๖.๓ ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและพ้ืนท่ี มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน จํานวนองคกร สมาคม มูลนิธิหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเขามาจัด

การศึกษาหรือรวมมือกับสถานศึกษา ท้ังของรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน และสัดสวน

การมีสวนรวมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือขายเม่ือเทียบกับรัฐ จําแนก

ตามระดับการศึกษาสูงข้ึน เปนตน 

 ๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ี

แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มี

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาท่ีเอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน

ของผูเรียน ความตองการกําลังแรงงานและสภาพปญหาท่ีแทจริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการ

จัดสรรงบประมาณผานดานอุปสงคและอุปทานในสัดสวนท่ีเหมาะสม เปนตน 
 

 ๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 

สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สถานศึกษาท่ีมีครู

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน ครู/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผูประกอบการท่ีปฏิบัติงาน

สนับสนนุการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทําหนาท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการ

เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เปนตนโดยกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารยและ
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บุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดลองนํารองระบบ

การจัดสรรเงินผานดานอุปสงคและอุปทาน เปนตน 

 

 แผนพัฒนาการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

เปาหมายหลัก 
 ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 ๒. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

 ๓. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 ๔. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการมี สวนรวม

จากทุกภาคสวน 

 

วิสัยทัศน 
 “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
 

พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 

 2. เสริมสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน การวัด  และประเมินผล 

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ผลิตและพัฒนากําลังคน  รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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 แนวทางการจัดการศึกษาระยะ 4 ป ของกระทรวงมหาดไทย 

(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

เปาหมายหลัก 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในทองถ่ินใหดีข้ึน 

2. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

3. คนในทองถ่ินมีโอกาสไดเรียนรูทุกชวงวัยอยางตอเนื่อง 

4. เกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ผูปกครองในการจัดการศึกษาอยางมีธรรมาภิบาล  

5. มีมาตรฐานในการพัฒนาเด็กเยาวชนครอบคลุมทุกภารกิจ 
 

วิสัยทัศน  
“พัฒนาการศึกษาทองถ่ินใหมีคุณภาพและมาตรฐานกาวสูประเทศไทย 4.0 อยางยั่งยืน” 
 

พันธกิจ   
1. จัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใน

ทองถ่ินเรียนรูทุกชวงวัย อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

2. สงเสริมใหพัฒนาเด็กและเยาวชนและประชาชนมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

3. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

มาตรฐาน 

3. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และคุณภาพการจัดการระบบการศึกษา 

4. เตรียมความพรอม จัดประสบการณการเรียนรู สรางอัตลักษณ วินัย คุณธรรม จริยธรรม

แกเด็กปฐมวัยและเยาวชน 

5. สรางชุมชนเขมแข็ง พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

 

 

 

 



-48- 
 

-48- 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหมปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

วิสัยทัศนการศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
  เชียงใหม : นครแหงคุณภาพชีวิตและการเรียนรู 

  Chiang Mai : Quality of Life and Learning 

  - “คุณภาพชีวิต” หมายถึง คุณภาพของคน มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มี

อาชีพและรายได มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในการดํารงชีวิต 

  - “การเรียนรู” หมายถึง โอกาสและคุณภาพของการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนทุกคน 
 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนทุกระดับใหไดมาตรฐานสูระดับสากล 

 2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 3. สงเสริม พัฒนาผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. สงเสริมระบบการบริหารและการจัดการแบบมีสวนรวมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  ยุทธศาสตร 
 1. การพัฒนาองคกรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 

 2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 3. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

 4. การพัฒนากําลังคนดานการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

 5. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 8. สงเสริมวิถีชีวิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ใน

ทองถ่ิน 
 

 แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2559-2562) 

วิสัยทัศนแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม 

  “มุงจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหมใหมีคุณภาพตามศักยภาพท่ีหลากหลาย” 

 

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
1. เพ่ือสรางความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองเชียงใหม 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

3. เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีสัมมาชีพ 

4. เพ่ือพัฒนาครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครอง 

5. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เชิงพ้ืนท่ี

เชียงใหม 
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พันธกิจ 
1. เสริมสรางความตระหนักและความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองเชียงใหม 

2. ยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

3. พัฒนาปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีสัมมาชีพอยางมีคุณภาพ 

4. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการของครู อาจารย บุคลากร

ทางการศึกษารวมท้ังเสริมสรางบทบาทและคุณคาใหมของผูปกครอง 

5. ยกระดับประสิทธิภาพเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทุกภาคสวนในการขับเคลื่อน

ปฏิรูปการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเชียงใหม 

 

ยุทธศาสตร 
 1. สรางปจจัยและสภาวะแวดลอมอยางหลากหลายท่ีเปนเอกลักษณเชียงใหม 

 2. สงเสริมวิถีการเรียนรูและสืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมอยางหลากหลาย 

3. พัฒนาศักยภาพผูเรียนทุกระดับท้ังรางกายและจิตใจ ใหเพ่ิมสมรรถนะการเรียนรู 

ท่ีหลากหลาย มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 4. เสริมสรางทัศนคติและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ 

 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของครู และอาจารยทุกระดับ 

 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

 7. เสริมสรางคานิยม และทัศนคติดานการศึกษาเพ่ือชีวิตแกผูปกครอง 

 8. ขยายเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทุกภาคสวน 

 9. ยกระดับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเชียงใหม 
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6. วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

1. วิเคราะห จุดแข็ง (Strengths) / จุดออน (Weakness) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
S1 - อปท.ในจังหวัดเชียงใหมใหความรวมมือ

และมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

w1 - มีขอจํากัดงบประมาณดานการศึกษา 
เนื่องจากอปท. มีอํานาจหนาท่ี จัดบริการ
สาธารณะใหกับประชาชนหลายดาน  

S2 - มีหนวยงานระดับจังหวัด ท่ีทําหนาท่ีในการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพ่ือนําไป
บูรณาการ กับ กศจ.  

w2 - ครูบุคคลากรทางการศึกษาขาดความรูในการ
จัดทําหลักสูตรการศึกษา (โดยเฉพาะระดับ
ปฐมวัย) การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู  
การประกันคุณภาพและนวัตกรรมในการพัฒนา
ผูเรียน 

S3 - อปท.มีโครงสรางสวนราชการรับผิดชอบ
ภารกิจดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

w3 - อปท.ขนาดเล็ก ขาดบุคลากรผูปฏิบัติงาน    
สายงานสนับสนุน 

S4 - โรงเรียนสวนใหญมีผลการประเมินภายนอก
(สมศ.) อยูในระดับดี 

w4 - ครูทํางานหลายดานทําใหขาดประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอน 

S5 - คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนใน
ทองถ่ินสวนใหญใหความชวยเหลือและมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของ อปท.  

W5 - ขาดบุคลากรการศึกษา (ศึกษานิเทศก) จึงทํา
ใหการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษา ในสถานศึกษา ของ อปท.ขาด
ประสิทธิภาพ 

S6 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภูมิลําเนาอยู
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

W6 -  อัตราครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมเพียงพอ          
ตอจํานวนเด็ก 

S7 - ผูบริหารใหความเปนอิสระในการบริหาร
จัดการโรงเรียนภายใตกรอบอํานาจหนาท่ี 

W7 - ไมมีการเชื่อมโยงระบบขอมูลการจัดการศึกษา
ของ อปท.ในระดับจังหวัด  

S8 - มีการจัดหลักสูตรการศึกษาไดสอดคลองกับ
บริบททองถ่ินทําใหจัดการศึกษาไดตอบสนอง
ความตองการชุมชน 

W8 - กลุมเด็กเยาวชนกลุมเสี่ยงมีแนวโนมการเขาสู
วงจรปญหายาเสพติดเพ่ิมสูงข้ึน 

S9 -มีแหลงเรียนรู/ศูนยการเรียนรู และ                
ภูมิปญญาทองถ่ิน อยูในชุมชน อยาง
หลากหลายและพรอมใหการสนับสนุนการ      
จัดการเรียนรูในสถานศึกษาและชุมชน 

W9 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภาพรวม
โดยเฉพาะพ้ืนฐานความรู ทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ
การคิดวิเคราะห การแกโจทยปญหาและการ
แกไขปญหาเฉพาะหนา ยังอยูในระดับต่ํา 

S10 - สถานศึกษาในสังกัด อปท.กระจายอยูใน
ชุมชน/ทุกตําบล ในจังหวัดเชียงใหม 
 

W10 - นักเรียนในสังกัด ขาดระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความเชื่อม่ัน ความกระตือรือรน 
การใฝรูใฝเรียน ฐานะยากจน  

  W11 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET)  ของนักเรียนในสังกัด อปท.ชม. ภาพรวม 

อยูในระดับท่ีต่ํากวาระดับ จังหวัด-ประเทศ  
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2. วิเคราะหโอกาส (Opportunities)/ขอจํากัด ภัยคุกคาม (Threats) 
 
โอกาส (Opportunities)  ขอจํากัด ภัยคุกคาม (Threats) 

O1 - นโยบายรัฐบาลและคําสั่ง คศช.                 
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาสามารถสราง
โอกาสและคุณภาพการศึกษาใหกับทองถ่ิน 
 

T1 - กฎหมาย ระเบียบทางการบริหารและการ
ทํางาน โดยเฉพาะการเบิกจายเงินงบประมาณ         
ไมเอ้ือตอการพัฒนา และกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน และขัดแยงกับขอเท็จจริงในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

O2 - มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือ
ชวยเหลือดานการพัฒนาการศึกษา             
ทุกสังกัด 

T2 - การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบอยทําให
นโยบายการศึกษาไมมีความตอเนื่อง 

O3 - กรมสงเสริมไดสนับสนุน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ท่ีสามารถชวยในการบริหารจัดการทาง
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 

T3 - สภาพความเจริญทางเทคโนโลย ีและวัตถุ  
ทําใหเกิดคานิยมดานวัตถุนิยมสงผลตอเด็กและ
เยาวชน สังคมวัฒนธรรม มีสวนโนมนาวใหเด็ก 
เยาวชน ไปในทางเสื่อม 

O4 - มีหนวยงานองคกรตางๆท้ังในระดับชาติ
สนับสนุนความรูทางวิชาการ การสื่อสารสู
สาธารณะ 

T4 - ความแตกตางและความหลากหลายของกลุม
ชาติพันธของผูเรียน และครอบครัวมีฐานะ
ยากจน 

O5 - จังหวัดเชียงใหมเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียว               
ท่ีเปนสถานทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ทาง
ธรรมชาติ ท่ีสําคัญ จํานวนมาก และเปนท่ี
สนใจ ท้ังชาวไทยและตางประเทศ 

T5 - การอพยพยายถ่ินของชาวไทยและตางประเทศ
เขามาทํางานอยูในพ้ืนท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค สังคมและ
วัฒนธรรม 

O6 - มีสถาบันอาชีวศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาจํานวนมากพรอมท่ีจะให
ความรวมมือในการพัฒนาดานวิชาการและ
วิชาชีพ ตลอดจนการศึกษา อบรม พัฒนา
บุคลากรรวมกัน 

T6 - ระบบบริหารงานบุคคลของทองถ่ินถูก
แทรกแซงจากนักการเมืองทําใหไมมีเอกภาพใน
การบริหารจัดการ 
 

O7 - ไดรับความรวมมือจากเครือขายจาก
ภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมดาน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของทองถ่ิน รวมถึงการสงเสริมการ
กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

T7 - ผลกระทบจากปญหาสังคมของพ้ืนท่ีชายขอบ
และพ้ืนท่ีสูงโดยเฉพาะการลักลอบนําเขายาเสพ
ติดจากประเทศเพ่ือนบานและแหลางจําหนาย
ในชุมชน 

O8 - กรมสงเสริมไดมีการจดัสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาการศึกษาทองถ่ินทุก
ปงบประมาณ 

T8 - กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไมมี
หนวยงาน/บุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด            
ท่ีกํากับดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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โอกาส (Opportunities)  ขอจํากัด ภัยคุกคาม (Threats) 

O9 - มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในการเรียนการสอนและประชาชน
ในทองถ่ินไดนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต 

T9 - นโยบายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ทําให
มีการแยงเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และการจัดการศึกษาของเอกชน 

O10 - การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และบริการ
สุขภาพ สงผลใหมีความตองการผลิตภัณฑ
หัตถกรรมทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

T10 - ขาดการเชื่อมโยงหรือบูรณาการการพัฒนา 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด เพ่ือ
สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัด
เชียงใหม 

O11 - นโยบายของรัฐบาลสงเสริมใหจังหวัด
เชียงใหมเปนเมืองเกษตรปลอดภัย/เกษตร
สีเขียว และศูนยบริการดานสุขภาพ 

T11 พ้ืนท่ีรับผิดชอบกวางและหางไกล ลักษณะ        
ภูมิเทศ ไมเอ้ือตอการรวมกิจกรรมไดทุกพ้ืนท่ี 

O12 - จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการบริการ
สุขภาพ และการทองเท่ียว สามารถนําไป              
สูการจางงานและสรางรายไดใหแกชุมชน 

T12 - การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรอัตรา
การเกิดต่ําและจังหวัดเชียงใหมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ 

  T13 - เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนในพ้ืนท่ียังขาด
ความรูความเขาใจดานการเขาสูประชาคม
อาเซียนและการนําประเทศไทยกาวสูยุค 4.0 

  T14 - ขอสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติการจดั
การศึกษาของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  
ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง                      
ในการปฏิบัติงานของอปท. 

 
 
สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม 

1. จากการวิเคราะหโดยใชหลักการ (จุดแข็ง-โอกาส)  พัฒนาจุดแข็งใหโดดเดนและใช
ประโยชนจากโอกาสในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมสุขภาพ การ
กีฬาและนันทนาการ ควรกําหนดกลยุทธในการพัฒนาเชิงรุก ดังนี้ 

1.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการ  นําผลการศึกษา วิจัย การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ทุนทาง
วัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน   ภูมิปญญาและแหลงเรียนรู แหลงประวัติศาสตรในทองถ่ิน มาใช
ดําเนินการจัดการเรียนรู  โดยเนนใหผูเรียน มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ เนนจัดการเรียนรูให
เกิด    ผลสัมฤทธิ์แกผูเรียนในภาพรวม และใหการผลิตกําลังคนมีสมรรถนะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21           
(3Rs 8Cs) ตามนโนบายของรัฐบาลท่ีจะพัฒนาประเทศใหพนกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง โดย
สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และการสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม 
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1.2 การสรางโอกาสทางการศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลายตอบสนองความ

ตองการผูเรียนอยางแทจริง พัฒนาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา  มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความตองการของผูเรียนและ
ประชาชนผูใชบริการอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพ การสนับสนุนทุนการศึกษาใหผูเรียนไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  มีระบบการเสริมสรางทัศนคติใหกับ
ครูในการแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอแกเด็กนักเรียนและผูปกครอง รวมถึงการสงเสริมและพัฒนา 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือใหประชาชนไดรับโอกาสในการศึกษาและเรียนรูอยาง
ตอเนื่องและตลอดชีวิต 

2. จากการวิเคราะหโดยใชหลักการ (จุดแข็ง-อุปสรรค) พัฒนาจุดแข็งใหโดดเดน ลดปจจัย
ภายนอกท่ีเปนอุปสรรคเพ่ือเสริมจุดแข็งในการพัฒนาการศึกษา เนื่องปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาทางเศรษฐกิจ
เชนฐานะครอบครัวเด็กนักเรียน ยากจน ปญหาดานสังคม เปนปญหาดานยาเสพติด สื่อเทคโนโลยีท่ีจะนําพา
เด็กเยาวชนไปในทางเสื่อม ปญหาการเคลื่อนยายวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องอุปสรรคหรือขอจํากัดจากการใชหรือ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายตางๆในการปฏิบัติงาน ควรใชกลยุทธในการพัฒนาลักษณะเชิงแกไข ดังนี้ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรเพ่ือใหบรรลุ
เปาประสงคตามท่ีกําหนดไว โดยสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยึดหลักการทํางานตามหลักธรรมาภิ
บาล  รวมถึงการมีฐานขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน  มีระบบการติดตาม/ประเมินผล ท่ี
มีประสิทธิภาพและนําไปใชประโยชนหรือแกไขปญหาไดอยางแทจริงเกิดผลเปนรูปธรรม 

2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการ
เสริมสรางการพัฒนาเด็กและเยาวชนให มีทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู รูเทาทันสื่อเทคโนโลยี รวมท้ัง
สงเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชนใหมี ความรูความเขาใจ ตระหนักถึงคุณคาของการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน ในการเลนกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 

2.3  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา  การหารายไดระหวางเรียน โดยการฝก
ทักษะอาชีพในสถานศึกษาและสถานประกอบการในชุมชน รวมถึงสงเสริมใหประชาชนในชุมชนยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 

 
3. จากการวิเคราะหโดยใชหลักการ (จุดออน-โอกาส) ลดจุดออนโดยใชประโยชนจาก

โอกาส ควรใชกลยุทธ พัฒนาในลักษณะปองกัน ดังนี้ 
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและสภาพแวดลอมใหเกิดความคุมคา

และผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอการศึกษา  ควรมีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน  (Performance-based Budgeting)  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการใช
จายเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

3.2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อน
องคกรทางการศึกษา ดวยการบูรณาการองคความรูและทรัพยากรทางการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และสรางชอง
ทางการสื่อสารเพ่ือการเปดเผยขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอสาธารณะ และสงเสริมใหเกิดกลไกการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ในกระบวนการทํางานของตามบริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
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4. จากการวิเคราะหโดยใชหลักการ (จุดออน-อุปสรรค) เพ่ือพยายามลด อุปสรรคตาง ๆ ท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการท่ีจะทําใหองคกรเกิดความสูญเสียท่ีนอยท่ีสุด เนื่องจากสังคมชุมชน
ปจจุบัน  ยอมรับวัฒนธรรมตางชาติไดงาย  สงผลใหการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภคท่ีเปนผลเสียตอคน
และสังคม  โดยเฉพาะดานบันเทิง  เชน  ภาพยนตร  สิ่งพิมพ  ดนตรี  ฯลฯ  ทําใหคานิยม ประเพณี  และ
วัฒนธรรมทองถ่ินเสื่อมถอยลง  สังคมเปลี่ยนเปนสังคมวัตถุนิยมมากข้ึน  สงผลตอการเรียนรู ขาดความอดทน 
อดกลั้น ขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ัน ความกระตือรือรน การใฝรูใฝเรียน  ของเด็ก เยาวชน 
ประชาชน ควรใชกลยุทธตั้งรับ ดังนี้ 

4.1 สงเสริมความเขมแข็งใหกับครอบครัว ชุมชน การใหความรูในการอบรมดูแลบุตร
หลาน                       ใหทันสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกปจจุบัน 

4.2 บูรณาการการจัดการเรียนรูรวมกับชุมชน องคกร หนวยงานอ่ืนๆ เก่ียวกับ คุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ
ครอบครัวและชุมชน 

4.3 การประสานและบูรณการการจัดการศึกษาทุกสังกัดเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือลดขอขัดแยงใน
การ จัดการศึกษาของแตละสังกัด  
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7. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ในเขตจังหวัดเชียงใหม 
 

วิสัยทัศน  : “พลเมืองเชียงใหมเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดวยนวัตกรรม                          
                 ทางการศึกษาและพลังแหงความรวมมือ ตามอัตลกัษณทางวฒันธรรม                
                 วิถีชุมชนพอเพียง” 

 
- พลเมืองเชียงใหม หมายถึง เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีเชียงใหมทุกเชื้อชาติ 

ศาสนา รวมถึงผูท่ีพํานักอยูเพ่ือการทํางาน ประกอบอาชีพ การอยูอาศัย 
และการศึกษาเลาเรียน ซ่ึงจะตองไดรับการบริการดานการศึกษา และการ
เรียนรูเพ่ือการอยูรวมกันอยางมีสํานึกพลเมืองเชียงใหม พรอมมีคุณลักษณะ
และทักษะ รักษวัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง และสัมมาชีพ อันเปน
ตนทุนสําคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมใหเจริญกาวหนาในทุกมิติ 
โดยเฉพาะตนทุนดานมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนเปนอัตลักษณพลเมือง
เชียงใหมในการดํารงชีวิตอยูในพ้ืนท่ีไดอยางมีอารยธรรมและยั่งยืนสืบไป 

 

- การเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง  โอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ังการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงดาน กีฬา 

นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน ของประชาชนใน

ทองถ่ินทุกคน ทุกชวงวัย  

 

- นวัตกรรม   หมายถึง   สิ่งใหมท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชน 

 ตอเศรษฐกิจและสังคม 

 

- พลังแหงความรวมมือ  หมายถึง พลังประชารัฐ/บทบาทผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขามามีสวนรวม (ภาครัฐ /ครู 

อาจารย บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร/ผูเรียน /ผูปกครอง/ภาคเอกชน/   

ชุมชน 

 

- อัตลักษณ  หมายถึง   ลักษณะเฉพาะท่ีเปนตัวตนของคน สังคม วัฒนธรรม วิถีชมชุน ในทองถ่ิน  

 

- พอเพียง  หมายถึง  สงเสริมประชาชนทุกชวงวัยทุกอาชีพยึดหลักการดําเนินชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการบูรณาการในการจัดการเรียนรูใน

สถานศึกษาของ อปท.ทุกแหง  

 

 



-56- 
 

-56- 
 

 เปาหมายของแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2564)                                         
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม 

1. ลดความเหล่ือมลํ้า :  การเขาถึงโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทาง
การศึกษาการเรียนรูของคนในทองถ่ินทุกชวงวัยและตลอดชีวิต 

 

2. คุณภาพการศึกษา :  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูเรียนมีการพัฒนาการท้ังดาน    
สังคม อารมณ รางกาย และสติปญญา  

 ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C),  
 มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต 

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรูท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปน
พลวัตและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

3. ประสิทธิภาพ  :      ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการลงทุนทาง   
                           การศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย  กระบวนการมีสวนรวมของ     
                            ชุมชน/  ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมจัดการศึกษา 

มีฐานขอมูลการศึกษาทองถ่ินท่ีเชื่อมโยงบูรณาการการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนรวมกันได, เครือขายดิจิทัลมี
ประสิทธิภาพ , ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. คุณภาพชีวิตท่ีดี  :    ประชาชนในทองถ่ินมีความรู ความสามารถ มีทักษะชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรมมีอาชีพและรายไดท่ีม่ันคงดํารงชีวิตอยูในวิถี
วัฒนธรรมอันดีงาม 

 

พันธกิจ 
1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระบบแกประชาชน ใหมีความเสมอภาคเรียนรู 

ตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง 

2. ทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาของทองถ่ิน 

 3. สงเสริม กีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

 4.สงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือการจัดการศึกษาทองถ่ินทุกภาคสวน 
 

ยุทธศาสตร 
  1. การสงเสริมโอกาส การเขาถึงและความเทาเทียม ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพทุกระบบ 

๒. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาและประวัติศาสตรของทองถ่ิน 
๓. การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๔. การสงเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนสูความเปนเลิศ 

๕. การเสริมสรางศักยภาพผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครอง 
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ยุทธศาสตรที ่1  การสงเสริมโอกาส การเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มคีุณภาพ 

   ทุกระบบ 
กลยุทธ 1.1  สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูท่ีหลากหลายเปนสากล  

เหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกตางและศักยภาพของผูเรียน 

1.2  เสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูแนวใหม ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะผูเรียน                          

แหงศตวรรษท่ี 21 ดวยนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล และแหลงเรียนรู ท่ี

หลากหลาย 

1.3  สงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษา  พัฒนาศักยภาพการ 

จัดการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

1.4  เสริมสรางและพัฒนาองคกรแหงคุณภาพดวยการจัดการความรู นวัตกรรม และ               

การประกันคุณภาพการศึกษา 

1.5  เสริมสรางทัศนคติและรณรงคการจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ 

1.6  สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยใหประชาชนทุกชวงวัยเขาถึงการ

เรียนรูไดตลอดเวลา 

 

ยุทธศาสตรที ่2  การสงเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาและ 

                    ประวัตศิาสตรของทองถิ่น 
กลยุทธ 2.1  เสริมสรางวิถีการเรียนรูและสืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรม วิถีชุมชน และ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.2  ทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู วิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามและประวัติศาสตรทองถ่ิน 

2.3 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินสูภายนอก 

 

ยุทธศาสตรที ่3  การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวฒันธรรม                          

                     และภมูปิญญาทองถิ่น 
กลยุทธ 3.1  เสริมสรางเอกภาพและความเขมแข็งเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทองถ่ิน

        ทุกภาคสวน 

3.2  สงเสริมและพัฒนาเครือขายทางวัฒนธรรมและครูภูมิปญญาทองถ่ินทุกสาขาอาชีพ 

3.3  สงเสริมและพัฒนาเครือขายแหลงเรียนรู ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชน 

สามารถเขาถึงได 

3.4  พัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศการศึกษาทองถ่ินระดับจังหวัดใหมีมาตรฐาน และ  

เขาถึงได 
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ยุทธศาสตรที ่4  การสงเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน 

   สูความเปนเลิศ 
 กลยุทธ 4.1  สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชนในทองถ่ิน 

   4.2  เสริมสรางการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีทักษะชีวิต 

 4.3  สงเสริมและสรางนักกีฬาสูความเปนเลิศ 

 

ยุทธศาสตรที ่5  การเสริมสรางศักยภาพ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครอง 
กลยุทธ 

5.1  สงเสริมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

5.3  สรางเสริมคานิยมและทัศนคติของผูปกครองตอการจัดการศึกษา 
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เปาประสงคและตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตรที ่1 การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ 

เปาประสงค 
(goals) 

กลยุทธ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ขอมูล
ปจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

คาเปาหมาย 
(Targets) 

ป 
61-65 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

ป 
65 

1. เพ่ือให
ประชาชนไดเขาถึง
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพอยางเทา
เทียม 

 
 
  

1.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ

โปรแกรมการเรียนรูท่ีหลากหลายเปนสากล

เหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกตาง

และศักยภาพของผูเรียน 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาใน
การจัดทําหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู 

2. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ไดรับการพัฒนาในการจัดทําหลักสูตร/
โปรแกรมการเรียนรู 

- 
 
- 

80 
 

80 

50 
 

50 

60 
 

60 

70 
 

70 

80 
 

80 

80 
 

80 

1.2 เสริมสรางสมรรถนะการเรยีนรูแนว

ใหม ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ

ผูเรียนแหงศตวรรษท่ี 21 ดวยนวัตกรรม 

สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล และแหลงเรียนรู ท่ี

หลากหลาย 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการคัดกรองผูเรียน
ดานสังคม และสติปญญา 

2. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีสมรรถนะดานการสื่อสาร
การคิด การแกปญหา ทักษะชีวิตและการใช
เทคโนโลยีตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป 

4. รอยละของสถานศึกษาท่ีดําเนินการวิเคราะห
ความถนัดของผูเรียนทุกระดับ 

 5. รอยละของสถานศึกษาท่ีใช ICT เพ่ือการศึกษา 
 ในการจัดการเรียนรู 

- 
 
- 
 
 

65 
 
 
- 
 
- 

80 
 

80 
 
 

85 
 
 

75 
 

65 

50 
 

50 
 
 

70 
 
 

55 
 

45 

60 
 

60 
 
 

75 
 
 

60 
 

50 

70 
 

70 
 
 

80 
 
 

65 
 

55 

80 
 

80 
 
 

85 
 
 

70 
 

60 

80 
 

80 
 
 

85 
 
 

75 
 

65 
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ยุทธศาสตรที ่1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ 

เปาประสงค 
(goals) 

กลยุทธ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ขอมูล
ปจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

คาเปาหมาย 

(Targets) 
ป 

61-65 
ป 

61 
ป 

62 
ป 

63 
ป 

64 
ป 

65 
1. เพ่ือให
ประชาชนไดเขาถึง
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพอยางเทา
เทียม 

  

1.3 สงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทา

เทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด

การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

1. รอยละของผูเรียนท่ีดอยโอกาส ไดรับการ
ชวยเหลือสนับสนุนศึกษาตอในระดับสูงข้ึน  

2.  จํานวนสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีดําเนินการขยายการจัดการศึกษา
ในระดับท่ีสูงข้ึนหรือขยายหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 

3. รอยละของสถานศึกษาใน อปท.ท่ีไดรับการ
สนับสนนุ/จัดสรรครภุัณฑ ICT และอาคารใน
แตละปงบประมาณ 

- 
 
- 
 
 
- 

80 
 

12 
 
 

60 

55 
 

5 
 
 

15 
 

60 
 

7 
 
 

30 

65 
 

8 
 
 

40 

75 
 

10 
 
 

50 
 

80 
 

12 
 
 

60 

1.4 เสริมสรางและพัฒนาองคกรแหง

คุณภาพดวยการจัดการความรูนวัตกรรม 

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1. รอยละของสถานศึกษามีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู 

2. รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3. รอยละโรงเรียนในสังกัด อปท. ท่ีผานการ
รับรองมาตรฐานทางการศึกษาภายนอกเพ่ิมข้ึน 

4. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET) ท่ีมี
คาเฉลี่ยคะแนนสูงข้ึนเทากับหรือมากกวา
ระดบัประเทศเพ่ิมข้ึน 

- 
 
- 
 

70 
 

40 

70 
 

80 
 

95 
 

80 
 
 

30 
 

60 
 

75 
 

50 

40 
 

65 
 

80 
 

60 

50 
 

70 
 

85 
 

70 

60 
 

80 
 

90 
 

80 

70 
 

80 
 

95 
 

80 
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 ยุทธศาสตรที ่1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ 

เปาประสงค 
(goals) 

กลยุทธ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ขอมูล
ปจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

คาเปาหมาย 
(Targets) 

ป 
61-65 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

ป 
65 

1. เพ่ือใหประชาชนได
เขาถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอยางเทาเทียม 

  
 
 

  

1.5 เสริมสรางทัศนคติและรณรงคการ
จัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ 

1. รอยละของผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีศึกษาตอสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

2. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมการ
สรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) นําสู
หองเรียน 

3. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมการ
แนะแนวการศึกษาเพ่ืออาชีพสําหรับนักเรียนและ
ผูปกครอง 

 

- 
 
- 
 
 
- 

70 
 

80 
 
 

80 

50 
 

55 
 
 

55 

55 
 

60 
 
 

60 

60 
 

70 
 
 

70 

70 
 

80 
 
 

80 

70 
 

80 
 
 

80 

1.6 สงเสริมการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยใหประชาชนทุกชวงวัยเขาถึง
การเรียนรูไดตลอดเวลา 

1. รอยละของอปท.ท่ีจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนศูนย
การเรียนรู ในการจัดการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับ
ประชาชนหรือสถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

2. รอยละของสถานศึกษาท่ีใชแหลงเรียนรูในและ

นอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู 

3. จํานวนของแหลงเรียนรูหรือศูนยการเรียนรูท่ีไดรับ
การพัฒนา 

- 
 
 
- 
 
- 

75 
 
 

80 
 

50 

55 
 
 

60 
 

20 

60 
 
 

65 
 

30 

65 
 
 

70 
 

40 

70 
 
 

75 
 

50 

75 
 
 

80 
 

50 
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-62- 
 

ยุทธศาสตรที ่2 การทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปญญาและประวัติศาสตรของทองถิ่น 

เปาประสงค 
(goals) 

กลยุทธ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ขอมูล
ปจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

คาเปาหมาย 
(Targets) 

ป 
61-65 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

ป 
65 

 

1. เพ่ือใหประชาชนนํา
หลักธรรมทางศาสนามา
ใชในชีวิตประจําวัน เปน
คนดีมีคุณธรรม มีความรู 
ค ว า ม เ ข า ใ จ  ค ว า ม
ภาคภูมิใจและรักษา 

สืบทอดความหลากหลาย
ของศิลปวัฒนธรรมจารีต 
ประเพณี ภูมิปญญาและ
ประวัติศาสตรทองถิ่น 
 
 

  

2.1  เสริมสรางวิถีการเรียนรูและ             
สืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรม วิถี
ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. จํานวนสถานศึกษาท่ีนําหลักสูตรรักษเชียงใหมไป 
จัดการเรียนรู 

2. ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีมีตอ
หลักสูตรรักษเชียงใหม 

3. รอยละของประชาชนในทองถ่ินท่ีมีความพึงพอใจ
ในอัตลักษณนักเรียนทองถ่ินเชียงใหม 

4. รอยละของอปท.ท่ีสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสรางวิถีการเรียนรูหรือสืบทอดอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมวิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

85 
 

90 
 

80 
 

85 
 
 

60 
 

75 
 

65 
 

70 

70 
 

80 
 

70 
 

75 

75 
 

85 
 

75 
 

80 

80 
 

90 
 

80 
 

85 

85 
 

90 
 

80 
 

85 

2.2 ทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ สืบสาน 

ฟนฟู วิถีชีวิต จารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและประวัติศาสตร

ทองถ่ิน 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการบูรณากิจกรรมดาน
ศาสนาจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ประวัติศาสตรทองถ่ิน ในการการจัดการเรียนรู 

2. รอยละของอปท.ท่ีจัดทํา โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
การทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู วิถี
ชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ประวัติศาสตรทองถ่ิน 

- 
 
 
- 

85 
 
 

95 

65 
 
 

90 

70 
 
 

92 

75 
 
 

94 

80 
 
 

95 

85 
 
 

95 

2.3  เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถ่ินสูภายนอก 
 

1. จํานวนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินท่ี
เผยแพรสูภายนอกท้ังในและตางประเทศ 

- 20 5 10 15 20 30 



-63- 
 

-63- 
 

 
ยุทธศาสตรที3่ การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิน่ 

เปาประสงค 
(goals) 

กลยุทธ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ขอมูล
ปจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

คาเปาหมาย 
(Targets) 

ป 
61-65 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

ป 
65 

1. เพ่ือพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือดาน
การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถิ่นใหมี
ความเขมแข็ง 

3.1 เสริมสรางเอกภาพและความเขมแข็ง
เครือขายความรวมมือจัดการศึกษา
ทองถ่ินทุกภาคสวน 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนเครือขายการศึกษาทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
เครือขายการศึกษาทองถ่ิน 

- 
 
- 
 

5 
 

5 

1 
 

1 

2 
 

2 

3 
 

3 

4 
 

4 

5 
 

5 

3.2  สงเสริมและพัฒนาเครือขาย                
ศิลปวัฒนธรรมและครูภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนเครือขายครูภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการ  
สงเสริมการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูใน
สถานศึกษาและชุมชน 

 
2. จํานวนเครือขายทางศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการ

สงเสริมการดําเนินกิจกรรมในชุมชน 

- 
 
 
 
- 

5 
 
 
 

5 

1 
 
 
 

1 

2 
 
 
 

2 

3 
 
 
 

3 

4 
 
 
 

4 

5 
 
 
 

5 
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ยุทธศาสตรที3่ การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิน่ 

เปาประสงค 
(goals) 

กลยุทธ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ขอมูล
ปจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

คาเปาหมาย 
(Targets) 

ป 
61-65 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

ป 
65 

1. เพ่ือพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือดาน

การศึกษาศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่นให

มีความเขมแข็ง 

3.3 สงเสริมและพัฒนาเครือขายแหลง

เ รี ยนรู  ให มี คุณภาพและมาตรฐ าน 

ประชาชนสามารถเขาถึงได 

 
 
 
 

1. จํานวนเครือขายแหลงเรียนรูท่ีไดรับการสงเสริม
และพัฒนา  

2. จํานวนเครือขายท่ีสามารถจัดการเรียนรูใหกับ
ประชาชนไดอยางตอเนื่อง 

 
 

- 
 
- 

30 
 

30 

10 
 

10 

15 
 

15 

20 
 

20 

25 
 

25 

30 
 

30 

3.4 พัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศ

การ ศึกษาท อง ถ่ินระดับจั งหวั ด ให มี

มาตรฐาน และเขาถึงได 

 
 

1. รอยละของอปท.ท่ีเขารวมเปนเครือขายขอมูล  
สารสนเทศการศึกษาทองถ่ินระดับจังหวัด 

2. รอยละของอปท.ท่ีมีสวนรวมในการใหขอมูลการจัด
การศึกษาทองถ่ิน  

3. จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศการศึกษาทองถ่ินระดับจังหวัด 
 

 
 

- 
 
- 
 

6 

90 
 

100 
 

7 

70 
 

80 
 

3 

80 
 

90 
 

4 

85 
 

100 
 

5 

90 
 

100 
 

  6 

90 
 

100 
 

7 
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ยุทธศาสตรที ่4 การสงเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนสูความเปนเลิศ 

เปาประสงค 
(goals) 

กลยุทธ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ขอมูล
ปจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

คาเปาหมาย 
(Targets) 

ป 
61-65 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

ป 
65 

1. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
เยาวชน และประชาชน
เลนกีฬา และออก            
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ  

4.1 สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชนใน

ทองถ่ิน 

    

  

 
 

1. รอยละของ อปท.จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีสนามกีฬา/
ลานกีฬาหรือพ้ืนท่ีนันทนาการ  สําหรับออกกําลัง
กายหรือเลนกีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการสําหรับ
เด็ก เยาวชนและประชาชน 

2. รอยละของ อปท.จังหวัดเชียงใหม ท่ีจัดโครงการ
กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชน 

 

- 
 
 
 
- 

95 
 
 
 

100 

75 
 
 
 

80 

85 
 
 
 

90 

90 
 
 
 

95 

95 
 
 
 

100 

95 
 
 
 

100 

 4.2 เสริมสรางการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ใหมีทักษะชีวิต 

 

1. รอยละของ อปท.จังหวัดเชียงใหม ท่ีจัดโครงการ
สงเสริมทักษะการเรียนรูใหกับเด็กและเยาวชน 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรู
ใหกับเด็กและเยาวชน ในระดับอําเภอ หรือระดับ
จังหวัด 

- 
 
- 

90 
 

25 

75 
 

10 

80 
 

15 

85 
 

20 

90 
 

25 

90 
 

25 

2. เพ่ือสงเสริมและสราง

นักกีฬาทองถิ่นสูอาชีพ 

 4.3 สงเสริมและสรางนักกีฬาสูความ              

เปนเลิศ 

 

1. รอยละของ อปท. ท่ีมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและ
สรางนักกีฬาทองถ่ินสูอาชีพ 

- 25 5 10 15 20 25 
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ยุทธศาสตรที ่5 การเสริมสรางศักยภาพผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครอง 

เปาประสงค 
(goals) 

กลยุทธ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ขอมูล
ปจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

คาเปาหมาย 
(Targets) 

ป 
61-65 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

ป 
65 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ

ผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

ทุกระดับ 

5.1 สงเสริมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
 

1. รอยละของครูไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

2. รอยละของครูท่ีผานการพัฒนาครูมืออาชีพแลว
สามารถจัดกระบวนการเรียนรูแนวใหมเพ่ิมข้ึน 

 
 

- 
 
- 

85 
 

70 

70 
 

55 

75 
 

60 

80 
 

65 

85 
 

70 

85 
 

70 

5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ของผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกระดับ 

1.  รอยละของอปท. ท่ีมีผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับเขารับการพัฒนา 

2.  รอยละความพึงพอใจของครูผูรับบริการในการจัด
การศึกษาของอปท. 

 

- 
 
- 

80 
 

80 

65 
 

65 

70 
 

70 

75 
 

75 

80 
 

80 

80 
 

80 

2. เพ่ือใหผูปกครองมี

ความเขาใจ มีสวนรวม

และสนับสนุนจัดการ

เรียนรูของสถานศึกษา 

5.4 สรางเสริมคานิยมและทัศนคติของ

ผูปกครองตอการจัดการศึกษา 

 

 

1.  รอยละของอปท.ท่ี สงเสริมหรือจัดโครงการ

กิจกรรมในการสรางเสริมคานิยมและทัศนคติของ

ผูปกครองตอการจัดการศึกษา 

 
 

- 75 50 60 65 70 75 
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บทท่ี 3 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2565 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม ได

กําหนด ยุทธศาสตรและกลยุทธ ในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป พ.ศ.2561- 2565 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมโอกาส การ

เขาถึงและความเทาเทียม ทางการศึกษา           

ท่ีมีคุณภาพทุกระบบ 
 

1.1  สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร

และโปรแกรมการเรยีนรูท่ี

หลากหลายเปนสากลเหมาะสมกับ

วัย ตอบสนองความแตกตางและ

ศักยภาพของผูเรียน 

1.2  เสริมสรางสมรรถนะการ

เรียนรูแนวใหม ในการพัฒนา

ทักษะและคุณลักษณะผูเรียนแหง

ศตวรรษท่ี 21 ดวยนวัตกรรม สื่อ

เทคโนโลยี ดิจิทัล และแหลงเรียนรู 

ท่ีหลากหลาย 

1.3  สงเสริมโอกาสการเขาถึงและ

ความเทาเทียมทางการศึกษา

พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 

1.4  เสริมสรางและพัฒนาองคกร

แหงคุณภาพดวยการจัดการความรู

นวัตกรรม และการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1.5  เสริมสรางทัศนคติและ

รณรงคการจัดการศึกษาเพ่ือ

สัมมาชีพ 

1.6  สงเสรมิการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัยใหประชาชนทุก

ชวงวัยเขาถึงการเรียนรูได

ตลอดเวลา 

อปท. 

ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

 

 

อปท. 

ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

อปท. 

ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

 

อปท. 

ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

 

อปท. 

ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

อปท. 

ในเขตจังหวัดเชียงใหม 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี            

ภูมิปญญาและประวัตศิาสตรของ

ทองถิ่น 
 

2.1  เสริมสรางวิถีการเรียนรูและ           

สืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรม              

วิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

2.2  ทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ             

สืบสาน ฟนฟู วิถีชีวิต จารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ

ประวัติศาสตรทองถ่ิน 

 

2.3  เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามของทองถ่ินสูภายนอก 

 

อปท. 

ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 

 

อปท. 

ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 

 

 

อปท. 

ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 

 

 

ยุทธศาสตรที ่3  การสงเสริมและ

พัฒนาเครือขายทางการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

3.1  เสริมสรางเอกภาพและความ

เขมแข็งเครือขายความรวมมือ                  

จัดการศึกษาทองถ่ินทุกภาคสวน 

 

3.2  สงเสริมและพัฒนาเครือขาย

ทางวัฒนธรรมและครูภูมิปญญา

ทองถ่ินทุกสาขาอาชีพ 
 

3.3  สงเสริมและพัฒนาเครือขาย

แหลงเรียนรู ใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน ประชาชนสามารถ           

เขาถึงได 
 

3.4  พัฒนาเครือขายขอมูล

สารสนเทศการศึกษาทองถ่ินระดับ

จังหวัดใหมีมาตรฐาน และเขาถึงได 

อปท. 

ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 

 

อปท. 

ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 
 

อปท. 

ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 
 

 

อปท. 

ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรที ่4 การสงเสริมการกีฬา 

นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน            

และประชาชน  สูความเปนเลิศ 
 

  

4.1  สงเสริมกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการใหแกเด็ก เยาวชน

และประชาชนในทองถ่ิน 

  

4.2  เสริมสรางการพัฒนาเด็กแล

เยาวชนใหมีทักษะชีวิต 

 

 

4.3  สงเสริมและสรางนักกีฬา               

สูความ เปนเลิศ 

อปท. 

ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 

 

อปท. 

ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 

 

อปท. 

ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 

 

ยุทธศาสตรที ่5 การเสริมสราง

ศักยภาพผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศกึษาและผูปกครอง 

 

5.1 สงเสริมพัฒนาสมรรถนะคร ู          

มืออาชีพ 

 
 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการของผูบริหารและ

บุคลากรทางการศึกษาทุก

ระดับ 
 

5.3สรางเสริมคานิยมและทัศนคติ

ของผูปกครองตอการจัด

การศึกษา 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 
 
 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 
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งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึง
และความเท่าเทียม ทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพทุกระบบ
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ
โปรแกรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เป็นสากลเหมาะสมกับวัย 
ตอบสนองความแตกต่างและ
ศักยภาพของผู้เรียน

11,400,000 5 11,700,000 5 11,900,000 5 12,040,000 5 12,180,000 5 59,220,000

1.2 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
แนวใหม่ ในการพัฒนาทักษะและ
คุณลักษณะผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 
21 ด้วยนวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยี 
ดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

86,350,000 9 86,350,000 9 86,350,000 9 86,350,000 9 86,350,000 9 431,750,000

1.3 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น และเสริมสร้างอัต
ลักษณ์นักเรียนท้องถิ่นเชียงใหม่

449,906,770 13 462,906,770 13 480,406,770 13 495,406,770 13 509,406,770 13 2,398,033,850

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาองค์กร
แห่งคุณภาพด้วยการจัดการความรู้
นวัตกรรม และการประกันคุณภาพ
การศึกษา

4,400,000 5 4,400,000 5 4,400,000 5 4,400,000 5 4,400,000 5 22,000,000

บทที ่4
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจดัการศึกษาดงัน้ี
4.1  บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

- 80 -



- 81 -

งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

1.5 เสริมสร้างทัศนคติและรณรงค์
การจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

3,800,000 6 4,400,000 6 105,800,000 6 107,800,000 6 107,800,000 6 330,000,000

1.6 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยให้ประชาชนทุก
ช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

58,500,000 4 58,500,000 4 58,500,000 4 58,500,000 4 58,500,000 4 292,500,000

รวม 614,356,770 42 628,656,770 42 747,356,770 42 764,496,770 42 778,636,770 42 3,533,503,850
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งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

2.การท านุบ ารุง ศาสนา ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาและประวัตศิาสตร์ของ
ท้องถ่ิน
2.1 เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้และสืบ
ทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถี
ชุมชนและภูมิปัญญา

1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 7,500,000

2.2 ท านุบ ารุง ศาสนา อนุรักษ์ สืบ
สาน ฟื้นฟูวิถีชีวิต จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามปละ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

105,000,000 2 105,000,000 2 110,000,000 2 110,000,000 2 110,000,000 2 540,000,000

2.3 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นสู่ภายนอก

6,000,000 2 6,000,000 2 8,000,000 2 8,000,000 2 8,000,000 2 36,000,000

รวม 112,500,000 6 112,500,000 6 119,500,000 6 119,500,000 6 119,500,000 6 583,500,000
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งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

3.การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 เสริมสร้างเอกภาพและความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือจัด
การศึกษาท้องถิ่นทุกภาคส่วน

5,100,000 6 6,100,000 6 7,100,000 6 8,100,000 6 8,100,000 6 34,500,000

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกสาขาอาชีพ

5,100,000 3 5,000,000 3 5,000,000 3 5,000,000 3 5,000,000 3 25,100,000

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้

1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 7,500,000

3.4 พัฒนาเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศการศึกษาท้องถิ่นระดับ
จังหวัดให้มีมาตรฐาน และเข้าถึงได้

300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 1,500,000

รวม 12,000,000 11 12,900,000 11 13,900,000 11 14,900,000 11 14,900,000 11 68,600,000
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งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

4.การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ
 กิจกรรมเดก็เยาวชนและ
ประชาชนสู่ความเป็นเลิศ
4.1 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น

24,214,400 4 24,214,400 4 24,214,400 4 24,214,400 4 24,214,400 4 121,072,000

4.2 เสริมสร้างการพัฒนาเด็กและ
เยาชนให้มีทักษะชีวิต

12,600,000 4 12,700,000 4 12,800,000 4 13,000,000 4 13,000,000 4 64,100,000

4.3 ส่งเสริมและสร้างนักกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ

10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 50,000,000

รวม 46,814,400 10 46,914,400 10 47,014,400 10 47,214,400 10 47,214,400 10 235,172,000
5. การเสริมสร้างศักยภาพ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ปกครอง
5.1 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะครูมือ
อาชีพ



1000000



1



1000000



1



1000000



1



1000000



1



1000000



1



5000000

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ

1,400,000 2 1,400,000 2 1,400,000 2 1,400,000 2 1,400,000 2 7,000,000

5.3 สร้างเสริมค่านิยมและทัศนคติ
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา

1,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 13,000,000

รวม 3,400,000 4 5,400,000 4 5,400,000 4 5,400,000 4 5,400,000 4 25,000,000

รวมทั้งสิน้ 789,071,170 73 806,371,170 73 933,171,170 73 951,511,170 73 965,651,170 73 4,445,775,850
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ 1.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูที่หลากหลายเปนสากลเหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกตางและศักยภาพของผูเรียน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1.โครงการพัฒนา

หลักสูตรปฐมวัย

1.เพื่อพัฒนาการจัด

หลักสูตรและโปรแกรม
การเรียนรูที่มีมาตรฐาน
เหมาะสมกับวัย
2. เพื่อใหเด็กเล็กไดรับ
การดูแล และพัฒนา
กอนเขารับการศึกษา 
พัฒนารางกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ สังคม
และสติปญญาใหสมกับ
วัย

- ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม
- โรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนมีหลักสูตร
และการสอนที่สงเสริม
การพัฒนาผูเรียนใหมี
ศักยภาพเปนพลโลกโดย
ใชนวัตกรรมและ
สารสนเทศรอบดานของ
โรงเรียนเปนฐาน
2. มีกระบวนการ
เรียนรูที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับวัย 
ตอบสนองความ
แตกตางและศักยภาพ
ของผูเรียนตามบริบท
ของพื้นที่

อบจ.เชียงใหม

กศจ.เชียงใหม

งบประมาณและแหลงที่มา

โครงการ วัตถุประสงค
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ 1.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูที่หลากหลายเปนสากลเหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกตางและศักยภาพของผูเรียน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2. โครงการพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรู
และทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร

1. เพื่อใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแตละกลุม
สาระเปนไปตามเกณฑ 
 2. เพื่อใหผลการ
ประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ3. 
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตาม
เกณฑ

- โรงเรียนในสังกัด

อปท.ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. นักเรียนมีทักษะและ

สมรรถนะ (3R 8C) 
เพิ่มมากขั้น
2. นักเรียนมีผลการ
ทดสอบสมรรถนะ NT, 
O-Net ที่ดีเพิ่มขึ้น

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ 1.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูที่หลากหลายเปนสากลเหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกตางและศักยภาพของผูเรียน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที
(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการจัด

การศึกษาแนวทาง
ทว/ิพหุภาษา

1.เพื่อพัฒนาการทางภาษา

 โดยจัดใหมีการเรียนการ

สอนภาษาทองถิ่นซึ่งเปน

ภาษาแมของเด็ก และใช

เปนสื่อในการเรียนการสอน

 เนนพัฒนาการทางภาษา

ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด 

อาน เขียน เพื่อปูพื้นฐาน

การเรียนรูที่เขมแข็ง

2.เพื่อพัฒนาการดาน

วิชาการโดยอิงตาม

มาตรฐานที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

3.เพื่อพัฒนาการดาน

สังคมและวัฒนธรรม ให

เด็กมีความภูมิใจในภาษา

และวัฒนธรรมของตนและ

เคารพในความคิด ความ

เชื่อของบุคคลจาก

วัฒนธรรมอื่น 

สถานศึกษาที่มีเด็ก

 นักเรียน กลุมชาติ
พันธุในจังหวัด
เชียงใหม

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. ยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการ
เรียนรูของเด็ก นักเรียน
 กลุมชาติพันธุ
2.การอยูรวมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
แบบสังคมไทยอยาง
เปนสุข มีคุณภาพชีวิตที่
มั่นคงตามความ
ปรารถนา

อบจ.เชียงใหม

กศจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงทีมา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ 1.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูที่หลากหลายเปนสากลเหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกตางและศักยภาพของผูเรียน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการจัด
การศึกษาแนวทาง
ทว/ิพหุภาษา(ตอ)

2. เพื่อพัฒนาการดาน
วิชาการ โดยอิงตาม
มาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
3. เพื่อพัฒนาการดาน
สังคมและวัฒนธรรม  
ใหเด็กมีความภูมิใจใน
ภาษาและวัฒนธรรม
ของตน และเคารพใน
ความคิด ความเชื่อของ
บุคคลจากวัฒนธรรมอื่น
   

1.เพื่อพัฒนาการ
ทางภาษา โดยจัด
ใหมีการเรียนสอน
ภาษาแมของเด็ก
และใชเปนสื่อใน
การเรียน

1.ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการเรียนรูของ
เด็ก นักเรียน กลุมชาติ
พันธุ
2.การอยูรวมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
แบบสังคมไทยอยาง
เปนสุขมีคุณภาพชิวิตที่
มั่นคงตามความ
ปราถนาสามารถ
รักษาอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมทองถิ่นของ
ตนไวไดและพัฒนาอัต
ลักษณความเปนทองถิ่น

วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา

โครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ 1.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูที่หลากหลายเปนสากลเหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกตางและศักยภาพของผูเรียน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

4.โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรทองถิ่น

1. ใหสถานศึกษามี

หลักสูตรเปนของ
ตนเอง  คือ  หลักสูตร
สถานศึกษา 
ประกอบดวย  การ
เรียนรูทั้งมวล และ
ประสบการณอื่น ๆ
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับสภาพ
ความตองการของ
ทองถิ่น

โรงเรียนในสังกัด

อปท.ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม
ทุกแหง

1,400,000 1,700,000 ๑,๙๐๐,๐๐๐ 2,040,000 2,180,000 1.โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาทุก
ระดับชั้นที่เหมาะสม
สอดคลองกับเปาหมาย
ของสถานศึกษา
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถิ่นที่มุงสู
คุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา

กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น(เงิน
อุดหนุน)อปท.
ชม.

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ 1.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูที่หลากหลายเปนสากลเหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกตางและศักยภาพของผูเรียน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

5.โครงการสงเสริม

การจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การ
บริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง)

1. เพื่อสงเสริมการจัด

กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สูศูนยการ
เรียนรู สงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.
2.เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
 

โรงเรียนในสังกัด

อปท.ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม
ทุกแหง

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 1. สถานศึกษามี

การบูรณาการการ
เรียนรูดวยกระบวนการ
เรียนการสอน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามกลุมสาระ
การเรียนรู

กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น
(เงินอุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

   กลยุทธ 1.2 เสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูแนวใหม ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะผูเรียนแหงศตวรรษที่ 21 ดวยนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล 
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1.โครงการจัดการ

เรียนรูดานภาษาเพื่อ
การสื่อสารทั้งไทย
และตางประเทศ

1. เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรูดาน
ภาษาไทยและ
ตางประเทศทุก
ระดับชั้นอยาง
หลากหลาย
2. เพื่อเพิ่ม
ประสบการณเรียนรู
การสื่อสารจากเจาของ
ภาษา

สถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกแหง
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1. ยกระดับมาตรฐาน

ของผูเรียน ทุกระดับใน
และสมรรถนะดาน
ภาษาและการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
2. ผูเรียนเกิดทักษะการ
สื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น

อบจ.เชียงใหม

และ
สถานศึกษาที่
รวมโครงการ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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  และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2.โครงการจัดการ

เรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน (Brian 
Based Learning)

1. เพื่อพัฒนาผูบริหาร 

ครูผูสอนใหมีความรู
ความเขาใจในการ
จัดการเรียนรู
2. พัฒนาผูปกครองมี
ความรูความเขาใจ
สมองของเด็ก
3. เพื่อสรางโรงเรียน
ตนแบบของ อบจ.
เชียงใหม และเครือขาย
ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับ
สมอง

ผูบริหาร /คร/ู

บุคลากรทางการ
ศึกษา ระดับปฐม
ศึกษา และ
ประถมศึกษา ใน
สังกัด อปท.ทุกแหง
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ผูบริหาร /คร/ู

บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด อปท. 
มีความรูความเขาใจการ
จัดประสบการณดวย
แนวคิดการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับ
สมอง
2. สถานศึกษามีการ
จัดการสิ่งแวดลอมการ
เรียนรูเหมาะสมกับการ
เรียนรูตามชวงวัย

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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3.โครงการคัดกรอง

เด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพื่อใหเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ไดรับ
การพัฒนาทางรางกาย
สังคมอารมณและ
สติปญญาจิตใจ
2.เพื่อเตรียมความ
พรอมสมรรถนะการ
เรียนรูใหแกเด็กกอนวัย
เรียน

เด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กทุก 
อปท.ในจังหวัด
เชียงใหมจํานวน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไดรับการพัฒนา
ทางรางกายสังคม 
อารมณและสติปญญา
2.เด็กมีความพรอมใน
การเรียนรู เหมาะสม
ตามวัย

อบจ.เชียงใหม

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่เขารวม

โครงการ

4. โครงการ
วิเคราะหความถนัด
การเรียนรูของ

ผูเรียนทุกระดับ

1. เพื่อใหครูผูสอนมี
ทักษะความรูในการจัด
เตรียมการสอน สื่อ 

หรือ นวัตกรรม  
สําหรับดําเนินการ
จัดการเรียนรู แกผูเรียน

ไดสอดคลองเหมาะสม

ตรงตามความตองการ
ของผูเรียนมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อวางแผนพัฒนา

พฤติกรรมของผูเรียนที่

มีปญหา (แผนการ
เรียนรู)

นักเรียนโรงเรียน
สังกัด อปท. ทุก
แหงในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. สถานศึกษา 
ครูผูสอนสามารถจัดการ
เรียนรูแกผูเรียนได
สอดคลองเหมาะสมตรง

ตามความตองการของ

ผูเรียนมากยิ่งขึ้น 
2. ครูผูสอนรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคลและ

หาทางชวยเหลือผูเรียน

ที่มีขอบกพรองใหมี
ความพรอม ที่ดีขึ้น

สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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5. โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรู/จัดตั้ง
ศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา

1. เพื่อพัฒนาแหลง
เรียนรู ในสถานศึกษา
2. เพื่อจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
สถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อจัดกิจกรรมศูนย
การเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษา

สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.ชม.

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1. แหลงเรียนรูไดรับ
การพัฒนา /มีศูนยการ
เรียนรูในสถานศึกษา
เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู
ใหกับผูเรียนทุกระดับ
2. ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูจากการไดคิดเอง
ปฏิบัติเอง และสราง
ความรูดวยตนเองไดรับ
การปลูกฝงใหรูและรัก
คุณคาทองถิ่นของตน 

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
(เงินอุดหนุน)
อปท.ชม.

6. โครงการรักการ
อานในสถานศึกษา

1.เพื่อใหนักเรียนมีนิสัย
รักการอานและมีทักษะ

การคนควาแสวงหา

ความรูดวยตนเองจาก
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
แหลงเรียนรู

2.เพื่อใหนักเรียนมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ความคิดเห็นระหวางกัน

นักเรียนโรงเรียน

สังกัด อปท. ทุก
แหงในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 1.นักเรียนมีนิสัยรักการ
อานมีทักษะการคนควา

แสวงหาความรูตนเอง

2.นักเรียนสามารถ
ประยุกตความรูใชในการ
เรียนและพัฒนาตนเอง

ไดอยางตอเนื่อง

กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถิ่น(เงิน

อุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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7. โครงการพัฒนา

ศักยภาพจัดการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. เพื่อพัฒนาระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในโรงเรียนในสังกัด 
อปท. ใหมีมาตรฐาน
และพรอมใชได
ตลอดเวลา
2. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาใหกับโรงเรียน

สถานศึกษาใน

สังกัดอปท.ทุกแหง

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 1.ระบบอินเทอรเน็ต

โรงเรียนในสังกัด อปท.
มีประสิทธิภาพสามารถ
ใชสื่อเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรูอยางสรางสรรค
2. นักเรียนสามารถ
เรียนรู ผานสื่อออนไลน
ได

กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น  (เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

8. โครงการพัฒนา
ระบบจัดบริหารจัด
การศึกษา

อิเล็กทรอนิกสของ 
อปท.เขาสูประเทศ
ไทย 4.0

1. เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ 
อปท.เขาสูประเทศไทย

 4.0

2. เพื่อใหมีชุดอุปกรณ
และคอมพิวเตอร
สําหรับหองเรียนแหง

คุณภาพ

อปท.ทุกแหง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 1. อปท.มีระบบบริหาร
จัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสที่มี

ประสิทธิภาพ 
ตอบสนองตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0

2. นักเรียนมีโอกาส

เรียนรู จากครูสอน
ผูสอนที่เกงมีความรู
ความสามารถในการ

สอน ดวยเทคโนโลยี 

ผาน สื่อออนไลน ได

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น(เงิน
อุดหนุน)

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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9. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 DLIT

1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณสําหรับ
หองเรียนคุณภาพใน
จัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาใน
สังกัดองคกรปกครอง
ทองถิ่น
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรูดาน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ทุกแหง
ที่จัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. สถานศึกษาในสังกัด
 อปท.มีครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณสําหรับ
หองเรียนคุณภาพใน
จัดการเรียนการสอน
2.ยกระดับการเรียนรู
ดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศใหกับนักเรียน
3. นักเรียนมีโอกาส
เรียนรู จากครูสอน
ผูสอนที่เกงมีความรู
ความสามารถในการ
สอน ดวยเทคโนโลยี 

ผาน สื่อออนไลน ได

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น 
(เงินอุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ1.3  สงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการมหกรรม

การศึกษาทองถิ่น
เชียงใหม

1. เพื่อใหเด็ก นักเรียน

 ทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหมไดมีเวทีในการ
แสดงศักยภาพ ความรู 
ความสามารถ ทักษะ
ทางวิชารการ  ทักษะ
อาชีพศิลปวัฒนธรรม 
การแสดง ฯลฯ  อยาง
รอบดาน 
2. เพื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ครูและผูเรียนในสังกัด 
อปท.

ผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 
เด็ก นักเรียน
ผูปกครอง และ
ชุมชน ของ
สถานศึกษาสังกัด 
อปท.ในจังหวัด
เชียงใหม

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา 
เด็ก นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด อปท.
 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
จากประสบการณจริง
2. มีการพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาในทองถิ่น

อบจ.เชียงใหม

2. โครงการพัฒนา 

สถานศึกษาดีมี

คุณภาพ ประจําตําบล

1.เพื่อสงเสริมให

สถานศึกษาของอปท.

ขยายหรือยกระดับการ
จัดการศึกษาทุกระดับ
2.เพื่อใหคนในทองถิ่น

ไดรับบริการทาง

การศึกษาที่มีคุณภาพ 
เรียนฟรี โรงเรียนดีใกล
บาน

สถานศึกษาใน

สังกัด อปท.ชม. 

ตําบลละ 1 แหง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.สถานศึกษาของอปท.

ขยายหรือยกระดับการ

จัดการศึกษาทุกระดับ
2. คนในทองถิ่นไดรับ
บริการทางการศึกษาที่

มีคุณภาพ ที่อยูใน

ชุมชน/ตําบลใกลบาน

อปท.ชม.

กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ1.3  สงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการสงเสริม

ผูเรียนตามอัจฉริยภาพ
สูความเปนเลิศ

1. เพื่อสงเสริมผูเรียนที่

มีความสามารถพิเศษ
ในทุกดานสูความเปนเลิศ
2. เพื่อใหผูเรียน
สามารถคนหาความ
ถนัดตนเอง

ผูเรียนใน

สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.ชม. 
จํานวน ทุกแหง

1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. นักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ
ไดรับการพัฒนาดาน
วิชาการอยางเต็ม
ศักยภาพ
2. นักเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยน
ประสบการณในการ
เรียนรูที่กวางขึ้น

อปท.ชม.

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
(เงินอุดหนุน)

4. โครงการกองทุน
ปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม

1.เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม

(การศึกษาตลอดชีวิต)
2.เพื่อจัดเปน
ทุนการศึกษาครบวงจร

3. เพื่อเปนทุน

ประกอบสัมมาชีพ
ระหวางเรียนและ
สัมมาชีพ (ประกอบ

อาชีพ)

สถานศึกษา ศูนย
การเรียนรู สถาน
ประกอบการ 
หมูบานชุมชน 

กลุมกิจกรรม

สถานศึกษาอําเภอ
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1.การขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหมเชิง
พื้นที่เกิดผลอยางเปน

รูปธรรม
2.ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม

(การศึกษาตลอดชีวิต)
3. ยกระดับการศึกษา
ใหมีคุณภาพ

4. การจัดการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน

คณะปฏิรูป
การศึกษา
เชียงใหม/อบจ.
เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ1.3  สงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

4. โครงการกองทุน
ปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม(ตอ)

4. เพื่อสนับสนุน สื่อ 
อุปกรณ อาคารเรียน 
ตามนโยบายโครงสราง
พื้นฐานสถานศึกษา 
ศูนยการเรียนรูที่ตั้งอยู
ในพื้นที่ยากจน หางไกล
5. สนับสนุนโครงการ 
กิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตรปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม เชน
 เงินรางวัลแกครูสอนดี
(ปฏิรูปการเรียนรู
เงินรางวัลสถานศึกษา 
ศูนยการเรียนรู สถาน

ประกอบการ หมูบาน
ชุมชนที่จัดภูมิทัศนทาง
สังคมไดดี ฯลฯ

- - - - -

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ1.3  สงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

5. โครงการ

สนับสนุนอาหารเสริม
 (นม)

1.เพื่อใหเด็กนักเรียน

ไดรับสารอาหาร
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการ มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบูรณ
   ตามวัยมีน้ําหนัก 
สวนสูงเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อสงเสริม
พัฒนาการทางรางกาย
และสติปญญา

เด็กเล็ก เด็ก

อนุบาลและ
นักเรียน ป.1-6 
สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.ชม. 
จํานวน 260 วัน

66,000,000 70,000,000 75,000,000 80,000,000 85,000,000 1.นักเรียนในสังกัด

อปท.มีรางกายแข็งแรง
สมบูรณตามวัยมีน้ําหนัก
 สวนสูงเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน 
2.นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางรางกายและ
สติปญญาในการเรียนรู

กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น (เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา



- 101 -
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ยุทธศาสตรที 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาทีมีคุณภาพทุกระบบ
กลยุทธ1.3  สงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับทีสูงขึน 

เปาหมาย ผลทีคาดวา หนวยงานที
(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

6. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน

1. เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสารอาหาร
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการ มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบูรณ
  ตามวัยมีน้ําหนัก 
สวนสูงเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อสงเสริม
พัฒนาการทางรางกาย
และสติปญญา

เด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด 
อปท.ชม. จํานวน 
245 วัน
เด็กอนุบาลและ
นักเรียน ป.1-6 
สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.ชม. 
จํานวน 200 วัน

166,000,000 170,000,000 175,000,000 180,000,000 185,000,000 1.นักเรียนในสังกัด
อปท.มีรางกายแข็งแรง
สมบูรณ ตามวัยมี
น้ําหนัก สวนสูงเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน 
และมีพัฒนาการทาง
รางกายและสติปญญา
2. นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางรางกายและ
สติปญญา            ใน
การเรียนรู

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น (เงิน
อุดหนุน)อปท.
ชม.

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงทีมา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ1.3  สงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

7. โครงการสงเสริม

ศักยภาพการ
การศึกษาของทองถิ่น
 (ปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียน
ยากจน)

1. เพื่อชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดอปท. ที่
ครอบครัวยากจนมี
รายไดไมเกิน 40,000
 ตอป ในระดับประถม
ศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน

นักเรียนใน

โรงเรียนสังกัด 
อปท.ชม. 
ป.1-6 อัตราคน
ละ500 /ภาคเรียน
 คนละ 1.000 
ตอป
ไมเกินรอยละ 40
ของนักเรียน ป.1-6
ม.1-3 อัตราคน
ละ1,500 /ภาค
เรียน คนละ 
3.000 ตอปของ

นักเรียน ม.1-3

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. นักเรียนที่ครอบครัว

ยากจนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอยางตอเนื่อง

กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น (เงิน
อุดหนุน)อปท.
ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ1.3  สงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

8. โครงการ

สนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแตรัดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน
ใหไดเกณฑมาตรฐาน
การศึกษา
2.เพื่อสงเสริมแนว
ทางการจัดการศึกษา
ตาม พ.ร.บการศึกษา
แหงชาติและการจัด
หลักสูตรแกนกลาง
เพื่อใหการบริการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฟรีแกนักเรียนตาม
เหมาะสม

โรงเรียนในสังกัด 

อปท.ชม. ทุกแหง 
ไดรับสนับสนุน
คาใชจายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา

35,000,000 38,000,000 42,000,000 45,000,000 47,000,000 1.โรงเรียนมีทรัพยากร

การบริหารเพียงพอ
2. โรงเรียนในสังกัด
อปท. สามารถจัด
การศึกษาใหได
มาตรฐานและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง

กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น (เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

9. โครงการสงเสริม

ศักยภาพการ
การศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

(สนับสนุนการจัด
เรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

1.เพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อยางทั่วถึง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัด อปท.ชม.
 ทุกแหงไดรับ

สนับสนุนคาใชจาย

เกี่ยวกับการจัด
เรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41,000,000 42,000,000 43,000,000 44,000,000 45,000,000 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สามารถจัดการศึกษาให

ไดมาตรฐานและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง

กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น (เงิน

อุดหนุน)

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ1.3  สงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

10. โครงการ
สงเสริมศักยภาพการ
การศึกษาของทองถิ่น
 (สนับสนุนการจัด
การศึกษาแกเด็กดอย
โอกาส)

1. เพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาการเรียน
รวมสําหรับเด็กดวย
โอกาสโรงเรียนสังกัด
อปท.
2.เพื่อใหเด็กดอยโอกาส
ไดรับการพัฒนาตาม
ศักยภาพเหมาะสมกับ
สภาพรางกายและ
สติปญญา

อปท.ชม. จํานวน 
30 แหงไดรับ
สนับสนุนคาใชจาย
เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา เด็ก
ดอยโอกาส

1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาใหกับเด็กดอย
โอกาสไดเหมาะสม
2. เด็กดอยโอกาสไดรับ
การพัฒนาตามศักยภาพ

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น (เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

11. โครงการจัดงาน
แขงขันทักษะ
วิชาการทองถิ่น

1.เพื่อสงเสริมทักษะ
วิชาการและการเรียนรู
ใหกับนักเรียนในสังกัด
อปท.

2.เพื่อสงเสริมให ครู 

บุคลากรทางการศึกษา
 นักเรียน เขารวมการ
แขงขันทักษะวิชาการ

ทองถิ่น

3. ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาทองถิ่น
ทัดเทียมสูสากล

สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.ชม. 
และ อปท.ใน

ระดับภาค

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.นักเรียนในสังกัด
อปท.มีโอกาสในการ
เสนอผลงานและทักษะ

วิชาการและการและ
เปลี่ยนเรียนรู ในทุกๆ
ดาน

2. โรงเรียนในสังกัด

อปท.มีมาตรฐาน
การศึกษาทองถิ่น
ทัดเทียมสูสากล

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น (เงิน

อุดหนุน)
และอปท.
เจาภาพ

งบประมาณและแหลงที่มา

โครงการ วัตถุประสงค
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ1.3  สงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

12. โครงการ

กอสรางและพัฒนา
อาคารสถานที่

1.เพื่อใหสถานศึกษาใน

สังกัดอปท. มีอาคาร
สถานที่ ที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอ ปลอดภัย 
เหมาะสมและมีความ
พรอมในการจัดการ
เรียนรูทุกระดับ
การศึกษา

สถานศึกษาใน

สังกัด อปท.ชม. 
ไดรับจัดสรรอาคาร
เรียน/อาคาร
เอนกประสงค ปละ
 5 อาคาร
และไดรับ
งบประมาณ
ปรับปรุงซอมแซม
อาคารทุก
โรงเรียนๆละ 
200.000 บาท

75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 1.มีอาคารสถานที่

มาตรฐานเพียงพอ 
ปลอดภัย เหมาะสม
และมีความพรอมใน
การจัดการเรียนรู ทุก
ระดับการศึกษา

กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น (เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

13.โครงการ

สนับสนุนคาใชจาย

การจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

1.เพื่อสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัด อปท.ชม.

 ทุกแหงไดรับ
สนับสนุนคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัด

เรียนการสอนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22,406,770 23,406,770 24,406,770 25,406,770 26,406,770 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สามารถในการจัดการ
เรียนการสอนใหมี

มาตรฐานการเรียนและ

มีการพัฒนาไดอยาง
เหมาะสม

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่น (เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ  1.4 เสริมสรางและพัฒนาองคกรแหงคุณภาพดวยการจัดการความรู นวัตกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการสงเสริม

และพัฒนา
นวัตกรรมทาง
การศึกษา

1. เพื่อสงเสริมใหครู

คิดคนสรางสรรค
กระบวนการเรียนรู 
หรือ ประดิษฐสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรูได
อยางหลากหลายและ
นําไปใชใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดใน
ทุกระดับการศึกษา
2. เพื่อสรางองคความรู
ใหมสําหรับในการ
เรียนรูอยางรอบดาน

ครู ในสถานศึกษา

ในสังกัดอปท. ทุก
แหง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. ครูสามารถประดิษฐ

และพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรูได
อยางหลากหลาย
2. ครูสามารถใชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู
3. มีแนวคิดหรือ
กระบวนการเรียนรูใหม
ในการจัดการเรียนรู
อยางรอบดาน

อปท.ชม.

2. โครงการพัฒนา

ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

1. เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาของทองถิ่น
และหนวยงานตนสังกัด

ใหมีการจัดระบบ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา

2. เพื่ออบรมใหความรู

เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผูที่เกี่ยวของ 

สถานศึกษาใน

สังกัดอปท.ทุกแหง
และหนวยงานตน
สังกัด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. สถานศึกษาของ

ทองถิ่น มีระบบการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ  1.4 เสริมสรางและพัฒนาองคกรแหงคุณภาพดวยการจัดการความรู นวัตกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการประสาน

และจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561 - 
2565)ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดเชียงใหม

1.เพื่อใหมีแผนพัฒนา

การศึกษาของอปท.ใน
เขตจ.ชม.พรอมทั้ง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธ
กิจและยุทธศาสตรที่
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรระดับตางๆ
2.เพื่อใหมีการประสาน
และบูรณาการระหวาง
อปท.ในเขตจ.ชม.
3.เพื่อนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ ตอบสนองความ
ตองการ แกไขปญหา 
และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนในทองถิ่น

1.จัดประชุม 

อบรมสัมมนาเชิง
วิชาการ ปฏิบัติการ
 ของ
คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ
ประสาน
แผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ.
2561-2565)
ของอปท.ในเขตจ.
ชม.
2.แผนพัฒนา
การศึกษาของ
อปท.ในเขตจ.ชม.

3.รายงานการ

ติดตามประเมินผล
แผนการพัฒนา
การศึกษาของ

อปท.ในเขตจ.

เชียงใหม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.อปท.ในเขตจ.ชม.มี

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป(พ.ศ.

2561 - 2565)ที่กําหนด

ยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาดานการศึกษาที่

สอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

หนังสือสั่งการ

กระทรวงมหาดไทยและ

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

2.อปท.ในเขตจ.ชม.มีการ

พัฒนาดานการศึกษาเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน

3.โครงการพัฒนาดาน

การศึกษาตางๆสําหรับเสนอ

ตอคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม

4.คณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.

2561 - 2565)ของอปท.ใน

เขตจ.ชม.จะเปนฝาย

ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผล

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ  1.4 เสริมสรางและพัฒนาองคกรแหงคุณภาพดวยการจัดการความรู นวัตกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
ระดับจังหวัดและการ
จัดทําสรุป
ประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับ กลุม
จังหวัดการศึกษา
ทองถิ่นที่ 15 

ภาคเหนือตอนบน 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการระสาน

งานฯรวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

2. เพื่อใหคณะกรรมการ

ประสานงานฯ ได

แลกเปลี่ยนประสบการณ

ในดานการสงเสริม

สนับสนุนการจัด

การศึกษาศึกษาทองถิ่นที่

เปนระบบ

3. เพื่อจัดทําสรุป

ประมวลผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ระดับกลุมจังหวัด

การศึกษาทองถิ่นที1่5 

(ภาคเหนือตอนบน 1)

อปท.ทุกแหงใน
เขตจังหวัดเชียงใหม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการฯ
และผูที่เกี่ยวของได
แลกเปลี่ยน
ประสบการณในดานการ
 สงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทองถิ่นที่
เปนระบบไดรับการ
พัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง
2. ไดผลการประเมิน
การศึกษาทองถิ่นไปใช
ในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาในโอกาส
ตอไปปกครององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นได

นําความรูไปพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น  (เงิน
อุดหนุน)อปท.
ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาสการเขาถึงและความเทาเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ  1.4 เสริมสรางและพัฒนาองคกรแหงคุณภาพดวยการจัดการความรู นวัตกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

5. โครงการสงเสริม 

การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

1. เพื่อสงเสริมให

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัด อปท.จัดทํา
แผนแผนพัฒนา
การศึกษาที่มีคุณภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
การจัดการศึกษาของ
ทองถิ่น
2. เพื่อใหทุกภาคสวน
ใหความสําคัญในการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาและเขามามี
สวนรวมในการจัด
การศึกษาทองถิ่น

อปท.และ

สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแหงใน
เขตจังหวัดเชียงใหม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัด อปท.จัดทํา
แผนแผนพัฒนา
การศึกษา ที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ผูเรียนและคุณภาพการ
จัดการศึกษาของทองถิ่น

กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น  (เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาส การเขาถึงและความเทาเทียม ทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ  1.5  เสริมสรางทัศนคติและรณรงคการจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการแนะแนว

การศึกษาวิชาชีพแก
ผูปกครองและ
นักเรียน

1. เพื่อใหผูปกครอง

และผูเรียนทุกระดับมี
ความเขาใจและ
ทัศนคติที่ดีตอ
การศึกษาสายวิชาชีพ
2. นักเรียนและ
ผูปกครองไดทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับตลาด
อาชีพในปจจุบันและ
อนาคตตามบริบทการ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

ผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
ผูปกครอง สังกัด 
อปท.ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ผูเรียนและ

ผูปกครองสามารถ
วางแผนการศึกษาตอได
ตรงตามความเหมาะสม
กับความถนัดของ
ตนเองและโอกาสการ
ประกอบสัมมาอาชีพ
2. ผูปกครองและ
ผูเรียนมีความเขาใจ
และทัศนคติที่ดีตอ
การศึกษาสายอาชีพ
และวิชาชีพ

อปท.ชม.

สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.

2. โครงการ

วิเคราะหความถนัด

ทางวิชาชีพของ
ผูเรียนทุกระดับ

1. เพื่อใหผูเรียนไดรูถึง
ความถนัดของตนเองใน
การเลือกเรียนตอใน

สาขาวิชาที่เหมาะสม

2. เพื่อใหผูเรียน
สามารถคนพบตนเอง
ในการประกอบอาชีพ

ในอนาคต

ผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครอง 

สังกัด อปท.ใน

พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. นักเรียนไดคนพบ

ตนเองในการเลือก

ประกอบอาชีพ
2. หนวยงานภาครัฐมี
ขอมูลเพื่อไปวางแผน

พัฒนาอาชีพ

อปท.ชม
จัดหางาน 
เชียงใหม

สถานศึกษาใน

สังกัด อปท.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาส การเขาถึงและความเทาเทียม ทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ  1.5  เสริมสรางทัศนคติและรณรงคการจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการเตรียม
ความพรอมนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนสูสัมมาชีพ

1. เพื่อสรางความ
เขมแข็งของครูแนะ
แนวและครูผูมีบทบาท
แนะแนว
2. พัฒนาและนําเสนอ
รูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อสัมมาชีพ
ของโรงเรียนตนแบบ
3. เพื่อใหผูเรียนทุก
ระดับและผูปกครองมี
ความรูความเขาใจและ
ทัศนคติที่ดีตอการศึกษา
เพื่อสัมมาชีพ

โรงเรียนในทุก
สังกัดในจังหวัด
เชียงใหม

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1. รูปแบบการเตรียม
ความพรอมดานอาชีพ
ของนักเรียน ม.ตน
2. Best Practice ของ
โรงเรียนตนแบบ
3. ทุกภาคสวนเกิด
ความตระหนักรูและให
ความสําคัญการตรียม
ความพรอมดานอาชีพ
ของนักเรียน

อบจ.ชม.
รวมกับกศจ.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาส การเขาถึงและความเทาเทียม ทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ  1.5  เสริมสรางทัศนคติและรณรงคการจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

4. โครงการจัดตั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ทองถิ่นเชียงใหม

1. เพื่อจัดการศึกษา

สายอาชีพสําหรับ
ประชาชนตามบริบท
ของทองถิ่น

วิทยาลัย

อาชีวศึกษาทองถิ่น
เชียงใหม
จํานวน 1 แหง

- - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1. มีวิทยาลัย

อาชีวศึกษาในสังกัด
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ตอบสนอง
ความตองการใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น
ไดรับการศึกษาสาย
อาชีพเพิ่มขึ้น

 กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น  (เงิน
อุดหนุน)
อบจ.ชม.

5. โครงการความ
รวมมือระหวาง
ผูประกอบการกับ
สถานศึกษาจัดการ
เรียนรูวิชาชีพ

1. เพื่อสงเสริมให
สถานศึกษาจัดการ
เรียนรูนอกหองเรียน
รวมกับผูประกอบการ
ในชุมชน
2. เพื่อใหผูเรียนเกิด

ทักษะการเรียนรูจาก

การลงมือปฏิบัติจริง

- โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
-วิทยาลัย
อาชีวศึกษาทองถิ่น
เชียงใหมจํานวน 1
 แหง

1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 1. ผูเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด อปท.
ไดเรียนรูและมีทักษะ
วิชาชีพที่ตรงตามความ
ตองการของ

ผูประกอบการ
2. ผูเรียนที่ไมสามารถ
เรียนตอในระดับสูงขึ้น

ไปสามารถออกไป

ประกอบอาชีพอิสระได

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
 (เงินอุดหนุน)
อบจ.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาส การเขาถึงและความเทาเทียม ทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ  1.5  เสริมสรางทัศนคติและรณรงคการจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

6. การจัดการศึกษา
ในหลักสูตร
อาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

1.เพื่อขยายโอกาสการจัด

การศึกษาในหลักสูตร

อาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ

ศึกษา)ใหกวางยิ่งขึ้น และ

สรางโอกาสใหผูเรียนที่อยู

ในพื้นที่หางไกล ยากจน 

ดอยโอกาสทางการศึกษา 

หรือสถานศึกษาที่มีความ

พรอมไดเขาศึกษาตอดาน

อาชีพตามหลักสูตร

อาชีวศึกษา

2. เพื่อใหสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจัดการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาตามหลักสูตร

อาชีวศึกษาเนนบูรณาการ

เรียนรูกับการทํางาน 

ระบบการเรียนการสอน 

การฝกงาน การจัดการ

เรียนการสอน

โรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในสังกัด  
อปท.จังหวัด
เชียงใหม

ใชเงินที่โอนให
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

ใชเงินที่โอนให
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

ใชเงินที่โอนให
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

ใชเงินที่โอนให
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

ใชเงินที่โอนให
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

1.องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดขยายโอกาสการ

จัดการศึกษาในหลักสูตร

อาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิ

ศึกษา)ใหกวางยิ่งขึ้น และ

สรางโอกาสใหผูเรียนที่อยู

ในพื้นที่หางไกล ยากจน 

ดอยโอกาสทางการศึกษา 

หรือสถานศึกษาที่มีความ

พรอมไดเขาศึกษาตอดาน

อาชีพตามหลักสูตร

อาชีวศึกษา

2.สถานศึกษาสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัด

การศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา

เนนบูรณาการเรียนรูกับ

การทํางานระบบการเรียน

การสอน การฝกงาน การ

จัดการเรียน

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่นMou 
กับ สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาส การเขาถึงและความเทาเทียม ทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ  1.5  เสริมสรางทัศนคติและรณรงคการจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

6. การจัดการศึกษา
ในหลักสูตร
อาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น(ตอ)

ในทุกรูปแบบของการ

จัดการอาชีวศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. เพื่อใหสถานศึกษา 

สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น มีรูปแบบและมี

กระบวนการบริหารจัดการ

ที่เหมาะสม มีแนวทางใน

การเปดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ควบคูกับหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลายและ

ตอบสนองความตองการ

ของผูเรียนชุมชนและ

ทองถิ่น

4. เพื่อพัฒนาการ

อาชีวศึกษาและการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัด

องคกรปกครองสวน

 การสอนในทุกรูปแบบของ

การจัดการอาชีวศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. สถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 มีรูปแบบและมี

กระบวนการบริหารจัดการ

ที่เหมาะสม  มีแนวทางใน

การเปดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ควบคูกับหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลายและ

ตอบสนองความตองการ

ของผูเรียนชุมชนและทองถิ่น

4.มีการพัฒนาการ

อาชีวศึกษาและการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณและแหลงที่มา

โครงการ วัตถุประสงค
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาส การเขาถึงและความเทาเทียม ทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ 1.6  สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยใหประชาชนทุกชวงวัยเขาถึงการเรียนรูไดตลอดเวลา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการสงเสริม

การเรียนรูตาม
อัธยาศัยในศูนยการ
เรียนรูชุมชน

1. เพื่อสงเสริมให

ประชาชนใชแหลง
เรียนรูในชุมชนใหเกิด
ประโยชนในทุกดาน
2. เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูนอก
หองเรียนใหกับ
สถานศึกษาในทองถิ่น

ศูนยการเรียนรูใน

พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1.นักเรียนและ

ประชาชนใชแหลง
เรียนรูในชุมชนใหเกิด
ประโยชนในทุกดาน
2. ศูนยการเรียนรูใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหมมี
การจัดเรียนรูตลอดชีวิต
ตามความสนใจและ
บริบทของพื้นที่

อปท.ชม.

2. โครงการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงวัย  
(โรงเรียนผูสูงอาย)ุ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจัดการเรียนรู
ตลอดชีวิตสําหรับ
ผูสูงอายุ 

2. เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพ คุณคาภูมิ
ปญญาผูสูงอายุใหเปน

ที่ประจักษและยอมรับ 

สรางสรรคประโยชนตอ
ตนเองและสังคม
3. เพื่อเสริมสราง

สุขภาพที่ดีของผูสูงอายุ

ทั้งรางกายและจิตใจ

ประชาชน ที่มีอายุ
 60 ป ขึ้นไป  
ที่อยูในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.ผูสูงอายุมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต และ
ปรับตัวในบริบท
ศตวรรษใหมไดอยาง

เหมาะสม
2. ผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ทั้งดานรางกาย

 จิตใจ สังคม จิตปญญา

 และเศรษฐกิจ และ
สามารถอยูในสังคมได
อยางเปนสุข

อปท.ชม.

งบประมาณและแหลงที่มา

โครงการ วัตถุประสงค
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ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมโอกาส การเขาถึงและความเทาเทียม ทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ 1.6  สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยใหประชาชนทุกชวงวัยเขาถึงการเรียนรูไดตลอดเวลา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการจัด

การศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิตในชุมชน
ทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน

1. เพื่อสงเสริม

เครือขายและการ
พัฒนาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
2. เพื่อสงเสริมบทบาท
สถานศึกษาของ อปท.
จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ใหกับชุมชน

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนใน
ทองถิ่นไดรับการ
อบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต 
และการเรียนรู
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1. เด็ก เยาวชน 

ประชาชนในทองถิ่น มี
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
 และการเรียนรูตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปญญา
ทองถิ่น
2. สถานศึกษาของ 
อปท.มีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ใหกับชุมชน

กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น
(เงินอุดหนุน)
สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ชม.

4. โครงการพัฒนา
และสงเสริมการ

เรียนรูเพื่อสรางความ

เขมแข็งของลูกเสือ
ชาวบานจังหวัด
เชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาความรู
และทักษะและเจตคติ

ดานกิจการลูกเสือ

ชาวบานในจังหวัด
เชียงใหม
2. เพื่อสงเสริมการมี

สวนรวม การเสียสละ 

การมีระเบียบวินัยของ
กลุมลูกเสือชาวบานใน
การชวยเหลือกันพัฒนา

สังคม

กลุมลูกเสือ
ชาวบานจังหวัด

เชียงใหม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. กลุมลูกเสือชาวบาน
ในจังหวัดเชียงใหมมี

ความรู ทักษะ เจตคติที่

ดีตอการทํากิจกรรม
ลูกเสือชาวบาน
2. กลุมลูกเสือชาวบาน

มีสวนรวมในการพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม
3. มีการสืบทอดของ
กลุมลูกเสือชาวบานสู

คนรุนหลังตอไป

อบจ.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและประวัติศาสตรของทองถิ่น

กลยุทธ 2.1  เสริมสรางวิถีการเรียนรูและสืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรม วิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการ
เสริมสรางอัต
ลักษณนักเรียน
ทองถิ่นเชียงใหม

1. เพื่อเสริมสรางอัต
ลักษณนักเรียนทองถิ่น
เชียงใหม
2. เพื่อกําหนดแนวทาง
หรือวิถีปฏิบัติอันดีงาม
เพื่อสรางความโดดเดน
ใหสถานศึกษาของ
ทองถิ่น

นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด 
อปท.ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. โรงเรียนในสังกัด 
อปท.สรางอัตลักษณ
นักเรียนตามปรัชญา
การจัดการศึกษาและ
บริบทของแตละทองถิ่น
2. เกิดความโดดเดน
ของสถานศึกษาของ
ทองถิ่นและสรางความ
ไววางใจกอผูปกครอง
และชุมชน 

อบจ.ชม.
สถานศึกษา

ในสังกัด อปท.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและประวัติศาสตรของทองถิ่น

กลยุทธ 2.1  เสริมสรางวิถีการเรียนรูและสืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรม วิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2. โครงการ
หลักสูตรรักษ
เชียงใหม

1.  เพื่อใหสถานศึกษา
ในสังกัด อปท. ใช
หลักสูตรและสามารถ
นําเอกสารชุดหลักสูตร
รักษเชียงใหมไปจัดการ
เรียนรูทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย
2.เพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูเกี่ยวกับ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิต 
รากเหงา 
ประวัติศาสตรทองถิ่น
เชียงใหมตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน
3. เพื่ออนุรักษ สืบสาน
 ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีอันดีงาม

เด็ก นักเรียน 
ประชาชนใน
ทองถิ่นทุกชวงวัย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.เด็ก นักเรียน 
ประชาชนในทองถิ่น
ทุกชวงวัยไดเรียนรู
เกี่ยวกับ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิต 
รากเหงา 
ประวัติศาสตรทองถิ่น
เชียงใหมตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน
2. เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเปนพลเมือง
เชียงใหม
3. เกิดการอนุรักษ สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่น

อบจ.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 2 การทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและประวัติศาสตรของทองถิ่น

กลยุทธ  2.2 ทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู วิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและประวัติศาสตรทองถิ่น 

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการ
ขับเคลื่อนเมือง
เชียงใหมสูเมือง
มรดกโลก

1. เพื่อการปกปกรักษา
คุมครอง ฟนฟูและ
พัฒนาพื้นที่ปนะวัติ
ศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมของเมือง
เชียงใหม
2. เพื่อพัฒนาและ
อนุรักษรวมทั้งฟนฟู
พื้นที่เสนอเอกสารเพื่อ
เปนพื้นที่กันชนของ
เมืองเชียงใหม
3.เพื่อสรางความพรอม
ใหกับเมืองเชียงใหมใน
การรอรับการประเมิน
จากคณะกรรมการ
มรดกโลกขององคการ
ยูเนสโก

1.พื้นที่ตามขอบเขต

แหลงมรดกและพื้นที่

กันชนของเมือง

เชียงใหมที่เสนอเพื่อ

พิจารณาเปนแหลง

มรดกโลก มีความสม

บูรพอสําหรับการรอ

รับการประเมินจาก

คณะกรรมการ

2.การบริหารจัดการ

พื้นที่เสนอเปนแหลง

มรดกโลกและพื้นที่

กันชนและแหลง

อางอิงมีความพรอม

ในดานตางๆตาม

แนวทางที่สอดคลอง

กับแนวทางของ

องคการยูเนสโก

5,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.พื้นที่และคุณคาของ
แหลงมรดกเมือง
เชียงใหมจะไดรับการ
อนุรักษและพัฒนาที่
สมดุลและมีทิศทางที่
ชัดเจนเปนประโยชน
ตอการรักษาเมือง
เชียงใหมเพื่อเปนมรดก
โลก
2.จะมีการบริการ
จัดการแหลงพื้นที่
แหลงมรดกโลก
เชียงใหมที่ดีมีสวนรวม
จากหนวยงานภาคี
ตางๆจนถึงภาค
ประชาชนเพื่อใหการ
บริหารจัดการมีความ
ยั่งยืนตอไป

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 2 การทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและประวัติศาสตรของทองถิ่น

กลยุทธ  2.2 ทํานุบํารุงศาสนาอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู วิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและประวัติศาสตรทองถิ่น 

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2. โครงการ
สงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี ที่
สําคัญของจังหวัด
เชียงใหม

1. เพื่อสงเสริม 
กิจกรรมทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต 
ประเพณี ที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม
2.เพื่อใหเด็ก เยาวชน
ประชาชนในทองถิ่นได
เรียนรูความสําคัญ รูจัก
วิถีชีวิต คุณธรรม
จริยธรรมรูถึงคุณคา
ของประวัติศาสตรใน
ทองถิ่น ความเปนมา
และวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถิ่น

อปท.ทุกแหงใน
พื้นที่จังหวัด
เชียงใหมสงเสริม
การจัดกิจกรรม 
ทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี ที่
สําคัญในจังหวัด
เชียงใหม

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1. เด็ก เยาวชน
ประชาชนในทองถิ่นได
เรียนรูความสําคัญ รูจัก
วิถีชีวิต รูถึงคุณคาของ
ประวัติศาสตรใน
ทองถิ่น ความเปนมา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถิ่น 
2. สรางความภูมิใจ
และจิตสํานึกในการ
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถิ่น
สืบไป

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 2 การทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและประวัติศาสตรของทองถิ่น

กลยุทธ 2.3  เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นสูภายนอก

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการ
ประชาสัมพันธ
เผยแพร กิจกรรม
ที่เปนอัตลักษณ
ทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถี
ชีวิตของชุมชน
พื้นเมืองและกลุม
ชาติพันธุ

1. เพื่อจัดทําสื่อใน
รูปแบบตางๆ ในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร 
กิจกรรมที่เปนอัต
ลักษณทาง
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิตของ
ชุมชนพื้นเมืองและกลุม
ชาติพันธทั้งภายในและ
ตางประเทศ
2.เพื่อสงเสริมทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
3. เพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจและสังคม

สื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารการ
จัดกิจกรรมที่
เปนอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  วิถีชีวิต
และประวัติศาสตร
ทองถิ่น ในจังหวัด
เชียงใหมทั้ง 
25 อําเภอ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เด็ก เยาวชน
ประชาชนในทองถิ่นได
เรียนรูความสําคัญ รูจัก
วิถีชีวิต รูถึงคุณคาของ
ประวัติศาสตรใน
ทองถิ่น ความเปนมา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถิ่น 
อันจะสรางความภูมิใจ
และจิตสํานึกในการ
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถิ่น
สืบไป
2.เกิดประโยชนเชิง
เศรษฐกิจการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 2 การทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและประวัติศาสตรของทองถิ่น

กลยุทธ 2.3  เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นสูภายนอก

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2. นครเชียงใหม
เครือขายเมือง
สรางสรรคดาน
หัตถกรรมและ
ศิลปะพื้นบานของ
องคการยูเนสโกฯ
(Creative City of 
Crafs&Folk Art)

1. เพื่อดําเนินการใน
ฐานะสมาชอกเครือขาย
เมืองสรางสรรคของ
องคการยูเนสโกใน
สาขาหัตถกรรมและ
ศิลปะพื้นบาน
2.ดําเนินการจัดทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับ
หัตถกรรมและศิลปะ
พื้นบานในดานตางๆ
อาทิการประชุมการ
ฝกอบรม การสัมมนา 
การจัดนิทรรศการ การ
จัดแสดงงาน หรือ
เทศกาลสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ ฯลฯ

งานหัตถกรรมและ
ศิลปะพื้นบานของ
เชียงใหมจะไดรับ
การเผยแพรใน
ระดับนานาชาติและ
ไดรับการอนุรักษ 
ฟนฟูและตอยอก
ยกระดับเพื่อขยาย
ผลไปสูประโยชน
คุณภาพชีวิตของคน
ในทองถิ่น และ
สามารถเปน
ประโยชนคุณภาพ
ชีวิตของคนใน
ทองถิ่นและสามารถ
เปนประโยชนตอ
เมืองอื่นๆใน
เครือขายตอไป

3,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.เมืองเชียงใหมจะมี
ชื่อเสียงไดรับการ
ยอมรับในงานดาน
หัตถกรรมและศิลปะ
พื้นบานในระดับ
นานาชาติ
2.ผูผลิตงานดาน
หัตถกรรมและศิลปะ
พื้นบานของเมืองเชียง
ใหมะไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมทั้งใน
การอนุรักษงาน
หัตถกรรมดั้งเดิมและ
การยกระดับตอยอดให
เกิดเศรษฐกิจสรางสรรค

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ3.1 เสริมสรางเอกภาพและความเขมแข็งเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทองถิ่นทุกภาคสวน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการจัดตั้งเครือขาย
สภาการศึกษาระดับอําเภอ

1.เพื่อสงเสริมทุกภาค
สวน มีสวนรวมในการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา
ระดับอําเภอ

หนวยงานภาครัฐ 
องคกรทางสังคม 
ภาคเอกชน ครู
บุคลากรการทาง
การศึกษา ผูบริหาร
 ผูเรียน ผูปกครอง 
ชุมชนอปท.ในพื้นที่

2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 1. มีการบูรณาการใช
ทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการ
จัดการศึกษา
2. เกิดเครือขายความ
รวมมือ ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

อปท.ชม.
รวมกับ
หนวยงาน
องคกรตางๆ
ในพื้นที่
และคณะ
ปฏิรูป
การศึกษา
เชียงใหม

2. โครงการพัฒนา
เครือขายการเรียนรูทาง
วิชาชีพและเชิดชูคุณคา 
ครูทองถิ่น

1.เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งเครือขายครู
ทองถิ่นและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
จัดการศึกษาทองถิ่นสู
คุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน
2.เพื่อยกยกเชิดชู
คุณคาวิชาชีพครูทองถิ่น
เชียงใหม

ผูบริหาร ครู  
บุคลากรการทาง
การศึกษา และ
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
สนับสนุน
การศึกษาอื่นๆที่
เกี่ยวของ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. เกิดเครือขายการ
เรียนรูทางวิชาชีพครู
ทองถิ่นเชื่อมโยงสู
จังหวัดเชียงใหม 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ปฏิบัติงานอยางมือ
อาชีพ

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ3.1 เสริมสรางเอกภาพและความเขมแข็งเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทองถิ่นทุกภาคสวน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการพัฒนา
เครือขายคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1. เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจ และ
บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการ
การศึกษาของอปท.
และคณะกรรมการ
บริหารศพด.
2. เพื่อเสริมสรางการมี
สวนรวมของ
คณะกรรมการฯ กับ
สถานศึกษาและอปท.
ในการจัดการศึกษา
ของทองถิ่น

- คณะกรรมการ
บริหารศพด.ใน
จังหวัดเชียงใหมทุก
แหง
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกโรงเรียน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการ
การศึกษาของอปท.
และคณะกรรมการ
บริหารศพด.มีความรู
ความใจในบทบาท
หนาที่คณะกรรมการ
ในการจัดการศึกษา
ทองถิ่น
2. เกิดการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
จากทุกภาคสวน

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ3.1 เสริมสรางเอกภาพและความเขมแข็งเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทองถิ่นทุกภาคสวน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

4. โครงการสรางและ
พัฒนาเครือขายการจัดทํา
แผนและงบประมาณ
ทางการศึกษา

1.เพื่อสรางเครือขาย
การจัดทําแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาทองถิ่น
2.เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจใน
การจัดทําแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาใหกับอปท.ระดับ
จังหวัด และระดับภาค

ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจาหนาที่ผูที่
รับผิดชอบงานแผน
และงบประมาณ
ทางการศึกษาใน 
อปท.พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม และ
ระดับภาค

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. เกิดเครือขายการ
จัดทําแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาทองถิ่นที่เขมแข็ง
2. เครือขายการจัดทํา
แผนและงบประมาณ
ทางการศึกษามีความรู
ความเขาใจในการ
จัดทําแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาใหกับอปท.
ระดับจังหวัด  และ
ระดับภาค

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
(เงินอุดหนุน)
อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ3.1 เสริมสรางเอกภาพและความเขมแข็งเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทองถิ่นทุกภาคสวน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

5. โครงการพัฒนา
เครือขายคณะกรรมการ
การศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ศูนยดํารงธรรมทาง
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม)

1. เพื่อใหมีเครือขาย
คณะกรรมการ
การศึกษาทองถิ่นใน
ระดับอําเภอ และ
จังหวัดที่เปนกลไกใน
การขับเคลื่อน
การศึกษาทองถิ่น 
2. เพื่อใหมีศูนย
ประสานงาน ระดับ
อําเภอและระดับจังหวัด
ในการรับเรื่องราวรอง
ทุกขเกี่ยวกับปญหา
และดําเนินกิจกรรม
ทางการศึกษาทองถิ่น
รวมกัน

- คณะกรรมการ
การศึกษาทองถิ่น
ระดับจังหวัด
- คณะกรรมการ
การศึกษาทองถิ่น
ระดับอําเภอ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. อปท. มีเครือขาย
คณะกรรมการ
การศึกษาทั้งระดับ
อําเภอและระดับจังหวัด
2. มีศูนยกลางที่เปน
กลไกความรวมมือใน
การขับเคลื่อนการ
แกไขปญหาและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ทุกระดับ

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ3.1 เสริมสรางเอกภาพและความเขมแข็งเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทองถิ่นทุกภาคสวน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

6. โครงการพัฒนา
เครือขายคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการระดับ
จังหวัด

1. เพื่อเปนเครือขาย
รวมพัฒนาการจัด
การศึกษาทองถิ่น 
2. เพื่อบูรณาการใช
ทรัพยากรทางการ
ศึกษาของอปท. ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการ
จัดการศึกษาทองถิ่น

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของ
อปท.ในพื้นที่
- จังหวัดเชียงใหม
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วิชาการระดับ
จังหวัด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. มีศูนยในการรับ
เรื่องราวรองทุกขและ
บริหารจัดการเรื่องราว
รองทุกขที่เปนปญหา
เชิงขอกฎหมาย การ
ปฏิบัติ หรือ เชิง
นโยบายทางการศึกษา 
2. มีหนวยงานหรือ
ผูแทนของทองถิ่นเพื่อ
ประสาน เชื่อมโยงการ
จัดการศึกษาในระดับ
จังหวัดและ
ระดับประเทศ

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา



- 128 -
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ 3.2  สงเสริมและพัฒนาเครือขายทางวัฒนธรรมและครูภูมิปญญาทองถิ่นทุกสาขาอาชีพ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการเครือขายการ
อนุรักษฟนฟูและพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรม
ลานนาและเมือง
ประวัติศาสตรเชียงใหม  
(The Sacred City of 
Chiangmai)

1.เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนเครือขายความ

รวมมือการอนุรักษฟนฟูสืบ

สานและพัฒนามรดกทาง

วัฒนธรรมลานนาและ

ประวัติศาสตรเชียงใหมอัน

ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณคาให

โดดเดนเปนสากล

2.เพื่อสงเสริมพัฒนาเมือง

เชียงใหมสูเมืองมรดกโลก

3.เพื่อพลิกฟน เรียนรู

วัฒนธรรมลานนาและ

ประวัติศาสตรเชียงใหมให

เกิดความภาคภูมิใจและสืบ

สานคุณคาความเปนลานนา

4.เพื่อแสดงความเคารพ

สักการะแดบรรพชนผู

สถาปนาเมืองเชียงใหม

1. จัดทําพิธีรําลึก

ประวัติศาสตรและ

เคารพสักการะแด

บรรพชนในวาระ

ครบรอบอายุเมือง

เชียงใหม

2.เครือขายในการ

อนุรักษฟนฟูและสืบ

สานวัฒนธรรม

ประเพณีและวิถีชีวิต

ลานนาเต็มพื้นที่

3.การพัฒนาแหลง

มรดกสถาปตยกรรม

และภูมิทัศนทาง

วัฒนธรรมลานนาและ

เมืองประวัติศาสตร

เชียงใหมสูการ

นําเสนอคุณคาเปน

แหลงมรดกโลก

600,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. สามารถอนุรักษ
ฟนฟูและพัฒนาแหลง
มรดกทางวัฒนธรรม
ลานนาทางวัฒนธรรม
ลานนาและ
ประวัติศาสตร
เชียงใหมอันศักดิ์สิทธิ์
และทรงคุณคาใหโดด
เดนเปนสากล
2.มีความพรอมในการ
นําเสนอเมืองเชียงใหม
ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
3.สามารถนําความรูที่
ไดมาจัดการแหลง
มรดกโลกและเมือง
ศักดิ์สิทธิ์ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ 3.2  สงเสริมและพัฒนาเครือขายทางวัฒนธรรมและครูภูมิปญญาทองถิ่นทุกสาขาอาชีพ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2. โครงการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายครูภูมิ
ปญญาทองถิ่นทุกสาขา
อาชีพ

1. สงเสริมการจัดตั้ง
เครือขายและการ
ดําเนินกิจกรรมครู ภูมิ
ปญญาทองถิ่นทุกสาขา
อาชีพ
2.เพื่อพัฒนา รักษา 
สืบทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีอยาง
หลากหลายใหเปน
มรดกแกคนรุนหลังตอไป

ครู ภูมิปญญา
ทองถิ่นทุกสาขา
อาชีพในจังหวัด
เชียงใหม

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เกิดเครือขายครูภูมิ
ปญญาทองถิ่นเชียงใหม
2. มีการจัดการองค
ความรูในชุมชนสงตอ
คนรุนหลังอยางเปน
ระบบ
3.. ประชาชน ไดรับ
การสืบทอดองค
ความรูที่เปนประโยชน
 สามารถนําไปใชใน
การประกอบอาชีพ
และการดําเนินชีวิต

อบจ.
เชียงใหม
รวมกับ
หนวยงาน
องคกรตางๆ
ในพื้นที่

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ 3.2  สงเสริมและพัฒนาเครือขายทางวัฒนธรรมและครูภูมิปญญาทองถิ่นทุกสาขาอาชีพ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการเชิดชูครูภูมิ
ปญญาทองถิ่นเชียงใหม

1. สงเสริมครูภูมิ
ปญญาทองถิ่นเปนครู
ถายทอดองคความรู
ใหกับเด็ก เยาวชน 
นักเรียนและชุมชน
2. เพิ่มคุณคาและสราง
ความภาคภูมิใจใหกับ
ครูภูมิปญญาทองถิ่น
3. เพื่อจัดกิจกรรมยก
ยองเชิดชูเกียรติครูภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใน
ระดับอําเภอ และ
ระดับจังหวัด
4. เพื่อจัดทําขอมูลครู
ภูมิปญญาทองถิ่นทุก
สาขา 

ครูภูมิปญญา
ทองถิ่นทุกสาขาใน
พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. ประชาชนไดเห็น
คุณคาของครูภูมิ
ปญญาทองถิ่น
2. สรางความ
ภาคภูมิใจใหกับครูภูมิ
ปญญาทองถิ่นและวงศ
ตระกูล      
3. ครูภูมิปญญา
ทองถิ่นมีขวัญกําลังใจ
ในการถายทององค
ความรูสูคนรุนหลังตอไป

อบจ.
เชียงใหม
รวมกับ

หนวยงาน
องคกรตางๆ

ในพื้นที่

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่3 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ  3.3  สงเสริมและพัฒนาเครือขายแหลงเรียนรู ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนสามารถเขาถึงได

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการพัฒนา
เครือขายแหลงเรียนรู

1.เพื่อขับเคลื่อน
เครือขายพัฒนาแหลง
เรียนรูทุกประเภทใน
ชุมชนและใน
สถานศึกษาของ อปท.
2. เพื่อสรางและพัฒนา
เครือขายขอมูล
สารสนเทศแหลงเรียนรู
จังหวัดเชียงใหม
3.  เพื่อสรางโอกาสการ
เรียนรูใหกับประชาชน
ในทองถิ่น
4. เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหกับประชาชน
ในทองถิ่น

- แหลงเรียนรูทุก
ประเภทในชุมชน
และในสถานศึกษา
สังกัดองคการ
ปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหม

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. จังหวัดเชียงใหมมี
เครือขายแหลงเรียนรู
ทุกประเภทสําหรับ
จัดการเรียนรูในชุมชน
2. มีขอมูลแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
สามารถสืบคนได
ตลอดเวลา
3. แหลงเรียนรูไดรับ
การพัฒนาและมีการ
ใชประโยชนอยาง
ตอเนื่อง

อปท.ชม. 
รวมกับ
หนวยงาน
องคกรตางๆ
ในพื้นที่

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ  3.4  พัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศการศึกษาทองถิ่นระดับจังหวัดใหมีมาตรฐานและเขาถึงได

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการจัดตั้งเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ
การศึกษาทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม

1. เพื่อใหมีการจัดตั้ง
คณะทํางานเครือขาย
จัดทําขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาทองถิ่น
ระดับจังหวัด 
2. เพื่อเปนศูนยกลาง
ขอมูลในการพัฒนา
การศึกษาของทองถิ่น
อยางรอบดาน
3. เพื่อใหมีระบบ
สารสนเทศ สําหรับให
อปท.ทุกแหงสามารถ
เชื่อมโยงและเขาถึง
ขอมูลทางการศึกษา 
แหลงเรียนรู นวัตกรรม
ทางการศึกษาได
ตลอดเวลา

- อปท.ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมทุก
แหงเปนเครือขาย
- คณะทํางาน
เครือขาย
สารสนเทศ
การศึกษาทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. มีเครือขาย
คณะทํางาน
สารสนเทศการศึกษา
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
2. อปท.สามารถ
เชื่อมโยงขอมูล
การศึกษาทองถิ่น
ระดับจังหวัด และใช
เปนขอมูลในการ
พัฒนาการศึกษาของ
อปท.เชียงใหมอยาง
รอบดาน
3. มีฐานขอมูล
การศึกษาทองถิ่น
สามารถสืบคนได
ตลอดเวลา

อบจ.
เชียงใหม
รวมกับอปท.
ในพื้นที่

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา



- 123 -

- 123 -

ยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ3.1 เสริมสรางเอกภาพและความเขมแข็งเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทองถิ่นทุกภาคสวน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการจัดตั้งเครือขาย
สภาการศึกษาระดับอําเภอ

1.เพื่อสงเสริมทุกภาค
สวน มีสวนรวมในการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา
ระดับอําเภอ

หนวยงานภาครัฐ 
องคกรทางสังคม 
ภาคเอกชน ครู
บุคลากรการทาง
การศึกษา ผูบริหาร
 ผูเรียน ผูปกครอง 
ชุมชนอปท.ในพื้นที่

2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 1. มีการบูรณาการใช
ทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการ
จัดการศึกษา
2. เกิดเครือขายความ
รวมมือ ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

อปท.ชม.
รวมกับ
หนวยงาน
องคกรตางๆ
ในพื้นที่
และคณะ
ปฏิรูป
การศึกษา
เชียงใหม

2. โครงการพัฒนา
เครือขายการเรียนรูทาง
วิชาชีพและเชิดชูคุณคา 
ครูทองถิ่น

1.เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งเครือขายครู
ทองถิ่นและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
จัดการศึกษาทองถิ่นสู
คุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน
2.เพื่อยกยกเชิดชู
คุณคาวิชาชีพครูทองถิ่น
เชียงใหม

ผูบริหาร ครู  
บุคลากรการทาง
การศึกษา และ
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
สนับสนุน
การศึกษาอื่นๆที่
เกี่ยวของ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. เกิดเครือขายการ
เรียนรูทางวิชาชีพครู
ทองถิ่นเชื่อมโยงสู
จังหวัดเชียงใหม 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ปฏิบัติงานอยางมือ
อาชีพ

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ3.1 เสริมสรางเอกภาพและความเขมแข็งเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทองถิ่นทุกภาคสวน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการพัฒนา
เครือขายคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1. เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจ และ
บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการ
การศึกษาของอปท.
และคณะกรรมการ
บริหารศพด.
2. เพื่อเสริมสรางการมี
สวนรวมของ
คณะกรรมการฯ กับ
สถานศึกษาและอปท.
ในการจัดการศึกษา
ของทองถิ่น

- คณะกรรมการ
บริหารศพด.ใน
จังหวัดเชียงใหมทุก
แหง
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกโรงเรียน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการ
การศึกษาของอปท.
และคณะกรรมการ
บริหารศพด.มีความรู
ความใจในบทบาท
หนาที่คณะกรรมการ
ในการจัดการศึกษา
ทองถิ่น
2. เกิดการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
จากทุกภาคสวน

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ3.1 เสริมสรางเอกภาพและความเขมแข็งเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทองถิ่นทุกภาคสวน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

4. โครงการสรางและ
พัฒนาเครือขายการจัดทํา
แผนและงบประมาณ
ทางการศึกษา

1.เพื่อสรางเครือขาย
การจัดทําแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาทองถิ่น
2.เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจใน
การจัดทําแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาใหกับอปท.ระดับ
จังหวัด และระดับภาค

ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจาหนาที่ผูที่
รับผิดชอบงานแผน
และงบประมาณ
ทางการศึกษาใน 
อปท.พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม และ
ระดับภาค

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. เกิดเครือขายการ
จัดทําแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาทองถิ่นที่เขมแข็ง
2. เครือขายการจัดทํา
แผนและงบประมาณ
ทางการศึกษามีความรู
ความเขาใจในการ
จัดทําแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาใหกับอปท.
ระดับจังหวัด  และ
ระดับภาค

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
(เงินอุดหนุน)
อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ3.1 เสริมสรางเอกภาพและความเขมแข็งเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทองถิ่นทุกภาคสวน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

5. โครงการพัฒนา
เครือขายคณะกรรมการ
การศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ศูนยดํารงธรรมทาง
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม)

1. เพื่อใหมีเครือขาย
คณะกรรมการ
การศึกษาทองถิ่นใน
ระดับอําเภอ และ
จังหวัดที่เปนกลไกใน
การขับเคลื่อน
การศึกษาทองถิ่น 
2. เพื่อใหมีศูนย
ประสานงาน ระดับ
อําเภอและระดับจังหวัด
ในการรับเรื่องราวรอง
ทุกขเกี่ยวกับปญหา
และดําเนินกิจกรรม
ทางการศึกษาทองถิ่น
รวมกัน

- คณะกรรมการ
การศึกษาทองถิ่น
ระดับจังหวัด
- คณะกรรมการ
การศึกษาทองถิ่น
ระดับอําเภอ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. อปท. มีเครือขาย
คณะกรรมการ
การศึกษาทั้งระดับ
อําเภอและระดับจังหวัด
2. มีศูนยกลางที่เปน
กลไกความรวมมือใน
การขับเคลื่อนการ
แกไขปญหาและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ทุกระดับ

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ3.1 เสริมสรางเอกภาพและความเขมแข็งเครือขายความรวมมือจัดการศึกษาทองถิ่นทุกภาคสวน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

6. โครงการพัฒนา
เครือขายคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการระดับ
จังหวัด

1. เพื่อเปนเครือขาย
รวมพัฒนาการจัด
การศึกษาทองถิ่น 
2. เพื่อบูรณาการใช
ทรัพยากรทางการ
ศึกษาของอปท. ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการ
จัดการศึกษาทองถิ่น

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของ
อปท.ในพื้นที่
- จังหวัดเชียงใหม
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วิชาการระดับ
จังหวัด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. มีศูนยในการรับ
เรื่องราวรองทุกขและ
บริหารจัดการเรื่องราว
รองทุกขที่เปนปญหา
เชิงขอกฎหมาย การ
ปฏิบัติ หรือ เชิง
นโยบายทางการศึกษา 
2. มีหนวยงานหรือ
ผูแทนของทองถิ่นเพื่อ
ประสาน เชื่อมโยงการ
จัดการศึกษาในระดับ
จังหวัดและ
ระดับประเทศ

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ 3.2  สงเสริมและพัฒนาเครือขายทางวัฒนธรรมและครูภูมิปญญาทองถิ่นทุกสาขาอาชีพ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการเครือขายการ
อนุรักษฟนฟูและพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรม
ลานนาและเมือง
ประวัติศาสตรเชียงใหม  
(The Sacred City of 
Chiangmai)

1.เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนเครือขายความ

รวมมือการอนุรักษฟนฟูสืบ

สานและพัฒนามรดกทาง

วัฒนธรรมลานนาและ

ประวัติศาสตรเชียงใหมอัน

ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณคาให

โดดเดนเปนสากล

2.เพื่อสงเสริมพัฒนาเมือง

เชียงใหมสูเมืองมรดกโลก

3.เพื่อพลิกฟน เรียนรู

วัฒนธรรมลานนาและ

ประวัติศาสตรเชียงใหมให

เกิดความภาคภูมิใจและสืบ

สานคุณคาความเปนลานนา

4.เพื่อแสดงความเคารพ

สักการะแดบรรพชนผู

สถาปนาเมืองเชียงใหม

1. จัดทําพิธีรําลึก

ประวัติศาสตรและ

เคารพสักการะแด

บรรพชนในวาระ

ครบรอบอายุเมือง

เชียงใหม

2.เครือขายในการ

อนุรักษฟนฟูและสืบ

สานวัฒนธรรม

ประเพณีและวิถีชีวิต

ลานนาเต็มพื้นที่

3.การพัฒนาแหลง

มรดกสถาปตยกรรม

และภูมิทัศนทาง

วัฒนธรรมลานนาและ

เมืองประวัติศาสตร

เชียงใหมสูการ

นําเสนอคุณคาเปน

แหลงมรดกโลก

600,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. สามารถอนุรักษ
ฟนฟูและพัฒนาแหลง
มรดกทางวัฒนธรรม
ลานนาทางวัฒนธรรม
ลานนาและ
ประวัติศาสตร
เชียงใหมอันศักดิ์สิทธิ์
และทรงคุณคาใหโดด
เดนเปนสากล
2.มีความพรอมในการ
นําเสนอเมืองเชียงใหม
ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
3.สามารถนําความรูที่
ไดมาจัดการแหลง
มรดกโลกและเมือง
ศักดิ์สิทธิ์ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ 3.2  สงเสริมและพัฒนาเครือขายทางวัฒนธรรมและครูภูมิปญญาทองถิ่นทุกสาขาอาชีพ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2. โครงการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายครูภูมิ
ปญญาทองถิ่นทุกสาขา
อาชีพ

1. สงเสริมการจัดตั้ง
เครือขายและการ
ดําเนินกิจกรรมครู ภูมิ
ปญญาทองถิ่นทุกสาขา
อาชีพ
2.เพื่อพัฒนา รักษา 
สืบทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีอยาง
หลากหลายใหเปน
มรดกแกคนรุนหลังตอไป

ครู ภูมิปญญา
ทองถิ่นทุกสาขา
อาชีพในจังหวัด
เชียงใหม

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เกิดเครือขายครูภูมิ
ปญญาทองถิ่นเชียงใหม
2. มีการจัดการองค
ความรูในชุมชนสงตอ
คนรุนหลังอยางเปน
ระบบ
3.. ประชาชน ไดรับ
การสืบทอดองค
ความรูที่เปนประโยชน
 สามารถนําไปใชใน
การประกอบอาชีพ
และการดําเนินชีวิต

อบจ.
เชียงใหม
รวมกับ
หนวยงาน
องคกรตางๆ
ในพื้นที่

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ 3.2  สงเสริมและพัฒนาเครือขายทางวัฒนธรรมและครูภูมิปญญาทองถิ่นทุกสาขาอาชีพ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการเชิดชูครูภูมิ
ปญญาทองถิ่นเชียงใหม

1. สงเสริมครูภูมิ
ปญญาทองถิ่นเปนครู
ถายทอดองคความรู
ใหกับเด็ก เยาวชน 
นักเรียนและชุมชน
2. เพิ่มคุณคาและสราง
ความภาคภูมิใจใหกับ
ครูภูมิปญญาทองถิ่น
3. เพื่อจัดกิจกรรมยก
ยองเชิดชูเกียรติครูภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใน
ระดับอําเภอ และ
ระดับจังหวัด
4. เพื่อจัดทําขอมูลครู
ภูมิปญญาทองถิ่นทุก
สาขา 

ครูภูมิปญญา
ทองถิ่นทุกสาขาใน
พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. ประชาชนไดเห็น
คุณคาของครูภูมิ
ปญญาทองถิ่น
2. สรางความ
ภาคภูมิใจใหกับครูภูมิ
ปญญาทองถิ่นและวงศ
ตระกูล      
3. ครูภูมิปญญา
ทองถิ่นมีขวัญกําลังใจ
ในการถายทององค
ความรูสูคนรุนหลังตอไป

อบจ.
เชียงใหม
รวมกับ

หนวยงาน
องคกรตางๆ

ในพื้นที่

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่3 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ  3.3  สงเสริมและพัฒนาเครือขายแหลงเรียนรู ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนสามารถเขาถึงได

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการพัฒนา
เครือขายแหลงเรียนรู

1.เพื่อขับเคลื่อน
เครือขายพัฒนาแหลง
เรียนรูทุกประเภทใน
ชุมชนและใน
สถานศึกษาของ อปท.
2. เพื่อสรางและพัฒนา
เครือขายขอมูล
สารสนเทศแหลงเรียนรู
จังหวัดเชียงใหม
3.  เพื่อสรางโอกาสการ
เรียนรูใหกับประชาชน
ในทองถิ่น
4. เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหกับประชาชน
ในทองถิ่น

- แหลงเรียนรูทุก
ประเภทในชุมชน
และในสถานศึกษา
สังกัดองคการ
ปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหม

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. จังหวัดเชียงใหมมี
เครือขายแหลงเรียนรู
ทุกประเภทสําหรับ
จัดการเรียนรูในชุมชน
2. มีขอมูลแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
สามารถสืบคนได
ตลอดเวลา
3. แหลงเรียนรูไดรับ
การพัฒนาและมีการ
ใชประโยชนอยาง
ตอเนื่อง

อปท.ชม. 
รวมกับ
หนวยงาน
องคกรตางๆ
ในพื้นที่

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ  3.4  พัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศการศึกษาทองถิ่นระดับจังหวัดใหมีมาตรฐานและเขาถึงได

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการจัดตั้งเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ
การศึกษาทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม

1. เพื่อใหมีการจัดตั้ง
คณะทํางานเครือขาย
จัดทําขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาทองถิ่น
ระดับจังหวัด 
2. เพื่อเปนศูนยกลาง
ขอมูลในการพัฒนา
การศึกษาของทองถิ่น
อยางรอบดาน
3. เพื่อใหมีระบบ
สารสนเทศ สําหรับให
อปท.ทุกแหงสามารถ
เชื่อมโยงและเขาถึง
ขอมูลทางการศึกษา 
แหลงเรียนรู นวัตกรรม
ทางการศึกษาได
ตลอดเวลา

- อปท.ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมทุก
แหงเปนเครือขาย
- คณะทํางาน
เครือขาย
สารสนเทศ
การศึกษาทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. มีเครือขาย
คณะทํางาน
สารสนเทศการศึกษา
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
2. อปท.สามารถ
เชื่อมโยงขอมูล
การศึกษาทองถิ่น
ระดับจังหวัด และใช
เปนขอมูลในการ
พัฒนาการศึกษาของ
อปท.เชียงใหมอยาง
รอบดาน
3. มีฐานขอมูล
การศึกษาทองถิ่น
สามารถสืบคนได
ตลอดเวลา

อบจ.
เชียงใหม
รวมกับอปท.
ในพื้นที่

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางศักยภาพผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครอง

กลยุทธ 5.1  สงเสริมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการพัฒนา          
   ครูมืออาชีพ

1.เพื่อใหครูสามารถจัด

กระบวนการจัดการเรียนรู

ไดอยางเปนระบบ และ

ออกแบบการเรียนรูได

อยางหลากหลาย

2. เพื่อใหครูปรับเปลี่ยน

วิธีการสอนในรูปแบบใหม 

สามารถจําแนก

องคประกอบที่เกี่ยวของกับ

การจัดการเรียนการสอน 

ทั้งในแงของตัวผูเรียน 

หองเรียน อุปกรณ สื่อการ

เรียนการสอน และตัวผูสอน

 ที่จะทําใหสามารถจัด

กระบวนการเรียนการสอน

ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21

3. เพื่อใหครูสามารถออก

แบบทดสอบ การวัดผล

ประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนได อยางมี

ประสิทธิภาพ

ครู /ครูผูชวย /ครู
อัตราจาง (ผูชวย
คร)ู/ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
 และระดับ
มัธยมศึกษา   
โรงเรียนในสังกัด
อปท.ทุกแหง        
 คร/ูครูผูดูแลเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทุกแหง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ครูสามารถจัดการ
เรียนรูไดอยางเปน
ระบบ และออกแบบ
การเรียนรูไดอยาง
หลากหลาย
2.ครูปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนในรูปแบบ
ใหมในการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
 สูประเทศไทย 4.0

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางศักยภาพผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครอง

กลยุทธ 5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการอบรมการเงิน
บัญชีและการพัสดุของ
สถานศึกษา

1.เพื่อเสริมสรางทักษะ
การปฏิบัติงานการเงิน
บัญชีและการพัสดุของ
สถานศึกษา
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหกับ
ผูปฏิบัติงานดาน
การเงินและการบัญชี 
และการพัสดุ ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
อปท.

ผูปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี 
การพัสดุ ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียน และใน
อปท.ทุกแหง

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1. ผูปฏิบัติงานดาน
การเงินและการบัญชี 
และการพัสดุ ของ
สถานศึกษามีความรู
และทักษะการปฏิบัติที่
ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมายของทาง
ราชการ
2. ลดปญหาความ
ผิดพลาดการ
ปฏิบัติงานและการ
ตรวจสอบจาก
หนวยงานผูตรวจสอบ

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางศักยภาพผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครอง

กลยุทธ 5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 
๒๑

1. เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาทองถิ่น

- บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับใน
สังกัด อปท.ทุกแหง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. ผูบริหารสถานศึกษา
 ผูบริหารการศึกษามี
ความรูความเขาใจ 
และมีกระบวนทัศน
ใหมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ สู
ประเทศไทย 4.0
2. ผูปฏิบัติงานดาน
การศึกษามีความรู
ความเขาใจสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางศักยภาพผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครอง

กลยุทธ5.3 สรางเสริมคานิยมและทัศนคติของผูปกครองตอการจัดการศึกษา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการโรงเรียน
ผูปกครอง

1. เพื่อใหผูปกครอง
นักเรียนมีความรูความ
เขาใจพฤติกรรมเด็ก
และสามารถสงเสริม
พัฒนาการเด็กตาม ชวง
วัย
2. เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจในบทบาทและ
ทัศนคติในการจัด
การศึกษาเพื่อชีวิตและ
การมีงานทําเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม
3. เพื่อสรางความ
รวมมือระหวาง
โรงเรียนและผูปกครอง
ในการพัฒนาเด็ก
รับทราบกลไกปญหา
และพัฒนาการเด็กตาม
ชวงวัย

อบรมใหความรูแก
ผูปกครองนักเรียน
ของ
สถาบันการศึกษา
ทุกสังกัดในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 110,000
 คน

1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. ผูปกครองนักเรียน
มีความรู ความเขาใจที่
ถูกตองสามารถดูแลเด็ก
ไดอยางเหมาะสม
2. ผูปกครองเขาใจ
บทบาทและมีทัศนคติ
ใหมในการจัดการศึกษา
เพื่อชีวิตฯ
3. โรงเรียนและ
ผูปกครองมีความ
รวมมือในการพัฒนา
เด็กรวมกันอยางตอเนื่อง

อบจ.เชียงใหม

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและแหลงที่มา
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมนิผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมไปสูการปฏิบัติ 

 

5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ไปสูการปฏิบัต ิ

  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม มีอํานาจหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2561 – 

2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

 ๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบดวย 
๑.๑ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 

1.2  นายเรืองฤทธิ์    อภิวงค  ผูทรงคุณวุฒิ 

 1.3  นายพัฒนธนภูมิ   ศรีบุญเรือง ผูทรงคุณวุฒิ 

 1.4  นายประเสริฐ    อธิพรหม    ผูทรงคุณวุฒิ 

ใหคณะกรรมการท่ีปรึกษามีอํานาจหนาท่ีในการใหคําปรึกษา สงเสริม สนับสนุนใหการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม ประสบผลสําเร็จ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครอง    
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 

2.1นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ประธาน 

2.2  ผูบริหารทองถ่ินทุกแหงในเขตจังหวัดเชียงใหมหรือผูแทน กรรมการ 

2.3  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  กรรมการและเลขานุการ 

2.4  ผูอํานวยการสาํนักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

องคการบริหารสวนจงัหวดัเชียงใหม 

2.5  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.เชียงใหม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2.6  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป   ผูชวยเลขานุการ 

สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.เชียงใหม 

 2.7 นางสาวเบญจมาภรณ  กิมยงค    ผูชวยเลขานุการ 

   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการอบจ.เชียงใหม 
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ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหมดําเนินการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2561 – 

2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม ไปสูการปฏิบัติ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

 1.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 

 2.ดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ 

 3.รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลฯ ตอนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด เพ่ือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและประชาชนใน

ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปงบประมาณละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 

4.แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

   

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ไปสูการปฏิบัต ิ

  เริ่มตนจากองคการบริหารสวนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป(พ.ศ. 

2561 – 2565)ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม เพ่ือรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางวิธีการใน

การติดตามและประเมินผลฯโดยจะทําการประเมินผลสําเร็จเปนรายโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี

กําหนดหรือไม ทังนี้ ควรประเมินผลท้ังระบบ กลาวคือ ประเมินท้ังปจจัยท่ีใช กระบวนการท่ีใชผลผลิตท่ีไดรับ และ

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะไดทราบถึงปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน สําหรับนําไปใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดแนวทางใน

การแกไขปญหาตอไป 

5.3 หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ไปสูการปฏิบัต ิ

  หวงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ กําหนดข้ึนตามความเหมาะสมของแตละองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน แตการติดตามและประเมินผลฯ ในแตละหวงเวลาจะตองทันตอการรายงานผลและขอเสนอความเห็นซ่ึงได

จากการติดตามและประเมินผลฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปงบประมาณละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 

 

 


	
	Sheet1

	
	Sheet2

	
	Sheet3

	
	Sheet3

	
	Sheet5


