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

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม ่
------------------------------------------------ 

1. สภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำน 
 1.1 ที่ตั้ง 
  - จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 
99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 1,027 ฟุต(310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 
กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะทางจากตัวจังหวัด (อ้าเภอเมือง)  ไปยังอ้าเภอต่างๆ ดังนี้ 
- อ้าเภอแม่ริม  8  กิโลเมตร   - อ้าเภอจอมทอง   58  กิโลเมตร 
- อ้าเภอสารภี  10 กิโลเมตร  - อ้าเภอเชียงดาว   68  กิโลเมตร 
- อ้าเภอสันทราย  12 กิโลเมตร   - อ้าเภอฮอด   88  กิโลเมตร 
- อ้าเภอสันก้าแพง 13 กิโลเมตร   - อ้าเภอพร้าว  103 กิโลเมตร 
- อ้าเภอหางดง  15 กิโลเมตร   - อ้าเภอดอยเต่า  121 กิโลเมตร 
- อ้าเภอดอยสะเก็ด 18 กิโลเมตร   - อ้าเภอไชยปราการ 131 กิโลเมตร 
- อ้าเภอสันป่าตอง 22 กิโลเมตร   - อ้าเภอเวียงแหง  150 กิโลเมตร 
- อ้าเภอแม่ออน  29 กิโลเมตร   - อ้าเภอฝาง  154 กิโลเมตร 
- อ้าเภอดอยหล่อ 34 กิโลเมตร   - อ้าเภอแม่แจ่ม  156 กโิลเมตร 
- อ้าเภอแม่วาง  35 กิโลเมตร   - อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 157 กิโลเมตร 
- อ้าเภอแม่แตง  40 กิโลเมตร   - อ้าเภอแม่อาย  174 กิโลเมตร 
- อ้าเภอสะเมิง  54 กิโลเมตร   - อ้าเภออมก๋อย  179 กิโลเมตร 
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1.2 ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
1.2.1 เขตการปกครอง 
- จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ้าเภอ 204 ต้าบล และ 2,066 หมู่บ้าน 
- มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ดังนี้ 

  1. หน่วยงานบริหารราชการสว่นกลาง จ้านวน 166 หน่วยงาน 
  2. หน่วยงานบริหารราชการสว่นภูมิภาค จ้านวน  33 หนว่ยงาน 
  3. หน่วยงานบริหารราชการสว่นท้องถิ่น  จ้านวน 211 แห่ง ประกอบด้วย 
   - องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน 1 แห่ง 
   - เทศบาลนคร จ้านวน 1 แห่ง 
   - เทศบาลเมือง จ้านวน 4 แห่ง 
   - เทศบาลต้าบล      จ้านวน 116 แห่ง 
   - องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 89 แห่ง 
 

ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ รำยช่ือส่วนรำชกำรท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
1 เมืองเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เทศบำลนคร 
1. เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 

เทศบำลเมือง 
1. แม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
2. สันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
3. สันก้าแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 
4. เมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 

เทศบำลต ำบล   
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่จ้านวน 8 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลช้างเผือก 

2. เทศบาลต้าบลหนองป่าครั่ง 
3. เทศบาลต้าบลหนองหอย 
4. เทศบาลต้าบลฟ้าฮ่าม 
5. เทศบาลต้าบลป่าแดด 
6. เทศบาลต้าบลสุเทพ 
7. เทศบาลต้าบลท่าศาลา 
8. เทศบาลต้าบลสันผีเสื้อ 
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เทศบำลต ำบล  

อ ำเภอจอมทอง  จ้านวน  6 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลจอมทอง 
2. เทศบาลต้าบลดอยแก้ว 
3. เทศบาลต้าบลบ้านแปะ 
4. เทศบ้านต้าบลบ้านหลวง 
5. เทศบาลต้าบลสบเตี๊ยะ 
6. เทศบาลต้าบลแม่สอย 

อ ำเภอแม่แจ่ม  จ้านวน 2 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลแม่แจ่ม 
2. เทศบาลต้าบลท่าผา 

อ ำเภอเชียงดำว  จ้านวน 7 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลเชียงดาว 
2. เทศบาลต้าบลเมืองงาย 
3. เทศบาลต้าบลพระธาตุปู่ก่้า 
4. เทศบาลต้าบลปิงโค้ง 
5. เทศบาลต้าบลเมืองนะ 
6. เทศบาลต้าบลทุ่งข้าวพวง 
7. เทศบาลต้าบลแม่นะ 

อ ำเภอดอยสะเก็ด  จ้านวน 13 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลเชิงดอย 
2. เทศบาลต้าบลดอยสะเก็ด 
3. เทศบาลต้าบลตลาดขวัญ 
4. เทศบาลต้าบลตลาดใหญ่ 
5. เทศบาลต้าบลป่าป้อง 
6. เทศบาลต้าบลป่าเมี่ยง 
7. เทศบาลต้าบลแม่คือ 
8. เทศบาลต้าบลแม่โป่ง 
9. เทศบาลต้าบลแม่ฮ้อยเงิน 
10. เทศบาลต้าบลลวงเหนือ 
11. เทศบาลต้าบลสง่าบ้าน 
12. เทศบาลต้าบลสันปูเลย 
13. เทศบาลต้าบลส้าราญราษฎร์ 

อ ำเภอแม่แตง  จ้านวน 5  แห่ง 1. เทศบาลต้าบลจอมแจ้ง(ข้ีเหล็ก) 
2. เทศบาลต้าบลแม่หอพระ 
3. เทศบาลต้าบลแม่แตง 
4. เทศบาลต้าบลสันมหาพน 
5. เทศบาลต้าบลอินทขิล 
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เทศบำลต ำบล   

อ ำเภอแม่ริม  จ้านวน 6 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลขี้เหล็ก 
2. เทศบาลต้าบลแม่ริม 
3. เทศบาลต้าบลแม่แรม 
4. เทศบาลต้าบลริมเหนือ 
5. เทศบาลต้าบลสันโป่ง 
6. เทศบาลต้าบลเหมืองแก้ว 

อ ำเภอสะเมิง  จ้านวน  1 แหง่ 1. เทศบาลต้าบลสะเมิงใต้ 
อ ำเภอฝำง  จ้านวน  4  แห่ง 1. เทศบาลต้าบลบ้านแม่ข่า 

2. เทศบาลต้าบลแม่ข่า 
3. เทศบาลต้าบลเวียงฝาง 
4. เทศบาลต้าบลสันทราย 

อ ำเภอแม่อำย  จ้านวน 1 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลแม่อาย 
อ ำเภอพร้ำว จ้านวน 6 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลน้้าแพร่ 

2. เทศบาลต้าบลบ้านโป่ง 
3. เทศบาลต้าบลป่าตุ้ม 
4. เทศบาลต้าบลป่าไหน่ 
5. เทศบาลต้าบลแม่ปั๋ง 
6. เทศบาลต้าบลเวียงพร้าว 

อ ำเภอสันป่ำตอง  จ้านวน 6 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลทุ่งต้อม 
2. เทศบาลต้าบลทุ่งสะโตก 
3. เทศบาลต้าบลบ้านกลาง 
4. เทศบาลต้าบลบ้านแม 
5. เทศบาลต้าบลยุหว่า 
6. เทศบาลต้าบลสันป่าตอง 

อ ำเภอสันก ำแพง  จ้านวน 6 แห่ง 
 
 
 
 
 

1. เทศบาลต้าบลบวกค้าง 
2. เทศบาลต้าบลแม่ปูคา 
3. เทศบาลต้าบลสันกลาง 
4. เทศบาลต้าบลสันก้าแพง 
5. เทศบาลต้าบลห้วยทราย 
6. เทศบาลต้าบลออนใต้ 
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เทศบำลต ำบล   
อ ำเภอสันทรำย  จ้านวน 11 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว 

2. เทศบาลต้าบลป่าไผ่ 
3. เทศบาลต้าบลเมืองเล็น 
4. เทศบาลต้าบลแม่แฝก 
5. เทศบาลต้าบลสันทรายหลวง 
6. เทศบาลต้าบลสันนาเม็ง 
7. เทศบาลต้าบลสันป่าเปา 
8. เทศบาลต้าบลสันพระเนตร 
9. เทศบาลต้าบลหนองจ๊อม 
10. เทศบาลต้าบลหนองหาร 
11. เทศบาลต้าบลหนองแหย่ง 

อ ำเภอหำงดง  จ้านวน 10 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พฒันา 
2. เทศบาลต้าบลบ้านปง 
3. เทศบาลต้าบลบ้านแหวน 
4. เทศบาลต้าบลแม่ทา่ชา้ง 
5. เทศบาลต้าบลสันผักหวาน 
6. เทศบาลต้าบลหนองแก๋ว 
7. เทศบาลต้าบลหนองควาย 
8. เทศบาลต้าบลหนองตองพฒันา 
9. เทศบาลต้าบลหางดง 
10. เทศบาลต้าบลหารแก้ว 

อ ำเภอฮอด  จ้านวน 3 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลทา่ข้าม 
2. เทศบาลต้าบลบ่อหลวง 
3. เทศบาลต้าบลบ้านตาล 

อ ำเภอดอยเต่ำ จ้านวน 1 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลทา่เดื่อ-มืดกา 
อ ำเภออมก๋อย จ้านวน 1 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลอมก๋อย 
อ ำเภอสำรภ ีจ้านวน 12 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลขัวมุง 

2. เทศบาลต้าบลชมภ ู
3. เทศบาลต้าบลไชยสถาน 
4. เทศบาลต้าบลดอนแก้ว 
5. เทศบาลต้าบลทา่กว้าง 
6. เทศบาลต้าบลทา่วังตาล 
7. เทศบาลต้าบลป่าบง 
8. เทศบาลต้าบลยางเนิ้ง 
9. เทศบาลต้าบลสันทรายมหาวงศ์ 
10. เทศบาลต้าบลสารภ ี
11. เทศบาลต้าบลหนองผึง้ 
12. เทศบาลต้าบลหนองแฝก 
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เทศบำลต ำบล   
อ ำเภอเวียงแหง จ้านวน 1 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลแสนไห 
อ ำเภอไชยปรำกำร จ้านวน 2 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลไชยปราการ 

2. เทศบาลต้าบลหนองบัว 
อ ำเภอแม่วำง จ้านวน 1 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลแม่วาง 
อ ำเภอดอยหล่อ จ้านวน 3 แห่ง 1. เทศบาลต้าบลยางคราม 

2. เทศบาลต้าบลสองแคว 
3. เทศบาลต้าบลสันติสุข 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จ้านวน 1 แห่ง 1. ช้างเผือก 
อ ำเภอจอมทอง  จ้านวน 1 แห่ง 1. ข่วงเปา 
อ ำเภอดอยหล่อ จ้านวน 1 แห่ง 1. ดอยหล่อ 
อ ำเภอแม่แจ่ม จ้านวน 6 แห่ง 1. กองแขก 

2. ช่างเคิ่ง 
3. บ้านทับ 
4. ปางหินฝน 
5. แม่นาจร 
6. แม่ศึก 

อ ำเภอกัลยำนิวัฒนำ จ้านวน 3 แห่ง 1. บ้านจันทร์ 
2. แจ่มหลวง 
3. แม่แดด 

อ ำเภอเชียงดาว  จ้านวน 2 แห่ง 1. เชียงดาว 
2. เมืองคอง 

อ ำเภอเวียงแหง  จ้านวน 2 แห่ง 1. เปียงหลวง 
2. เมืองแหง 

อ ำเภอดอยสะเก็ด  จ้านวน 1 แห่ง 1. เทพเสด็จ 
อ ำเภอแม่แตง  จ้านวน 7 แห่ง 1. กื๊ดช้าง 

2. บ้านช้าง 
3. บ้านเป้า 
4. ป่าแป ๋
5. เมืองก๋าย 
6. สบเปิง 
7. สันป่ายาง 

อ ำเภอแม่ริม จ้านวน 5 แห่ง 
 
 
 

1. ดอนแก้ว 
2. โป่งแยง 
3. แม่สา 
4. สะลวง 
5. ห้วยทราย 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
อ ำเภอสะเมิง จ้านวน 4 แห่ง 1. บ่อแก้ว 

2. แม่สาบ 
3. ยั้งเมิน 
4. สะเมิงเหนือ 

อ ำเภอฝำง จ้านวน 6 แห่ง 1. โป่งน้้าร้อน 
2. ม่อนปิ่น 
3. แม่คะ 
4. แม่งอน 
5. แม่สูน 
6. เวียง 

อ ำเภอไชยปรำกำร จ้านวน 2 แห่ง 1. แม่ทะลบ 
2. ศรีดงเย็น 

อ ำเภอแม่อำย  จ้านวน 6 แห่ง 1. ท่าตอน 
2. บ้านหลวง 
3. แม่นาวาง 
4. แม่สาว 
5. ดอยลาง** 
6. สันต้นหมื้อ 

อ ำเภอพร้ำว  จ้านวน 4 แห่ง 1. เขื่อนผาก 
2. แม่แวน 
3. สันทราย 
4. โหล่งขอด 

อ ำเภอสันป่ำตอง  จ้านวน 7 แห่ง 1. ท่าวังพร้าว 
2. น้้าบ่อหลวง 
3. บ้านกลาง 
4. มะขามหลวง 
5. ขุนหวาน 
6. แม่ก๊า 
7. สันกลาง 

อ ำเภอแม่วำง  จ้านวน 5 แห่ง 1. ดอนเปา 
2. ทุ่งปี ้
3. ทุ่งรวงทอง 
4. บ้านกาด 
5. แม่วิน 

อ ำเภอสันก ำแพง  จ้านวน 3 แห่ง 
 
 

1. แช่ช้าง 
2. ร้องวัวแดง 
3. สันก้าแพง 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

อ ำเภอแม่ออน จ้านวน 6 แห่ง 1. ทาเหนือ 
2. บ้านสหกรณ ์
3. แม่ทา 
4. ห้วยแก้ว 
5. ออนกลาง 
6. ออนเหนือ 

อ ำเภอหำงดง  จ้านวน 2 แห่ง 1. ขุนคง 
2. สบแม่ข่า 

อ ำเภอฮอด  จ้านวน 4 แห่ง 1. นาคอเรือ 
2. บ่อสลี 
3. หางดง 
4. ฮอด 

อ ำเภอดอยเต่ำ  จ้านวน 5 แห่ง 1. ดอยเต่า 
2. ท่าเดื่อ 
3. บงตัน 
4. บ้านแอ่น 
5. โปงทุ่ง 

อ ำเภออมก๋อย  จ้านวน 6 แห่ง 
 
 
 
 
 

1. นาเกียน 
2. ม่อนจอง 
3. แม่ตื่น 
4. ยางเปียง 
5. สบโขง 
6. อมก๋อย 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 
ที่มำ:โดยกองกฎหมำยและระเบียบท้องถิ่น กลุ่มงำนกฎหมำยและระเบียบท้องถิ่น 2 
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1.3 ประชำกร 
1.3.1 จังหวัดเชียงใหม่มีประชากร 1,779,254  คน แยกได้ ดังนี้ 

1.) สัญชาติไทย  : เพศชาย  จ้านวน 778,683  คน 
     : เพศหญิง  จ้านวน 839,154  คน 

2.) ไม่ได้สัญชาติ  : เพศชาย  จ้านวน    69,038  คน 
     : เพศหญิง จ้านวน     66,122  คน 
 

1.3.2 จ้าแนกตามช่วงอายุและจ้านวนประชากร 

กลุ่มอำยุ(ปี) 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 

100และมากกว่า 342 445 545 575 
ประชากรที่มิใช่สัญชาติไทย 118,326 118,216 125,036 135,160 

ประชากรอยู่ในระหว่างการย้าย 21,866 23,639 23,752 23,190 
ไม่ทราบ/ระบุปีจันทรคติ 1 1 1 1 
ประชากรในบ้านกลาง 2,899 3,184 3,143 3,067 

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

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


-11- 
 

-11- 
 

1.4  สภำพสังคม 
1.4.1  การศึกษา 

  จังหวัดเชียงใหม่รับรองระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา มีจ้านวน
สถานศึกษาทั้งสิ้น 1,146  แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 893 แห่ง ตามมาด้วย
สถาบันการศึกษาเอกชน 140 แห่ง และมีสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่ง มีครู/อาจารย์ 21 ,155 คน และ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 440,706 คน ซึ่งอัตราส่วนครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็น 1 :21 
นักเรียนในสังกัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา 138,288 คน รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
75,804 คน และจังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และ    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 624 แห่ง ดังนี้ 

ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ถ่ำยโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

1 ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสองแคว กรมพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลสองแคว 

2   เทศบาลต าบลยางคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.ยางคราม 

3  อบต.ดอยหล่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.ดอยหล่อ 

4  เทศบาลต าบลสันตสิุข  เทศบาลต าบลสันตสิุข 

5 แม่ออน อบต.ทาเหนือ กรมพัฒนาชุมชน อบต.ทาเหนือ 

6     กรมพัฒนาชุมชน แม่ตะไคร ้

7   อบต.แม่ทา กรมพัฒนาชุมชน ห้วยทราย 

8   อบต.ห้วยแก้ว กรมพัฒนาชุมชน ต าบลห้วยแก้ว 

9   อบต.ออนกลาง กรมพัฒนาชุมชน ต าบลออนกลาง 

10   อบต.ออนเหนือ กรมพัฒนาชุมชน ออนหลวย 

11     กรมพัฒนาชุมชน หัวฝาย 

12  อบต.บ้านสหกรณ ์ กรมพัฒนาชุมชน สิรินธรต าบลบ้านสหกรณ ์

13 จอมทอง อบต.ข่วงเปา กรมพัฒนาชุมชน อบต.ข่วงเปา 

14  เทศบาลต าบลดอยแก้ว กรมพัฒนาชุมชน แม่เตี๊ยะใน 

15   กรมพัฒนาชุมชน ขุนแตะ 

16   กรมพัฒนาชุมชน ใหม่แม่เตีย๊ะ 

17   กรมพัฒนาชุมชน ห้วยส้มป่อย 

18   กรมพัฒนาชุมชน ห้วยมะนาว 

19   กรมพัฒนาชุมชน ห้วยขนุน 

20   กรมพัฒนาชุมชน หินเหล็กไฟ 
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ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ถ่ำยโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

21  เทศบาลต าบลบ้านแปะ กรมพัฒนาชุมชน ห้วยทราย 

22   กรมพัฒนาชุมชน บ้านแปะ 

23   กรมพัฒนาชุมชน สบเปะ 

24   กรมพัฒนาชุมชน สบแจ่มฝั่งซ้าย 

25   กรมพัฒนาชุมชน ท่าข้ามเหนือ 

26   กรมพัฒนาชุมชน ป่ากล้วย 

27   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่จร 

28   กรมพัฒนาชุมชน ขุนแปะ 

29   กรมพัฒนาชุมชน ข่วงเปาใต้ 

30   กรมพัฒนาชุมชน บ้านบนนา 

31  เทศบาลต าบลบ้านหลวง กรมพัฒนาชุมชน บ้านน้ าตกแม่กลาง 

32   กรมพัฒนาชุมชน เด่นสัน 

33   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านผาหมอน 

34   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านอ่างกาน้อย 

35   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านหนองหล่ม 

36   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านขุนกลาง 

37   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่กลางหลวง 

38   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ปอน 

39   กรมพัฒนาชุมชน แม่ยะน้อย 

40   กรมพัฒนาชุมชน บ้านป่าแขม 

41  เทศบาลต าบลแม่สอย กรมพัฒนาชุมชน ใหม่สารภ ี

42   กรมพัฒนาชุมชน ห้วนสะแพด 

43   กรมพัฒนาชุมชน วังน้ าหยาด 

44   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านป่ากล้วย 

45   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านหนองคัน 

46   กรมพัฒนาชุมชน ห้วยม่วงฝั่งซ้าย 

47   กรมพัฒนาชุมชน แม่สอย 

48   กรมพัฒนาชุมชน โรงวัว 
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ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ถ่ำยโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

49  เทศบาลต าบลสบเตีย๊ะ กรมพัฒนาชุมชน บ้านหนองอาบช้าง 

50   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านสบเตีย๊ะ 

51   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยม่วง 

52   กรมพัฒนาชุมชน บ้านท่าหลุก 

53   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านดงหาดนาค 

54  เทศบาลต าบลจอมทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.จอมทอง 

55 เชียงดาว เทศบาลต าบลเชียงดาว กรมพัฒนาชุมชน ทต.เชียงดาว(บ้านทุ่งดินแดง) 

56   กรมการศาสนา ศรีทรายมูล 

57  เทศบาลต าบลเมืองงาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง เทศบาลต าบลเมืองงาย 

58  อบต.เชียงดาว กรมการศาสนา ถ้ าเชียงดาว 

59   กรมพัฒนาชุมชน ทุ่งละคร 

60   กรมพัฒนาชุมชน ม่วงฆ้อง 

61   กรมการศาสนา ดอนศรีสะอาด 

62  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่กอนใน 

63   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยทรายขาว 

64   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ต้นแบบเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

65   กรมพัฒนาชุมชน ทุ่งข้าวพวง 

66   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่จาเหนือ 

67  เทศบาลต าบลปิงโค้ง กรมพัฒนาชุมชน ป่าตึงงาม 

68   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.ปิงโค้ง 

69   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ก่อนวัยเรียนค่ายพิชิตปรีชากร 

70   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านปางมะเยา 

71  อบต.เมืองคอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านน้ าร ู

72   กรมพัฒนาชุมชน อนุบาลปฐมวัย อบต.เมืองคอง 

73  เทศบาลต าบลเมืองนะ กรมพัฒนาชุมชน อรุโรทัย 

74   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านจองค า 

75   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยไส ้

76   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านทุ่งดินด า 
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ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ถ่ำยโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

77   กรมพัฒนาชุมชน น้ าร ู

78   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านหนองวัวแดง ม.12 

79   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง นาศิร ิ

80   กรมพัฒนาชุมชน เมืองนะ 

81   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านหนองเขียว 

82   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านรินหลวง 

83   กรมพัฒนาชุมชน นาหวาย 

84   กรมพัฒนาชุมชน โล๊ะป่าหาญ 

85   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ขุนห้วยไส ้

86   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านเจียจันทร ์

87   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ป่าบงงามลีซอ 

88   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านไชยา 

89  เทศบาลต าบลแม่นะ กรมการศาสนา จอมคีร ี

90   กรมการศาสนา ศรีอุ่นเมือง 

91   กรมพัฒนาชุมชน สบคาบ 

92   กรมพัฒนาชุมชน แม่นะ 

93   กรมการศาสนา ศิริมงคล 

94  เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่จาใต ้

95   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านสหกรณ ์

96   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านขุนข้อน 

97 ดอยเต่า เทศบาลต าบลท่าเดื่อ-มืดกา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.ท่าเดื่อ 

98  อบต.ดอยเต่า กรมพัฒนาชุมชน ดอยเต่า 

99   กรมพัฒนาชุมชน บ้านไร ่

100   กรมการศาสนา เด่นคา 

101   กรมพัฒนาชุมชน ฉิมพล ี

102  อบต.บงตัน กรมพัฒนาชุมชน หนองป ู

103   กรมพัฒนาชุมชน บงตัน 

104   กรมการศาสนา บ้านน้อย 
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ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ถ่ำยโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

105  อบต.บ้านแอ่น กรมพัฒนาชุมชน แอ่นใหม่ 

106   กรมการศาสนา พิงคาราม 

107   กรมการศาสนา ศรีพิงค์ชัย 

108  อบต.โปงทุ่ง กรมพัฒนาชุมชน โปงทุ่ง 

109   กรมการศาสนา บ้านโปง 

110   กรมการศาสนา แม่บวน 

111   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง กองวะ 

112   กรมการศาสนา เกาะหลวง 

113   กรมพัฒนาชุมชน แม่ตูบ 

114  อบต.ท่าเดื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านวังหลวง 

115 ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลเชิงดอย กรมพัฒนาชุมชน กิ่วแล 

116   กรมพัฒนาชุมชน โพธิ์ทองเจริญ 

117   กรมการศาสนา ปทุมสราราม 

118   กรมพัฒนาชุมชน แม่ดอกแดง 

119  เทศบาลต าบลป่าป้อง กรมพัฒนาชุมชน ป่าไม้แดง 

120  เทศบาลต าบลป่าเมี่ยง กรมพัฒนาชุมชน ห้วยหม้อ 

121   กรมพัฒนาชุมชน โป่งกุ่ม 

122   กรมพัฒนาชุมชน แม่หวาน 

123  เทศบาลต าบลแม่คือ กรมพัฒนาชุมชน ทต.แม่คือ 

124  เทศบาลต าบลแม่โป่ง กรมพัฒนาชุมชน สิรินธร 

125  เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน กรมพัฒนาชุมชน ทต.แม่ฮ้อยเงิน 

126  เทศบาลต าบลลวงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา 

127   กรมพัฒนาชุมชน ป่าสักงาม 

128  เทศบาลต าบลสันปูเลย กรมพัฒนาชุมชน ป่าขุย 

129   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.สันปูเลย 

130  เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ดอยสะเก็ด 

131  เทศบาลต าบลตลาดใหญ ่ กรมการศาสนา มหาวนาภิมุข 

132  เทศบาลต าบลสง่าบ้าน กรมการศาสนา ดอกแดง 
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133  เทศบาลต าบลส าราญราษฎร ์ กรมการศาสนา สันต้นม่วงเหนือ 

134  เทศบาลต าบลตลาดขวัญ  อบต.ตลาดขวัญ 

135  อบต.เทพเสด็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ต าบลเทพเสดจ็ 

136  เทศบาลต าบลตลาดขวัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.ตลาดขวัญ 

137 พร้าว อบต.เขื่อนผาก กรมพัฒนาชุมชน ต าบลเขื่อนผาก 

138  เทศบาลต าบลเวยีงพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.เวียงพร้าว 

139  เทศบาลต าบลน้ าแพร ่ กรมพัฒนาชุมชน ต าบลน้ าแพร ่

140  เทศบาลต าบลบ้านโป่ง กรมพัฒนาชุมชน บ้านโป่ง 

141  อบต.แม่แวน กรมพัฒนาชุมชน ต าบลแม่แวน 

142  อบต.สันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ปาค ี

143   กรมพัฒนาชุมชน บ้านหนองปิด 

144   กรมพัฒนาชุมชน บ้านสันปง 

145   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านผาแดง 

146  อบต.โหล่งขอด กรมพัฒนาชุมชน ต าบลโหล่งขอด 

147  เทศบาลต าบลป่าไหน ่ กรมการศาสนา ต าบลป่าไหน ่

148  เทศบาลต าบลป่าตุ้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.ป่าตุ้ม 

149  เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง กรมพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 

150 เมืองเชียงใหม่ เทศบาต าบลฟ้าฮ่าม กรมพัฒนาชุมชน บ้านไร ่

151  เทศาลต าบลหนองหอย กรมพัฒนาชุมชน ทต.หนองหอย 

152  เทศบาลต าบลช้างเผือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.ช้างเผือก 

153  เทศบาลนครเชียงใหม ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง หนองหอย 

154  เทศบาลเมืองแม่เหียะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทม.แม่เหียะ 

155  เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง กรมพัฒนาชุมชน บวกครกน้อย 

156  เทศบาลต าบลสุเทพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.สุเทพ 

157   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านดอยปุย 

158   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านดอยสเุทพ 

159  เทศบาลต าบลป่าแดด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.ป่าแดด 

160  เทศบาลต าบลสันผเีสื้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง โรงเรียนวดัป่าข้อยใต ้
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161   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 

162   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง โรงเรียนวดัร้องอ้อ 

163  อบต.ช้างเผือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านขุนช่างเคี่ยน 

164 แม่แจ่ม เทศบาลต าบลแม่แจ่ม กรมพัฒนาชุมชน ทต.แม่แจ่ม 

165  อบต.กองแขก กรมพัฒนาชุมชน บ้านอมขูด 

166   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านกองแขกเหนือ 

167   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านโม่งหลวง ม.6 

168   กรมการศาสนา บ้านนายางดิน 

169   กรมการศาสนา บ้านผาผึ้ง 

170   กรมพัฒนาชุมชน บ้านหัวดอย 

171   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านอมเม็ง 

172   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่คงคา 

173   กรมการศาสนา บ้านแม่หล ุ

174  อบต.ช่างเคิ่ง กรมพัฒนาชุมชน พร้าวหนุ่ม 

175   กรมพัฒนาชุมชน บนนา 

176   กรมพัฒนาชุมชน ต่อเรือ 

177   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อินทนนท์ 

178   กรมพัฒนาชุมชน ป่าตึง-ตีนผา 

179   กรมพัฒนาชุมชน แม่มิงค ์

180   กรมพัฒนาชุมชน แม่ปาน 

181  เทศบาลต าบลท่าผา กรมพัฒนาชุมชน บ้านทัพ-ไร ่

182   กรมการศาสนา บ้านแม่ยางส้าน 

183   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านสามสบ 

184   กรมพัฒนาชุมชน บ้านผานัง 

185   กรมพัมนาชุมชน ทต.ท่าผา 

186  อบต.บ้านทับ กรมพัฒนาชุมชน แม่แอบ 

187   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านกองลา 

188   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านทุ่งแก 

189   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านขุนปอนห้วยวอก 
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190   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านอมแรด 

191   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านอมสูง 

192   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ป๊อก 

193   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ขี้มูกน้อย-กองกาย 

194   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านกิ่วสะแวก 

195   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ลอง 

196  อบต.ปางหินฝน กรมพัฒนาชุมชน เซโดชา 

197   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่หงานหลวง 

198   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านเฮาะ 

199   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านพุย 

200   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านกอกน้อย 

201   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ตูม 

202   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านพุยใต้ 

203  อบต.แม่นาจร กรมพัฒนาชุมชน แม่วาก 

204   กรมพัฒนาชุมชน แม่ขอใน 

205   กรมพัฒนาชุมชน แม่หอย 

206   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง แม่น้ าเขียว 

207   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่มะลอ 

208   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยหอย 

209   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่แจ๊ะ 

210   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง แม่สะงะเหนือ 

211   กรมพัฒนาชุมชน สบขอ 

212   กรมพัฒนาชุมชน แม่สะงะ 

213   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง แม่เอาะเหนือ 

214   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่แฮเหนือ 

215   กรมพัฒนาชุมชน ป่าเกี๊ยะใน 

216   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง แม่จอนหลวง 

217   กรมพัฒนาชุมชน แม่ซา 
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218   กรมพัฒนาชุม ห้วยผา 

219   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง แม่มุใน 

220   กรมพัฒนนาชุมชน แม่ม ุ

221   กรมพัฒนาชุมชน สบแม่รวม 

222   กรมพัฒนาชุมชน แม่เอาะ 

223   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่นาจร 

224  อบต.แม่ศึก กรมพัฒนาชุมชน กองกาน 

225   กรมพัฒนาชุมชน นาฮ่อง 

226   กรมพัฒนาชุมชน นากลาง 

227   กรมพัฒนาชุมชน ผาละปิ(2) 

228   กรมพัฒนาชุมชน นากลางเหนือ 

229   กรมพัฒนาชุมชน แม่สะต๊อบใต ้

230   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านปางอุ๋ง 

231   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง สบจอก 

232   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง นาฮ่องใต้ 

233   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ปางเกี๊ยะ 

234   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ห้วยบง 

235   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ห้วยผักกูด 

236   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง แม่จุมสาม 

237   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง โป่งขนุน 

238   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ห้วยขี้เปอะ 

239   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ครอง 

240   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านสบแมส่ะต๊อบ 

241   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านปางอุ๋งใหม ่

242   กรมพัฒนาชุมชน แม่สะต๊อบ 

243   กรมพัฒนาชุมชน ผาละปิ(1) 
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244 กัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง กรมพัฒนาชุมชน บ้านนาเกลด็หอย 

245   กรมพัฒนาชุมชน บ้านเสาแดง 

246   กรมพัฒนาชุมชน บ้านแม่ละอูป 

247   กรมพัฒนาชุมชน บ้านแอเอาะ 

248   กรมการศาสนา บ้านขุนแม่รวม 

250   กรมการศาสนา บ้านห้วยเขียดแห้ง 

251   กรมพัฒนาชุมชน บ้านใหม่พัฒนา 

252   กรมพัฒนาชุมชน บ้านห้วยยา 

253   กรมพัฒนาชุมชน บ้านแจ่มหลวง 

254   กรมพัฒนาชุมชน บ้านกิ่วโป่ง 

255  อบต.บ้านจันทร ์ กรมพัฒนาชุมชน แจ่มน้อย 

256   กรมพัฒนาชุมชน หนองเจ็ดหน่วย 

257   กรมพัฒนาชุมชน ห้วยฮ่อม 

258   กรมพัฒนาชุมชน บ้านเด่น 

259   กรมพัฒนาชุมชน หนองแดง 

260   กรมพัฒนาชุมชน วัดจันทร ์

261  อบต.แม่แดด กรมพัฒนาชุมชน แม่ตะละเหนือ 

262   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่แดดน้อย 

263   กรมพัฒนาชุมชน ห้วยป ู

264   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านมะโน 

265   กรมพัฒนาชุมชน แม่ตะละมัง 

266   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านดงสามหมื่น 

267 แม่แตง เทศบาลต าบลสันมหาพน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.สันมหาพน 

268  อบต.กื้ดช้าง กรมพัฒนาชุมชน เมืองกื้ด 

269  อบต.บ้านเป้า กรมพัฒนาชุมชน บ้านเป้า 

270  อบต.ป่าแป ๋ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.ป่าแป ๋

271   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยหก 

272  เทศบาลต าบลแม่หอพระ กรมพัฒนาชุมชน ต าบลแมห่อพระ 
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ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ถ่ำยโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

273  อบต.สบเปิง กรมพัฒนาชุมชน หนองบัวหลวง 

274   กรมพัฒนาชุมชน ต้นลาน 

275   กรมพัฒนาชุมชน ปางฮ่าง 

276   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.สบเปิง 

277   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.สบเปิง(สาขาผาแตก) 

278  เทศบาลต าบลแม่แตง กรมพัฒนาชุมชน ทต.แม่แตง 

279  เทศบาลต าบลขี้เหล็ก กรมพัฒนาชุมชน เทศบาลจอมแจ้ง 

280  อบต.สันป่ายาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.สันป่ายาง 

281  เทศบาลต าบลอินทขิล กรมพัฒนาชุมชน บ้านทับเดื่อ 

282   กรมพัฒนาชุมชน บ้านห้วยตาด 

283  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ปฐมวัยทีปังกรการณุยมติร 

284  อบต.บ้านช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านช้าง 

285  อบต.เมืองก๋าย กรมพัฒนาชุมชน บ้านม่อนเงาะ 

286   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านก๋ายน้อย 

287   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านเหล่า 

288 แม่ริม อบต.โป่งแยง กรมพัฒนาชุมชน โป่งแยงใน 

289   กรมพัฒนาชุมชน บวกจั่น 

290   กรมการศาสนา แม่สาใหม ่

291   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านผานกกก 

292   กรมการศาสนา โป่งแยง 

293   กรมพัฒนาชุมชน ม่วงค า 

294   กรมพัฒนาชุมชน บ้านบวกเต๋ย 

295  เทศบาลต าบลแม่แรม กรมพัฒนาชุมชน หนองหอยใหม่ 

296   กรมการศาสนา หนองหอยเก่า 

297   กรมการศาสนา แม่ข ิ

298   กรมพัฒนาชุมชน ป่าม่วง 

299  เทศบาลต าบลริมเหนือ กรมพัฒนาชุมชน เหมืองผ่า 

300  อบต.สะลวง กรมพัฒนาชุมชน บ้านกาดฮาว 

301   สังกัดอื่นๆระบ ุ แม่ก๊ะเปียง 
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ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ถ่ำยโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

302  อบต.ห้วยทราย กรมพัฒนาชุมชน ต าบลห้วยทราย 

303  เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว กรมพัฒนาชุมชน ทต.เหมืองแก้ว 

304  เทศบาลต าบลสันโป่ง กรมการศาสนา สระฉันทันต ์

305  เทศบาลต าบลแม่ริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.แม่ริม 

306  อบต.ดอนแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ต าบลดอนแก้ว 

307   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.ดอนแก้ว 2 

308  อบต.แม่สา กรมพัฒนาชุมชน ต าบลแมส่า 

309   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง รพศ.5อบต.แมส่าร่วมใจ 

310  เทศบาลต าบลขี้เหล็ก  ต าบลขี้เหล็ก 

311 แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง กรมการศาสนา ศิริชัยนิมิตร 

312   กรมพัฒนาชุมชน ดอนเปา 

313   กรมพัฒนาชุมชน ป่าแดด 

314   กรมการศาสนา จ าลอง 

315  อบต.ดอนเปา กรมพัฒนาชุมชน ห้วยแก้ว 

316   กรมพัฒนาชุมชน ทุ่งศาลา 

317   กรมพัฒนาชุมชน เหล่าป่าฝาง 

318   กรมพัฒนาชุมชน ห้วยตอง 

319   กรมพัฒนาชุมชน แม่เตียน 

320   กรมพัฒนาชุมชน หนองมณฑา 

321   กรมพัฒนาชุมชน โป่งน้อยใหม่ 

322   กรมพัฒนาชุมชน ห้วยเย็น 

323   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง แม่มูต 

324   กรมพัฒนาชุมชน ขุนวาง 

325   กรมพัฒนาชุมชน แม่สะป๊อก 

326   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านม่อนยะ 

327   กรมพัฒนาชุมชน ขุนป๋วย 

328    อบต.ดอนเปา 

329  อบต.ทุ่งรวงทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.ทุ่งรวงทอง 
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ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ถ่ำยโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

330  อบต.ทุ่งปี้ กรมพัฒนาชุมชน ต าบลทุ่งปี ๊

331  อบต.บ้านกาด  ใหม่ปางเติม 

332  อบต.แม่วิน  ห้วยข้าวลีบ 

333    ห้วยยาว 

334    ป่ากล้วย 

335   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง หนองเต่า 

336 เวียงแหง อบต.เปียงหลวง กรมพัฒนาชุมชน บ้านม่วงเครือ 

337   ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ อบต.เปียงหลวง 

338   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านปากแซม 

339   กรมพัฒนาชุมชน บ้านห้วยไคร ้

340   กรมพัฒนาชุมชน บ้านจอง 

341   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยไคร้ใหม ่

342   กรมการศาสนา วัดฟ้าเวียงอินทร ์

343   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยลึก 

344   กรมพัฒนาชุมชน บ้านใหม่มะกายยอน 

345   กรมพัฒนาชุมชน บ้านปากแซม(ชุมชนหินแตว) 

346  อบต.เมืองแหง กรมพัฒนาชุมชน เวียงแหง 

347   กรมพัฒนาชุมชน กองลม 

348   กรมพัฒนาชุมชน สามหมื่น 

349   กรมพัฒนาชุมชน แม่แตะ 

350   กรมการศาสนา วัดก าแพงใหม ่

351   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง แม่หาด 

352   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง แม่แพม 

353  เทศบาลต าบลแสนไห กรมพัฒนาชุมชน ปางป๋อ 

354   กรมพัฒนาชุมชน ม่วงป๊อก 

355   กรมพัฒนาชุมชน สันดวงด ี
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ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ถ่ำยโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

356 สะเมิง อบต.บ่อแก้ว กรมพัฒนาชุมชน ป่าเกี๊ยะนอก 

357   กรมพัฒนาชุมชน เด่นฮ่อม 

358   กรมพัฒนาชุมชน แม่ขะป ู

359   กรมพัฒนาชุมชน ห้วยเต่า 

360   กรมการศาสนา บ่อแก้วนาราม 

361   กรมพัฒนาชุมชน แม่ยางห้า 

362   กรมพัฒนาชุมชน แม่ขะปูหลวง 

363   กรมพัฒนาชุมชน แม่โต ๋

364   กรมพัฒนาชุมชน หนองคริซูใน 

365   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยน้ าจาง 

366   กรมพัฒนาชุมชน ป่าเกี้ยะใน 

367  อบต.แม่สาบ กรมพัฒนาชุมชน ปางเติม 

368   กรมพัฒนาชุมชน นากู ่

369   กรมพัฒนาชุมชน แม่ตุงติง 

370   กรมพัฒนาชุมชน ง้ิวเฒ่า 

371   กรมพัฒนาชุมชน บ้านขุนสาบ 

372   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อมลอง 

373  อบต.ยั้งเมิน กรมพัฒนาชุมชน ยั้งเมิน 

374   กรมพัฒนาชุมชน ปางขุม 

375   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง แม่ตะละ 

376  อบต.สะเมิงเหนือ กรมพัฒนาชุมชน ป๊อก 

377   กรมพัฒนาชุมชน แม่แพะ 

378   กรมพัฒนาชุมชน แม่เลย 

379   กรมพัฒนาชุมชน ป่าลาน 

380  เทศบาลต าบลสะเมิงใต ้ กรมพัฒนาชุมชน ป่าคาใน 

381   กรมการศาสนา แม่สาบใต ้

382   กรมพัฒนาชุมชน ป่าคานอก 

383   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ลานค า 

384   กรมการศาสนา ห้วยคอก(สะเมิง) 
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ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ถ่ำยโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

385 สันก าแพง อบต.แช่ช้าง กรมพัฒนาชุมชน ป่าเปา 

386  เทศบาลต าบลบวกค้าง กรมพัฒนาชุมชน ร้องก่องข้าว 

387  เทศบาลต าบลสันก าแพง กรมการศาสนา ค าซาว 

388   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง วัดสันโค้ง 

389  อบต.ร้องวัวแดง กรมการศาสนา น้ าจ า 

390   กรมพัฒนาชุมชน ใหม ่

391   กรมการศาสนา ร้องวัวแดง 

392  เทศบาลต าบลห้วยทราย กรมพัฒนาชุมชน ล้านตอง 

393   กรมพัฒนาชุมชน หนองแสะ 

394  เทศบาลต าบลแม่ปูคา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ป่าสักน้อย 

395  อบต.สันก าแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.สันก าแพง 

396  เทศบาลต าบลออนใต ้ กรมพัฒนาชุมชน ทต.ออนใต้ 

397  เทศบาลต าบลสันกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.สันกลาง 

398 สันทราย เทศบาลต าบลป่าไผ ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.ป่าไผ ่

399   กรมพัฒนาชุมชน โปง 

400  เทศบาลเมืองเล็น กรมพัฒนาชุมชน เมืองวะ 

401  เทศบาลต าบลแม่แฝก กรมพัฒนาชุมชน ทต.แม่แฝก 

402  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว กรมพัฒนาชุมชน ทต.เจดีย์แม่ครัว 

403  เทศบาลต าบลหนองแหย่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.หนองแหย่ง 

404  เทศบาลเมืองแม่โจ ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทม.แม่โจ ้

405   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทม.แม่โจ้(ศูนย์ทุ่งป่าเกด็) 

406  เทศบาลต าบลสันนาเม็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 

407  เทศบาลต าบลสันป่าเปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง เทศบาลต าบลสันป่าเปา 

408  เทศบาลต าบลหนองหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.หนองหาร 
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ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ถ่ำยโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

409 สันป่าตอง อบต.ท่าวังพร้าว กรมพัฒนาชุมชน ทุ่งหลุก 

410  อบต.น้ าบ่อหลวง กรมพัฒนาชุมชน อบต.น้ าบ่อหลวง 

411  อบต.เวียงท่ากาน กรมพัฒนาชุมชน อบต.บ้านกลาง 

412  เทศบาลต าบลบ้านแม กรมพัฒนาชุมชน ธรรมชัย 

413   กรมพัฒนาชุมชน บ้านเปียง 

414   กรมการศาสนา บ้านดง 

415  อบต.มะขุนหวาน กรมพัฒนาชุมชน ต าบลมะขุนหวาน 

416  อบต.มะขามหลวง กรมการศาสนา มะขามหลวง 

417  อบต.แม่ก๊า กรมพัฒนาชุมชน อบต.แม่ก๊า 

418  เทศบาลต าบลยหุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.ยุหว่า 

419  อบต.สันกลาง กรมพัฒนาชุมชน อบต.สันกลาง 

420  เทศบาลทุ่งต้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.ทุ่งต้อม 

421  เทศบาลต าบลสันป่าตอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง สันป่าตอง 

422  เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก กรมพัฒนาชุมชน ทต.ทุ่งสะโตก 

423  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ทต.บ้านกลาง 

424 สารภ ี เทศบาลต าบลขัวมุง กรมพัฒนาชุมชน ท่ามะโอ 

425  เทศบาลต าบลดอนแก้ว กรมพัฒนาชุมชน IT เฉลิมพระเกียรติบ้านดอนแก้ว 

426  เทศบาลต าบลท่าวังตาล กรมพัฒนาชุมชน ต าบลท่าวังตาล 

427  เทศบาลต าบลป่าบง กรมพัฒนาชุมชน ศรีค าชมภ ู

428  เทศบาลต าบลสันทรายมหาวงศ ์ กรมพัฒนาชุมชน ต าบลสันทรายมหาวงศ ์

429  เทศบาลต าบลหนองแฝก กรมพัฒนาชุมชน หนองแฝก 

430  เทศบาลต าบลท่ากว้าง ส านักงานประถมศึกษาแห่งชาต ิ ทต.ท่ากว้าง 

431  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.ยางเนิ้ง 

432  เทศบาลต าบลหนองผึ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.หนองผึ้ง 

433   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.หนองผึ้ง2 

434  เทศบาลต าบลไชยสถาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ต าบลไชยสถาน 

435  เทศบาลต าบลชมภ ู กรมพัฒนาชุมชน ทต.ชมภ ู
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436 หางดง อบต.ขุนคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ต าบลขุนคง 

437  เทศบาลต าบลบ้านปง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านน้ าซุ้ม 

438   กรมพัฒนาชุมชน แม่ฮะ 

439   ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ บ้านปง 

440   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง วัดคีรีเขต 

441  เทศบาลต าบลบ้านแหวน กรมพัฒนาชุมชน ช่างค าหลวง 

442   กรมการศาสนา วัดจอมทอง 

443   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านท้าวบุญเรือง 

444   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านไร ่

445  เทศบาลต าบลหนองแก๋ว กรมพัฒนาชุมชน อบต.หนองแก๋ว 

446  เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา กรมการศาสนา วัดพระเจา้เหลื้อม 

447   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.หนองตองพัฒนา 

448  เทศบาลต าบลสันผักหวาน กรมการศาสนา วัดลัฏฐิวนาราม 

449  เทศบาลต าบลหนองควาย ส านักงานประถมศึกษาแห่งชาต ิ ทต.หนองควาย 

450  เทศบาลต าบลหางดง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.หางดง 

451  อบต.สบแม่ข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง สบแม่ข่า 

452  เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.แม่ท่าช้าง 

453  เทศบาลต าหารแก้ว กรมพัฒนาชุมชน ทต.หารแก้ว 

454  เทศบาลต าบลน้ าแพร่พัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.น้ าแพร่พัฒนา 

455 อมก๋อย เทศบาลต าบลอมก๋อย กรมพัฒนาชุมชน บ้านหลิม 

456  อบต.ม่อนจอง กรมพัฒนาชุมชน บ้านมูเซอหลังเมือง 

457   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านมูเซอปากทาง 

458   กรมพัฒนาชุมชน ต าบลม่อนจอง 

459  อบต.แม่ตื่น กรมพัฒนาชุมชน บ้านหลวง 

460   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ตื่นน้อย 

461   กรมพัฒนาชุมชน ซิแบร 

462   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านทุ่งต้นงิ้ว 

463  อบต.ยางเปียง กรมพัฒนาชุมชน บ้านยางเปียง 

464   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านสบลาน 
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465   กรมพัฒนาชุมชน บ้านหลวง 

466   กรมพัฒนาชุมชน บ้านแม่ลาน 

467   กรมพัฒนาชุมชน บ้านกองซาง 

468   ส านักงานประถมศึกษาแห่งชาต ิ บ้านยางเปียง 

469   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านยางครก 

470  อบต.อมก๋อย กรมพัฒนาชุมชน มังปอย 

471   กรมพัฒนาชุมชน แม่ต๋อม 

472   กรมพัฒนาชุมชน ทุ่งจ าเริง 

473   กรมพัฒนาชุมชน ตุงลอย 

474   กรมพัฒนาชุมชน ตุงลอยใหม ่

475   กรมพัฒนาชุมชน สบอมแฮด 

476   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านโป่งดิน 

477   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านยางเปา 

478   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านมะหินหลวง 

479   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านกะเบอดิน 

480   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านผาปูน 

481   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านขุน 

482   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห่างหลวง 

483   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านตุงติง 

484   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ต่อมบน 

485   กรมพัฒนาชุมชน ยองกือ 

486  อบต.นาเกียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านอูตูม 

487   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.นาเกียน 3(บ้านแม่โขง) 

488   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านนาเกียน 

489  อบต.สบโขง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.สบโขง(บ้านแม่หลองหลวง) 

490   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.สบโขง2(บ้านขุนอมแฮดนอก) 

491   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.สบโขง3(บ้านขุนอมแฮดใน) 

492   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.สบโขง 4 (บ้านพระเบีย้ว) 
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493 ฮฮด อบต.นาคอเรือ กรมพัฒนาชุมชน นาคอเรือ 

494   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยฝาง 

495   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ลายดวงจันทร ์

496   กรมการศาสนา แม่ป่าไผ ่

497  อบต.บ่อสล ี กรมพัฒนาชุมชน ทุ่ง 

498   กรมพัฒนาชุมชน แม่แวน 

499   กรมพัฒนาชุมชน แม่โถหลวง 

500   กรมพัฒนาชุมชน อมลอง 

501   กรมพัฒนาชุมชน บ่อสล ี

502   กรมพัฒนาชุมชน ดอกแดง 

503   กรมพัฒนาชุมชน ใหม่ทุ่งสน 

504   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่โถ-เลาล ี

505   กรมพัฒนาชุมชน กองลอย 

506  เทศบาลต าบลบ่อหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านวังกอง 

507   กรมพัฒนาชุมชน ขุน 

508   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านนาฟ่อน 

509   กรมพัฒนาชุมชน บ่อหลวง 

510   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ลายเหนือ 

511   กรมพัฒนาชุมชน กิ่วลม 

512   สังกัดอื่นๆระบ ุ บ้านพุย 

513   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่ลายใต ้

514   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านเตียนอาง 

515  เทศบาลต าบลบ้านตาล กรมพัฒนาชุมชน ทุ่งโป่ง 

516   กรมการศาสนา ลัฎฐิวัน 

517  เทศบาลต าบลท่าข้าม กรมการศาสนา ทต.ท่าข้าม 

518  อบต.หางดง กรมพัฒนาชุมชน ดอยค า 

519   กรมพัฒนาชุมชน หางดง 

520   กรมพัฒนาชุมชน โค้งงาม 
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521   กรมพัฒนาชุมชน แม่ทัง 

522   กรมพัฒนาชุมชน ผาแตน 

523  อบต.ฮอด กรมพัฒนาชุมชน ดงด า 

524   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ห้วยทราย 

525   กรมพัฒนาชุมชน แพะดินแดง 

526 ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ กรมพัฒนาชุมชน ห้วยบง 

527   กรมการศาสนา สันต้นเปา 

528   กรมพัฒนาชุมชน ดงป่าสัก 

529   กรมพัฒนาชุมชน ป่ารวก 

530  อบต.แม่ทะลบ กรมพัฒนาชุมชน ดอยหล่อ 

531   กรมพัฒนาชุมชน แม่ทะลบ 

532   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านป่าหนา 

533  อบต.ศรีดงเย็น กรมพัฒนาชุมชน ทรายขาว 

534   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านเวียงผาพัฒนา 

535   กรมพัฒนาชุมชน แม่ข ิ

536   กรมพัฒนาชุมชน ศรีดงเย็น 

537  เทศบาลต าบลหนองบัว กรมการศาสนา ต้นโชค 

538   กรมการศาสนา ทต.หนองบัว 

539   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านสันติวนา ม.6 

540   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านใหม่หนองบัว ม.10 

541 ฝาง อบต.โป่งน้ าร้อน กรมพัฒนาชุมชน ท่าหัด 

542   กรมการศาสนา ปิตยาราม 

543  อบต.ม่อนปิ่น กรมพัฒนาชุมชน ม่วงชุม 

544   กรมพัฒนาชุมชน เด่นชัย 

545   กรมพัฒนาชุมชน นอแล 

546   กรมการศาสนา ประทุมมาวาส 

547   กรมการศาสนา บ้านลานนอก 

548   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง หนองไผ ่
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549   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านหนองเต่า 

550   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านม่อนปิ่นใต ้

551  เทศบาลต าบลแม่ข่า กรมพัฒนาชุมชน หล่ายฝาง 

552   กรมพัฒนาชุมชน สันต้นเปา 

553  อบต.แม่คะ กรมพัฒนาชุมชน โป่งนก 

554   กรมพัฒนาชุมชน ห้วยไคร ้

555   กรมพัฒนาชุมชน หนองฮ่าง 

556   กรมพัฒนาชุมชน เหมืองแร ่

557   ส านักงานการประถมศึกษาหางชาติ บ้านปางปอย 

558   กรมพัฒนาชุมชน แม่ป่าไผ ่

559  อบต.แม่งอน กรมการศาสนา ทุ่งจ าลอง 

560   กรมพัฒนาชุมชน แม่งอนกลาง 

561  อบต.แม่สูน กรมพัฒนาชุมชน หนองยาว 

562   กรมพัฒนาชุมชน ล้องอ้อ 

563   กรมพัฒนาชุมชน แม่สูนน้อย 

564   กรมพัฒนาชุมชน สันป่าแดง 

565   กรมพัฒนาชุมชน แม่สุนหลวง 

566   กรมพัฒนาชุมชน สันมะม่วง 

567   กรมการศาสนา หนองยาว 

568   กรมพัฒนาชุมชน ต้นส้าน 

569  อบต.เวียง กรมพัฒนาชุมชน ใหม่เสาหิน 

570   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง โป่งถืบ 

571   กรมการศาสนา บ้านสระนิคม 

572   กรมการศาสนา บ้านคลองศิลา 

573   กรมพัฒนาชุมชน บ้านใหม่ชยาราม 

574  เทศบาลต าบลสันทราย กรมการศาสนา ศรีบุญเรือง 

575   กรมพัฒนาชุมชน ใหม่สันต้นคู ่

576   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยงูกลาง 
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577   กรมพัฒนาชุมชน สองแคว 

578  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ บ้านแม่ข่า 

579  เทศบาลต าบลเวยีงฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง เทศบาลต าบลเวยีงฝาง 

580 แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย กรมการศาสนา ดอยแก้ว 

581   กรมการศาสนา ชัยสถาน 

582   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ทต.แม่อาย 

583   กรมการศาสนา แม่อายหลวง 

584   กรมพัฒนาชุมชน บ้านเอก 

585  อบต.ท่าตอน กรมการศาสนา ท่าตอน 

586   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านสุขฤทัย 

587   กรมการศาสนา วัดแก่งทรายมูล 

588   กรมพัฒนาชุมชน ใหม่หมอกจ๋าม 

589   กรมพัฒนาชุมชน เมืองงาม 

590   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านผาใต ้

591   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยป ู

592   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยส้าน 

593   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยศาลา 

594   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านเมืองงาม(ยะผ่า) 

595   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านท่ามะแกง 

596   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านเมืองงามใต้(ป่าแขม) 

597   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านสันต้นดู ่

598   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านท่าตอน(ป่ากุ๋ย) 

599  อบต.บ้านหลวง กรมพัฒนาชุมชน สันห้าง 

600   กรมพัฒนาชุมชน บ้านหลวง 

601   กรมการศาสนา วัดสว่างไพบูลย ์

602   กรมการศาสนา วัดป่าแดง 

603   กรมพัฒนาชุมชน ป่าแดง 

604   กรมการศาสนา วัดศรีสองเมือง 
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ล ำดับ
ที ่

อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์ถ่ำยโอน/ต้ังเอง ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

605  อบต.แม่นาวาง กรมการศาสนา ลีลาอาสน ์

606  อบต.สันต้นหมื้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง อบต.สันต้นหมื้อ 

607   กรมพัฒนาชุมชน สันเจรญิ 

608   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านหนองขี้นกยาง 

609   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ต้นแบบ 

610   กรมพัฒนาชุมชน บ้านคาย 

611   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านฮ่องห้าหลวง 

612   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยจันส ี

613   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านห้วยม่วงนอก 

614   กรมพัฒนาชุมชน ฮ่องถ่อนพัฒนา 

615   กรมการศาสนา ห้วยป่ากล้วย 

616   กรมพัฒนาชุมชน แม่เมืองน้อย 

617   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านแม่สลัก 

618   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ห้วยหลวง 

619  อบต.แม่สาว กรมพัฒนาชุมชน แม่ฮ่าง 

620   กรมพัฒนาชุมชน อบต.แม่สาว 

621  อบต.ดอยลาง กรมพัฒนาชุมชน ปางต้นเดื่อ 

622   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านตาดหมอก ม.3 

623   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านดอยแหลม ม.13 

624   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง บ้านจะนะ 

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

 

 

 

 

 

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


-34- 
 

-34- 
 

- โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 78 แห่ง ดังนี้ 
ล ำดับ

ที่ 
อ ำเภอ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อโรงเรียน 

1 เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม ่ โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกู่ค้า 
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
4 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 
5 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 
6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง 
7 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 
8 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 
9 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 

10 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
11 โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 
12 เทศบาลเมืองแม่เหียะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
13 เทศบาลต้าบลหนองป่าครั่ง โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 
14 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 
15 หางดง 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

16 เทศบาลต้าบลหางดง โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 
17 เทศบาลต้าบลหนองควาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลหนองควาย 
18 ฝาง 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 

19 เทศบาลต้าบลเวียงฝาง โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 
20 เทศบาลต้าบลแม่ข่า โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 
21 องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 
22 เทศบาลต้าบลบ้านแม่ข่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลบ้านแม่ข่า 
23 เทศบาลต้าบลสันทราย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 
24 แม่ริม 

 
องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนแก้ว โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 

25 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 
26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านศาลา 
27 เทศบาลต้าบลแม่ริม โรงเรียนเทศบาลต้าบลแม่ริม 
28 เทศบาลต้าบลสันโป่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลสันโป่ง 
29 แม่อาย 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

30 เทศบาลต้าบลแม่อาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลแม่อาย(บ้านเด่น) 
31 องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สาว โรงเรียนอนุบาลอบต.แม่สาว 
32 องค์การบริหารส่วนต้าบลสันต้นหมื้อ โรงเรียนอนุบาลอบต.สันต้นหมื้อ 
33 จอมทอง 

 
เทศบาลต้าบลจอมทอง โรงเรียนจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 

34 เทศบาลต้าบลท่าข้าม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลท่าข้าม 
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ล ำดับ
ที่ 

อ ำเภอ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อโรงเรียน 

35  เทศบาลต้าบลดอยแก้ว โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ 
36 แม่วาง เทศบาลต้าบลแม่วาง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา(กองค้าราษฎร์นุสรณ์) 
37 ดอยสะเก็ด 

 
เทศบาลต้าบลแม่ฮ้อยเงิน โรงเรียนเทศบาลต้าบลแม่ฮ้อยเงิน 

38 เทศบาลต้าบลตลาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลตลาดใหญ่ 
39 เทศบาลต้าบลแม่คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลแม่คือ 
40 เทศบาลต้าบลสันปูเลย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลสันปูเลย 
41 สันป่าตอง 

 
เทศบาลต้าบลทุ่งต้อม โรงเรียนเทศบาลต้าบลทุ่งต้อม 

42 เทศบาลต้าบลทุ่งสะโตก โรงเรียนอนุบาลต้าบลทุ่งสะโตก 
43 เทศบาลต้าบลยุหว่า โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลต้าบลยุหว่า 1 
44 เทศบาลต้าบลยุหว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลยุหว่า 
45 องค์การบริหารส่วนต้าบลสันกลาง โรงเรียนอนุบาลอบต.สันกลาง 
46 องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าบ่อหลวง โรงเรียนอนุบาลอบต.น้้าบ่อหลวง 
47 องค์การบริหารส่วนต้าบลมะขามหลวง โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง 
48 เทศบาลต้าบลบ้านกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ้ารุง 
49 ไชยปราการ เทศบาลต้าบลไชยปราการ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 
50 สันก้าแพง เทศบาลต้าบลสันก้าแพง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลสันก้าแพง 
51 เทศบาลต้าบลบวกค้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลบวกค้าง 
52 องค์การบริหารส่วนต้าบลร้องวัวแดง โรงเรียนอนุบาลอบต.ร้องวัวแดง 
53 เทศบาลต้าบลออนใต้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลออนใต้ 
54 เชียงดาว 

 
เทศบาลต้าบลทุ่งข้าวพวง โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 

55 โรงเรียนพัฒนาต้นน้้าขุนคอง 
56 เทศบาลต้าบลเมืองนะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเมืองนะ 1 
57 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเมืองนะ 2 
58 สะเมิง 

 
องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สาบ โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา 

59 เทศบาลต้าบลสะเมิงใต้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลสะเมิงใต้ 
60 พร้าว เทศบาลต้าบลป่าไหน่ โรงเรียนอนุบาลต้าบลป่าไหน่ 
61 องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่แวน โรงเรียนอนุบาลแม่แวน 
62 องค์การบริหารส่วนต้าบลโหล่งขอด โรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด 
63 องค์การบริหารส่วนต้าบลสันทราย โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา 
64 แม่แตง 

 
เทศบาลต้าบลแม่แตง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลแม่แตง 

65 เทศบาลต้าบลแม่หอพระ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลแม่หอพระ 
66 เทศบาลต้าบลจอมแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลจอมแจ้ง 
67 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก  
68 องค์การบริหารส่วนต้าบลกื้ดช้าง โรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 1 
69 โรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 
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ล ำดับ

ที่ 
อ ำเภอ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อโรงเรียน 

70  เทศบาลต้าบลสันมหาพน โรงเรียนเทศบาลต้าบลสันมหาพน 
71 ดอยหล่อ เทศบาลต้าบลสองแคว โรงเรียนวัดสองแคว 
72 สารภี เทศบาลต้าบลชมภู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลชมภู 
73 เทศบาลต้าบลยางเนิ้ง โรงเรียนเทศบาลต้าบลยางเนิ้ง 
74 สันทราย 

 
เทศบาลต้าบลแม่แฝก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลแม่แฝก 

75 เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว 
76 เทศบาลต้าบลหนองแหย่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลหนองแหย่ง 
77 อมก๋อย เทศบาลต้าบลอมก๋อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลอมก๋อย 
78 แม่ออน องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วยแก้ว 

   ที่มำ: ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น>>http://sis.dla.go.th/index.jsp 

ข้อมูลด้ำนนโยบำยและควำมเชื่อมโยงแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว6056  ลงวันที่ 
20  ตุลาคม  2559  เรื่องซักซ้อมการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นแนวทางการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้น้ากรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง นโยบายการศึกษาชาติ นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  นโยบายการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจน การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการศึกษา  ความต้องการของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีผ่านมา ดังนี้ 

 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
   กรอบแนวทำงที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 

1. ด้ำนควำมม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด

คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ้านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

http://sis.dla.go.th/index.jsp
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 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก้าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติ

การค้า 
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยูด่ีมีสุขของครอบครัวไทย 

 
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25ลุ่มน้้าเน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

   (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

 ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

- พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
- ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
- การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
- การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
- สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
- พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
- มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
- สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
- พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 

   วิสัยทัศน์ (Vision) 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมคุณภาพ ด้ารงชีวิตอย่างเป็นสุข

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ (Misions) 
 1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและ

เรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21  

2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที2่1  สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 3) สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ 
สังคมคุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง 

 4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพ่ือการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งและลดความเหลื่อมล้้าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ
ของก้าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม 4.0 

 
วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ มี 4  ประกำร ดังนี้  
 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้ เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 

และร่วมมือผนึกก้าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  
 4) เพ่ือน้าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้้า

ภายในประเทศลดลง  
 

  เป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติได้วำงไว้ 2 ด้ำน คือ 
1. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน  (Learner  Aspirations)โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing)และการคิดเลขเป็น(Arithmetics) 
8Cs ได้แก่  
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- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา(Critical Thinking 
and Problem Solving) 

- ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
- ทักษะด้ านความ เข้ า ใจต่ า งวัฒนธรรมต่ า งกระบวนทั ศน์   ( Cross–cultural 

Understanding) 
- ทักษะด้านความร่วมมือการท้างานเป็นทีมและภาวะผู้น้า(Collaboration,Teamwork 

and Leadership) 
- ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ(Communications,Information 

and Media Literacy)  
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Computing and 

ICT Literacy) 
- ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้     (Career and Learning Skills)  
- ความมีเมตตา กรุณา มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม(Compassion) 

 
2. เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ  (Aspirations)  มี 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการ

บรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส้าคัญดังนี้ 
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  (Access)   มี

ตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่ รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคนและประชากรวัย แรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็นต้น 

2) ผู้เรียนทุกคน  ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง 
เท่าเทียม  (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญเช่นผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญเช่นนักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET)แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นและคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Program me for International Student Assessment :PISA) ของ
นักเรียนอายุ 15 ปี สูงขึ้น  เป็นต้น 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญเช่นร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลงมีระบบการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
เป็นต้น 

 



-41- 
 

-41- 
 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญเช่นอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้นสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษาและจ้านวนสถาบันอุดมศึกษาที่
ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึนเป็นต้น 

 
ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเพ่ือให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ มีเป้าหมาย
ดังนี้ 

 ๑.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ้ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 

 ๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาส้าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้น และสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษที่จัดอยู่ใน
มาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

 ๑.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มี
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
แนวทางสันติวิธีเพ่ิมขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้นโดยได้ก้าหนดแนว
ทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
ชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ อาทิอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรค
อุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการส้าคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษเป็นต้น 
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  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และ นวัตกรรรม เพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

 ๒.๑ ก้าลังคนมีทักษะที่ส้าคัญจ้าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก้าลังคน 
(Demand) จ้าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์ก้าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

 ๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก้าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ้าแนกตามระดับ/
ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อย
ละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่
ก้าหนดเพ่ิมขึ้น จ้านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ(Dual Degree) เพ่ิมขึ้น จ้านวนสถาบัน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความ
รว่มมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

 ๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพ่ิมขึ้น 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เพ่ิมขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จด
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น เป็นต้น
โดยได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก้าลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส้าคัญ เช่น โครงการจัดท้าแผนผลิตและพัฒนา
ก้าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็น 
   
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้มี
เป้าหมาย ดังนี้  

๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ิมขึ้น ผู้ เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
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 ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่นเด็กแรกเกิด – ๕ ปีมี
พัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท้างานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึนเป็นต้น 

 ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน
เพ่ิมขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลั กสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑เพ่ิมขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
๔.๐ เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

 ๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต้าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น สื่อสารมวลชนที่ เผยแพร่หรือจัด
รายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น สื่อต้าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

 ๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ 
เช่น มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับ
การศึกษา และผู้เรียนทีม่ีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้นแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

 ๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล มี
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาใน
ระยะ ๑๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) จ้าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการ
บรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอ้ือให้ผู้ส้าเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครูเป็นต้น 

 ๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มี
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมขึ้น เป็นต้นโดยได้ก้าหนดแนวทางการ
พัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อต้าราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคน
ไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และ
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ประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่ส้าคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นต้น 
   

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ มี
เป้าหมาย ดังนี้  

๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น 

 ๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัย มี
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพ เป็นต้น 

 ๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผลมีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น มีระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน๑๓ หลัก ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม 
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น
ระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้เป็นต้นโดยได้ก้าหนดแนว
ทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึ งได้
และมีแผนงานและโครงการส้าคัญเช่น โครงการจัดท้าฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม 
ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น 

 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

 ๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดั บการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส้าคัญของการด้ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด้าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น และ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ 
เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการ
น้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

 
 ๕.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
สาขาต่างๆ เพ่ิมขึ้น เป็นต้นโดยได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส้านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ด้าเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์
ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและ
โครงการส้าคัญ เช่น โครงการน้อมน้าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียวเป็นต้น 

 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๖ : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีเป้าหมายดังนี้ 
 ๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได้มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล เป็นต้น 

 ๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและ
พัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนว
ใหม่สูงขึ้น เป็นต้น 

 ๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น จ้านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาจัด
การศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และสัดส่วน
การมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ้าแนก
ตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น 

 ๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก้าลังแรงงานของประเทศมีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน ความต้องการก้าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการ
จัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น 
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 ๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก้าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส้าคัญ เช่น สถานศึกษาที่มีครู
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพ่ิมขึ้น เป็นต้นโดยก้าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการส้าคัญ เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดลองน้าร่องระบบ
การจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น 

 

 แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
เป้ำหมำยหลัก 
 ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 ๒. ก้าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 ๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 ๔. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการมี ส่วนรว่ม

จากทุกภาคส่วน 
 
วิสัยทัศน ์
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
 

พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศำสตร ์
1. พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน การวัด  และประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก้าลังคน  รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา

ประเทศ 
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำระยะ 4 ปี ของกระทรวงมหำดไทย 

(กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น) 

เป้ำหมำยหลัก 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
2. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
3. คนในท้องถิ่นมีโอกาสได้เรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง 
4. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล  
5. มีมาตรฐานในการพัฒนาเด็กเยาวชนครอบคลุมทุกภารกิจ 
 

วิสัยทัศน์  
“พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจ   
1. จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใน

ท้องถิ่นเรียนรู้ทุกช่วงวัย อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมให้พัฒนาเด็กและเยาวชนและประชาชนมีทักษะพ้ืนฐานที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

มาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และคุณภาพการจัดการระบบการศึกษา 
4. เตรียมความพร้อม จัดประสบการณ์การเรียนรู้ สร้างอัตลักษณ์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม

แก่เด็กปฐมวัยและเยาวชน 
5. สร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
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 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
วิสัยทัศน์กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 

  เชียงใหม่ : นครแห่งคุณภำพชีวิตและกำรเรียนรู้ 
  Chiang Mai : Quality of Life and Learning 
  - “คุณภาพชีวิต” หมายถึง คุณภาพของคน มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
อาชีพและรายได้ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในการด้ารงชีวิต 
  - “การเรียนรู้” หมายถึง โอกาสและคุณภาพของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกคน 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 3. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ส่งเสริมระบบการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  ยุทธศำสตร์ 
 1. การพัฒนาองค์กรส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
 2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
 4. การพัฒนาก้าลังคนด้านการศึกษาเพ่ือการมีงานท้า 
 5. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 8. ส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ใน

ท้องถิ่น 
 

 แผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 
วิสัยทัศน์แผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่ 

  “มุ่งจัดกำรศึกษำของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภำพตำมศักยภำพที่หลำกหลำย” 
 
 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
1. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม ่
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพ 
4. เพ่ือพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
5. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เชิงพ้ืนที่

เชียงใหม่ 
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พันธกิจ 
1. เสริมสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ 
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาปัจจัยส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพอย่างมีคุณภาพ 
4. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการของครู อาจารย์ บุคลากร

ทางการศึกษารวมทั้งเสริมสร้างบทบาทและคุณค่าใหม่ของผู้ปกครอง 
5. ยกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน

ปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นท่ีเชียงใหม่ 
 

ยุทธศำสตร์ 
 1. สร้างปัจจัยและสภาวะแวดล้อมอย่างหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์เชียงใหม่ 
 2. ส่งเสริมวิถีการเรียนรู้และสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย 
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับทั้งร่างกายและจิตใจ ให้เพ่ิมสมรรถนะการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. เสริมสร้างทัศนคติและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู และอาจารย์ทุกระดับ 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
 7. เสริมสร้างค่านิยม และทัศนคติด้านการศึกษาเพ่ือชีวิตแก่ผู้ปกครอง 
 8. ขยายเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
 9. ยกระดับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นท่ีเชียงใหม่ 
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6. วิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
1. วิเครำะห์ จุดแข็ง (Strengths) / จุดอ่อน (Weakness) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 - อปท.ในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความร่วมมือ

และมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนา
การศึกษาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

w1 - มีข้อจ้ากัดงบประมาณด้านการศึกษา 
เนื่องจากอปท. มีอ้านาจหน้าที่ จัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนหลายด้าน  

S2 - มีหน่วยงานระดับจังหวัด ที่ท้าหน้าที่ในการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือน้าไป
บูรณาการ กับ กศจ.  

w2 - ครูบุคคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ในการ
จัดท้าหลักสูตรการศึกษา (โดยเฉพาะระดับ
ปฐมวัย) การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  
การประกันคุณภาพและนวัตกรรมในการพัฒนา
ผู้เรียน 

S3 - อปท.มีโครงสร้างส่วนราชการรับผิดชอบ
ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

w3 - อปท.ขนาดเล็ก ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน    
สายงานสนับสนุน 

S4 - โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินภายนอก
(สมศ.) อยู่ในระดับดี 

w4 - ครูท้างานหลายด้านท้าให้ขาดประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอน 

S5 - คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนใน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของ อปท.  

W5 - ขาดบุคลากรการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) จึงท้า
ให้การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษา ในสถานศึกษา ของ อปท.ขาด
ประสิทธิภาพ 

S6 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภูมิล้าเนาอยู่
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

W6 -  อัตราครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอ          
ต่อจ้านวนเด็ก 

S7 - ผู้บริหารให้ความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการโรงเรียนภายใต้กรอบอ้านาจหน้าที่ 

W7 - ไม่มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลการจัดการศึกษา
ของ อปท.ในระดับจังหวัด  

S8 - มีการจัดหลักสูตรการศึกษาได้สอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่นท้าให้จัดการศึกษาได้ตอบสนอง
ความต้องการชุมชน 

W8 - กลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่
วงจรปัญหายาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น 

S9 -มีแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ และ                
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในชุมชน อย่าง
หลากหลายและพร้อมให้การสนับสนุนการ      
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชน 

W9 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภาพรวม
โดยเฉพาะพ้ืนฐานความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
การคิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ยังอยู่ในระดับต่้า 

S10 - สถานศึกษาในสังกัด อปท.กระจายอยู่ใน
ชุมชน/ทุกต้าบล ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

W10 - นักเรียนในสังกัด ขาดระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความเชื่อมั่น ความกระตือรือร้น 
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฐานะยากจน  

  W11 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  ของนักเรียนในสังกัด อปท.ชม. ภาพรวม 
อยู่ในระดับที่ต่้ากว่าระดับ จังหวัด-ประเทศ  
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2. วิเครำะห์โอกำส (Opportunities)/ข้อจ ำกัด ภัยคุกคำม (Threats) 
 
โอกำส (Opportunities)  ข้อจ ำกัด ภัยคุกคำม (Threats) 

O1 - นโยบายรัฐบาลและค้าสั่ง คศช.                 
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาสามารถสร้าง
โอกาสและคุณภาพการศึกษาให้กับท้องถิ่น 
 

T1 - กฎหมาย ระเบียบทางการบริหารและการ
ท้างาน โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ         
ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา และกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน และขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

O2 - มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาการศึกษา             
ทุกสังกัด 

T2 - การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยท้าให้
นโยบายการศึกษาไม่มีความต่อเนื่อง 

O3 - กรมส่งเสริมได้สนับสนุน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ที่สามารถช่วยในการบริหารจัดการทาง
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

T3 - สภาพความเจริญทางเทคโนโลยี และวัตถุ  
ท้าให้เกิดค่านิยมด้านวัตถุนิยมส่งผลต่อเด็กและ
เยาวชน สังคมวัฒนธรรม มีส่วนโน้มน้าวให้เด็ก 
เยาวชน ไปในทางเสื่อม 

O4 - มีหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งในระดับชาติ
สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ การสื่อสารสู่
สาธารณะ 

T4 - ความแตกต่างและความหลากหลายของกลุ่ม
ชาติพันธ์ของผู้เรียน และครอบครัวมีฐานะ
ยากจน 

O5 - จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีท่องเที่ยว               
ที่เป็นสถานท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทาง
ธรรมชาติ ที่ส้าคัญ จ้านวนมาก และเป็นที่
สนใจ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

T5 - การอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยและต่างประเทศ
เข้ามาท้างานอยู่ในพ้ืนที่ท้าให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค สังคมและ
วัฒนธรรม 

O6 - มีสถาบันอาชีวศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาจ้านวนมากพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ตลอดจนการศึกษา อบรม พัฒนา
บุคลากรร่วมกัน 

T6 - ระบบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นถูก
แทรกแซงจากนักการเมืองท้าให้ไม่มีเอกภาพใน
การบริหารจัดการ 
 

O7 - ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายจาก
ภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการ
กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

T7 - ผลกระทบจากปัญหาสังคมของพ้ืนที่ชายขอบ
และพ้ืนที่สูงโดยเฉพาะการลักลอบน้าเข้ายาเสพ
ติดจากประเทศเพ่ือนบ้านและแหล่างจ้าหน่าย
ในชุมชน 

O8 - กรมส่งเสริมได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นทุก
ปีงบประมาณ 

T8 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มี
หน่วยงาน/บุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด            
ที่ก้ากับดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โอกำส (Opportunities)  ข้อจ ำกัด ภัยคุกคำม (Threats) 

O9 - มีการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการเรียนการสอนและประชาชน
ในท้องถิ่นได้น้าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด้าเนินชีวิต 

T9 - นโยบายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ท้าให้
มีการแย่งเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการจัดการศึกษาของเอกชน 

O10 - การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และบริการ
สุขภาพ ส่งผลให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

T10 - ขาดการเชื่อมโยงหรือบูรณาการการพัฒนา 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด เพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัด
เชียงใหม่ 

O11 - นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย/เกษตร
สีเขียว และศูนย์บริการด้านสุขภาพ 

T11 พ้ืนที่รับผิดชอบกว้างและห่างไกล ลักษณะ        
ภูมิเทศ ไม่เอ้ือต่อการร่วมกิจกรรมได้ทุกพ้ืนที่ 

O12 - จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบริการ
สุขภาพ และการท่องเที่ยว สามารถน้าไป              
สู่การจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

T12 - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอัตรา
การเกิดต่้าและจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 

  T13 - เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นท่ียังขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและการน้าประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 

  T14 - ข้อสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติการจัด
การศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                  
ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง                      
ในการปฏิบัติงานของอปท. 

 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

1. จำกกำรวิเครำะห์โดยใช้หลักกำร (จุดแข็ง-โอกำส)  พัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและใช้
ประโยชน์จากโอกาสในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพ การ
กีฬาและนันทนาการ ควรก้าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเชิงรุก ดังนี้ 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  น้าผลการศึกษา วิจัย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ทุนทาง
วัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน   ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น มาใช้
ด้าเนินการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ เน้นจัดการเรียนรู้ให้
เกิด    ผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนในภาพรวม และให้การผลิตก้าลังคนมีสมรรถนะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21           
(3Rs 8Cs) ตามนโนบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศให้พ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดย
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 
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1.2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความ

ต้องการผู้เรียนอย่างแท้จริง พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา  มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  มีระบบการเสริมสร้างทัศนคติให้กับ
ครูในการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนา 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่องและตลอดชีวิต 

2. จำกกำรวิเครำะห์โดยใช้หลักกำร (จุดแข็ง-อุปสรรค) พัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่น ลดปัจจัย
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคเพ่ือเสริมจุดแข็งในการพัฒนาการศึกษา เนื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
เช่นฐานะครอบครัวเด็กนักเรียน ยากจน ปัญหาด้านสังคม เป็นปัญหาด้านยาเสพติด สื่อเทคโนโลยีที่จะน้าพา
เด็กเยาวชนไปในทางเสื่อม ปัญหาการเคลื่อนย้ายวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องอุปสรรคหรือข้อจ้ากัดจากการใช้หรือ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายต่างๆในการปฏิบัติงาน ควรใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาลักษณะเชิงแก้ไข ดังนี้ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการท้างานตามหลักธรรมาภิ
บาล  รวมถึงการมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน  มีระบบการติดตาม/ประเมินผล ที่
มีประสิทธิภาพและน้าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงเกิดผลเป็นรูปธรรม 

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยการ
เสริมสร้างการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ มีทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้  รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี รวมทั้ง
ส่งเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มี ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ในการเล่นกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 

2.3  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท้า  การหารายได้ระหว่างเรียน โดยการฝึก
ทักษะอาชีพในสถานศึกษาและสถานประกอบการในชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด้ารงชีวิต 

 
3. จำกกำรวิเครำะห์โดยใช้หลักกำร (จุดอ่อน-โอกำส) ลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จาก

โอกาส ควรใช้กลยุทธ์ พัฒนาในลักษณะป้องกัน ดังนี้ 
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมให้เกิดความคุ้มค่า

และผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา  ควรมีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน  (Performance-based Budgeting)  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อน
องค์กรทางการศึกษา ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรทางการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และสร้างช่อง
ทางการสื่อสารเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และส่งเสริมให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ในกระบวนการท้างานของตามบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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4. จำกกำรวิเครำะห์โดยใช้หลักกำร (จุดอ่อน-อุปสรรค) เพ่ือพยายามลด อุปสรรคต่าง ๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท้าให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด  เนื่องจากสังคมชุมชน
ปัจจุบัน  ยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติได้ง่าย  ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภคที่เป็นผลเสียต่อคน
และสังคม  โดยเฉพาะด้านบันเทิง  เช่น  ภาพยนตร์  สิ่งพิมพ์  ดนตรี  ฯลฯ  ท้าให้ค่านิยม ประเพณี  และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเสื่อมถอยลง  สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมวัตถุนิยมมากขึ้น  ส่งผลต่อการเรียนรู้ ขาดความอดทน 
อดกลั้น ขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ัน ความกระตือรือร้น การใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ของเด็ก เยาวชน 
ประชาชน ควรใช้กลยุทธ์ตั้งรับ ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน การให้ความรู้ในการอบรมดูแลบุตร
หลาน                       ให้ทันสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน 

4.2 บูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน องค์กร หน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับ คุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัวและชุมชน 

4.3 การประสานและบูรณการการจัดการศึกษาทุกสังกัดเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดข้อขัดแย้งใน
การ จัดการศึกษาของแต่ละสังกัด  
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7. แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 

วิสัยทัศน์  : “พลเมืองเชียงใหม่เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด้วยนวัตกรรม                          
                 ทำงกำรศึกษำและพลังแห่งควำมร่วมมือ ตำมอัตลกัษณ์ทำงวฒันธรรม                
                 วิถีชุมชนพอเพียง” 

 
- พลเมืองเชียงใหม่ หมายถึง เด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีภูมิล้าเนาในพ้ืนที่เชียงใหม่ทุกเชื้อชาติ 

ศาสนา รวมถึงผู้ที่พ้านักอยู่เพ่ือการท้างาน ประกอบอาชีพ การอยู่อาศัย 
และการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งจะต้องได้รับการบริการด้านการศึกษา และการ
เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีส้านึกพลเมืองเชียงใหม่ พร้อมมีคุณลักษณะ
และทักษะ รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง และสัมมาชีพ อันเป็น
ต้นทุนส้าคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญก้าวหน้าในทุกมิติ 
โดยเฉพาะต้นทุนด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเป็นอัตลักษณ์พลเมือง
เชียงใหม่ในการด้ารงชีวิตอยู่ในพื้นท่ีได้อย่างมีอารยธรรมและยั่งยืนสืบไป 

 
- กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง  โอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงด้าน กีฬา 
นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของประชาชนใน
ท้องถิ่นทุกคน ทุกช่วงวัย  

 
- นวัตกรรม   หมายถึง   สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ 

 ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
- พลังแห่งควำมร่วมมือ  หมายถึง พลังประชารัฐ/บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วม (ภาครัฐ /ครู 

อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร/ผู้เรียน /ผู้ปกครอง/ภาคเอกชน/   
ชุมชน 

 
- อัตลักษณ์  หมายถึง   ลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนของคน สังคม วัฒนธรรม วิถีชมชุน ในท้องถิ่น  
 
- พอเพียง  หมายถึง  ส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัยทุกอาชีพยึดหลักการด้าเนินชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาของ อปท.ทุกแห่ง  
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 เป้ำหมำยของแผนพัฒนำกำรศึกษำ(พ.ศ.2561-2564)                                         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

1. ลดควำมเหลื่อมล้ ำ :  การเข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษาการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นทุกช่วงวัยและตลอดชีวิต 

 

2. คุณภำพกำรศึกษำ :  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เรียนมีการพัฒนาการทั้งด้าน    
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และสติปัญญา  

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

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้ทีส่นองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็น
พลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 

3. ประสิทธิภำพ  :      ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการลงทุนทาง   
                           การศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย  กระบวนการมีส่วนร่วมของ     
                            ชุมชน/  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 

มีฐานข้อมูลการศึกษาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงบูรณาการการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้, เครือข่ายดิจิทัลมี
ประสิทธิภาพ , ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. คุณภำพชีวิตท่ีดี  :    ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรมมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงด้ารงชีวิตอยู่ในวิถี
วัฒนธรรมอันดีงาม 

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระบบแก่ประชาชน ให้มีความเสมอภาคเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
2. ท้านุบ้ารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริม กีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 4.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาท้องถิ่นทุกภาคส่วน 

 

ยุทธศำสตร์ 
  1. การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงและความเท่าเทียม ทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ 

๒. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
๓. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนสู่ความเป็นเลิศ 
๕. การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
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ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรส่งเสริมโอกำส กำรเข้ำถึงและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำที่มคีุณภำพ 

   ทุกระบบ 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นสากล  

เหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน 
1.2  เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แนวใหม่ ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะผู้เรียน                          

แห่งศตวรรษท่ี 21 ด้วยนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ ที่
หลากหลาย 

1.3  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษา  พัฒนาศักยภาพการ 
จัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

1.4  เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ นวัตกรรม และ               
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1.5  เสริมสร้างทัศนคติและรณรงค์การจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ 
1.6  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการ

เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 
ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำและ 
                    ประวัตศิำสตร์ของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 2.1  เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้และสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชุมชน และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2  ท้านุบ้ารุงศาสนาอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู วิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
2.3 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสู่ภายนอก 

 
ยุทธศำสตร์ที ่3  กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ ศิลปวฒันธรรม                          
                     และภมูปิัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.1  เสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาท้องถิ่น
        ทุกภาคส่วน 

3.2  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกสาขาอาชีพ 
3.3  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชน 

สามารถเข้าถึงได้ 
3.4  พัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัดให้มีมาตรฐาน และ  

เข้าถึงได้ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรส่งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำร กิจกรรมเด็ก เยำวชนและประชำชน 

   สู่ควำมเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ 4.1  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
   4.2  เสริมสร้างการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิต 

 4.3  ส่งเสริมและสร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ปกครอง 
กลยุทธ์ 

5.1  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
5.3  สร้างเสริมค่านิยมและทัศนคติของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 
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เป้ำประสงค์และตัวชี้วัด 
ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทุกระบบ 

เป้ำประสงค์ 
(goals) 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

ค่ำเป้ำหมำย 
(Targets) 

ปี 
61-65 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

1. เพื่อให้
ประชำชนได้เข้ำถึง
กำรศึกษำที่มี
คุณภำพอย่ำงเท่ำ
เทียม 

 
 
  

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ
โปรแกรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นสากล
เหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกต่าง
และศักยภาพของผู้เรียน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาใน
การจัดท้าหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาในการจัดท้าหลักสูตร/
โปรแกรมการเรียนรู้ 

- 
 
- 

80 
 

80 

50 
 

50 

60 
 

60 

70 
 

70 

80 
 

80 

80 
 

80 

1.2 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แนว
ใหม่ ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ
ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรม 
สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ ที่
หลากหลาย 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการคัดกรองผู้เรียน
ด้านสังคม และสติปัญญา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะด้านการสื่อสาร
การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยีตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีด้าเนินการวิเคราะห์
ความถนัดของผู้เรียนทุกระดับ 

1. 5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้ ICT เพ่ือการศึกษา 
2. ในการจัดการเรียนรู้ 

- 
 
- 
 
 

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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ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทุกระบบ 

เป้ำประสงค์ 
(goals) 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Targets) 
ปี 

61-65 
ปี 

61 
ปี 

62 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
1. เพื่อให้
ประชำชนได้เข้ำถึง
กำรศึกษำที่มี
คุณภำพอย่ำงเท่ำ
เทียม 

  

1.3 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่า
เทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุนศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  

2.  จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีด้าเนินการขยายการจัดการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้นหรือขยายหลักสูตรเพ่ิมขึ้น 

3. ร้อยละของสถานศึกษาใน อปท.ที่ได้รับการ
สนับสนุน/จัดสรรครุภัณฑ์ ICT และอาคารใน
แต่ละปีงบประมาณ 

- 
 
- 
 
 
- 

80 
 

12 
 
 

60 

55 
 

5 
 
 

15 
 

60 
 

7 
 
 

30 

65 
 

8 
 
 

40 

75 
 

10 
 
 

50 
 

80 
 

12 
 
 

60 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรแห่ง
คุณภาพด้วยการจัดการความรู้นวัตกรรม 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ 

2. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3. ร้อยละโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานทางการศึกษาภายนอกเพ่ิมข้ึน 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET) ที่มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นเท่ากับหรือมากกว่า
ระดับประเทศเพ่ิมขึ้น 

- 
 
- 
 

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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 ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทุกระบบ 

เป้ำประสงค์ 
(goals) 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

ค่ำเป้ำหมำย 
(Targets) 

ปี 
61-65 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

1. เพื่อให้ประชำชนได้
เข้ำถึงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม 

  
 
 

  

1.5 เสริมสร้างทัศนคติและรณรงค์การ
จัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ 

1. ร้อยละของผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีศ่ึกษาต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) น้าสู่
ห้องเรียน 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
แนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพส้าหรับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 

- 
 
- 
 
 
- 

70 
 

80 
 
 

80 

50 
 

55 
 
 

55 

55 
 

60 
 
 

60 

60 
 

70 
 
 

70 

70 
 

80 
 
 

80 

70 
 

80 
 
 

80 

1.6 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึง
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

1. ร้อยละของอปท.ที่จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนศูนย์
การเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับ
ประชาชนหรือสถานศึกษาในพ้ืนที่ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในและ
นอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

3. จ้านวนของแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนา 

- 
 
 
- 
 
- 

75 
 
 

80 
 

50 

55 
 
 

60 
 

20 

60 
 
 

65 
 

30 

65 
 
 

70 
 

40 

70 
 
 

75 
 

50 

75 
 
 

80 
 

50 
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ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีภูมิปัญญำและประวัติศำสตร์ของท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ 
(goals) 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

ค่ำเป้ำหมำย 
(Targets) 

ปี 
61-65 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

 

1. เพื่อให้ประชำชนน ำ
หลักธรรมทำงศำสนำมำ
ใช้ในชีวิตประจ ำวัน เป็น
คนดีมีคุณธรรม มีควำมรู้ 
ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ  ค ว ำ ม
ภำคภูมิใจและรักษำ 

สืบทอดควำมหลำกหลำย
ของศิลปวัฒนธรรมจำรีต 
ประเพณี ภูมิปัญญำและ
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
 
 

  

2.1  เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้และ             
สืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถี
ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. จ้านวนสถานศึกษาท่ีน้าหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ไป 
จัดการเรียนรู้ 

2. ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีมีต่อ
หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ 

3. ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นที่มีความพึงพอใจ
ในอัตลักษณ์นักเรียนท้องถิ่นเชียงใหม่ 

4. ร้อยละของอปท.ที่สนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้หรือสืบทอดอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

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 ท้านุบ้ารุงศาสนาอนุรักษ์ สืบสาน 
ฟ้ืนฟู วิถีชีวิต จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบูรณากิจกรรมด้าน
ศาสนาจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในการการจัดการเรียนรู้ 

2. ร้อยละของอปท.ที่จัดท้า โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
การท้านุบ้ารุงศาสนาอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู วิถี
ชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

- 
 
 
- 

85 
 
 

95 

65 
 
 

90 

70 
 
 

92 

75 
 
 

94 

80 
 
 

95 

85 
 
 

95 

2.3  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นสู่ภายนอก 
 

1. จ้านวนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่
เผยแพร่สู่ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

- 20 5 10 15 20 30 
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ยุทธศำสตร์ที3่ กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิน่ 

เป้ำประสงค์ 
(goals) 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

ค่ำเป้ำหมำย 
(Targets) 

ปี 
61-65 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

1. เพื่อพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือด้ำน
กำรศึกษำ 
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้มี
ควำมเข้มแข็ง 

3.1 เสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา
ท้องถิ่นทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 

1. จ้านวนเครือข่ายการศึกษาท้องถิ่นที่เพ่ิมข้ึน 
 

2. จ้านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายการศึกษาท้องถิ่น 

- 
 
- 
 

5 
 

5 

1 
 

1 

2 
 

2 

3 
 

3 

4 
 

4 

5 
 

5 

3.2  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย                
ศิลปวัฒนธรรมและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

1. จ้านวนเครือข่ายครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ  
ส่งเสริมการด้าเนินกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาและชุมชน 

 
2. จ้านวนเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ

ส่งเสริมการด้าเนินกิจกรรมในชุมชน 

- 
 
 
 
- 

5 
 
 
 

5 

1 
 
 
 

1 

2 
 
 
 

2 

3 
 
 
 

3 

4 
 
 
 

4 

5 
 
 
 

5 
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ยุทธศำสตร์ที3่ กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิน่ 

เป้ำประสงค์ 
(goals) 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

ค่ำเป้ำหมำย 
(Targets) 

ปี 
61-65 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

1. เพื่อพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือด้ำน
กำรศึกษำศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้
มีควำมเข้มแข็ง 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแหล่ง
เ รี ยนรู้  ให้ มี คุณภาพและมาตรฐ าน 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
 
 
 
 

1. จ้านวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา  

2. จ้านวนเครือข่ายที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

- 
 
- 

30 
 

30 

10 
 

10 

15 
 

15 

20 
 

20 

25 
 

25 

30 
 

30 

3.4 พัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
การศึ กษาท้ องถิ่ น ระดับจั งหวั ด ให้ มี
มาตรฐาน และเข้าถึงได้ 
 
 

1. ร้อยละของอปท.ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายข้อมูล  
สารสนเทศการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

2. ร้อยละของอปท.ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการจัด
การศึกษาท้องถิ่น  

3. จ้านวนครั้งในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 

 
 

- 
 
- 
 

6 

90 
 

100 
 

7 

70 
 

80 
 

3 

80 
 

90 
 

4 

85 
 

100 
 

5 

90 
 

100 
 

  6 

90 
 

100 
 

7 
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-65- 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำร กิจกรรมเด็ก เยำวชนและประชำชนสู่ควำมเป็นเลิศ 

เป้ำประสงค์ 
(goals) 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

ค่ำเป้ำหมำย 
(Targets) 

ปี 
61-65 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยำวชน และประชำชน
เล่นกีฬำ และออก            
ก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ  

4.1 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น 

    
  

 
 

1. ร้อยละของ อปท.จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสนามกีฬา/
ลานกีฬาหรือพ้ืนที่นันทนาการ  ส้าหรับออกก้าลัง
กายหรือเล่นกีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการส้าหรับ
เด็ก เยาวชนและประชาชน 

2. ร้อยละของ อปท.จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดโครงการ
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการส้าหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชน 

 

- 
 
 
 
- 

95 
 
 
 

100 

75 
 
 
 

80 

85 
 
 
 

90 

90 
 
 
 

95 

95 
 
 
 

100 

95 
 
 
 

100 

 4.2 เสริมสร้างการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีทักษะชีวิต 

 

1. ร้อยละของ อปท.จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดโครงการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 

2. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ให้กับเด็กและเยาวชน ในระดับอ้าเภอ หรือระดับ
จังหวัด 

- 
 
- 

90 
 

25 

75 
 

10 

80 
 

15 

85 
 

20 

90 
 

25 

90 
 

25 

2. เพื่อส่งเสริมและสร้ำง
นักกีฬำท้องถิ่นสู่อำชีพ 

 4.3 ส่งเสริมและสร้างนักกีฬาสู่ความ              
เป็นเลิศ 

 

1. ร้อยละของ อปท. ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สร้างนักกีฬาท้องถิ่นสู่อาชีพ 

- 25 5 10 15 20 25 

 
 



-66- 
 

-66- 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ปกครอง 

เป้ำประสงค์ 
(goals) 

กลยุทธ์ 
(strategy) 

 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

ค่ำเป้ำหมำย 
(Targets) 

ปี 
61-65 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

1. เพิ่มประสิทธิภำพ
ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกระดับ 

5.1 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
 

1. ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

2. ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาครูมืออาชีพแล้ว
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่เพ่ิมขึ้น 

 
 

- 
 
- 

85 
 

70 

70 
 

55 

75 
 

60 

80 
 

65 

85 
 

70 

85 
 

70 

5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกระดับ 

1.  ร้อยละของอปท. ที่มผีู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับเข้ารับการพัฒนา 

2.  ร้อยละความพึงพอใจของครูผู้รับบริการในการจัด
การศึกษาของอปท. 

 

- 
 
- 

80 
 

80 

65 
 

65 

70 
 

70 

75 
 

75 

80 
 

80 

80 
 

80 

2. เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ควำมเข้ำใจ มีส่วนร่วม
และสนับสนุนจัดกำร
เรียนรู้ของสถำนศึกษำ 

5.4 สร้างเสริมค่านิยมและทัศนคติของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 
 
 

1.  ร้อยละของอปท.ที่ ส่งเสริมหรือจัดโครงการ
กิจกรรมในการสร้างเสริมค่านิยมและทัศนคติของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 

 
 

- 75 50 60 65 70 75 

 

 



 
 
 
 
 

บทที่  2 
   

ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
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บทท่ี 2 
ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา 

 

 ด้านการศึกษา 
   การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดการศึกษา              
ในระบบ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
อาศัยอ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับที่ 2 (แก้ไขเพ่ิมเติม)                        
พ.ศ.2545 

 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ                        
ทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 

มาตรา 16 (9) (11) (14) ก าหนดให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
หน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน เกี่ยวกับ                 
การจัดการศึกษา การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
การส่งเสริมกีฬา  

มาตรา 17 (6) (18) (20)  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที ่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ มี 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งสิ้น มีจ านวน 211 แห่ง (อบจ. 1  แห่ง , เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาล
เมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 116 แห่ง  , อบต. 89 แห่ง) โดยแต่ละแห่งได้มีการจัดการศึกษาตามความ
พร้อมและบริบทของพ้ืนที่ มีทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

 ในเชิงปริมาณ : โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้ง
ที่เป็นโรงเรียน/ศพด.ที่ถ่ายโอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ และจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งจ านวนของโรงเรียนที่ถ่าย
โอนมีสัดส่วนน้อยกว่าโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นใหม่  ส าหรับโรงเรียนถ่ายโอน มีทั้ ง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาและได้มีการขยายชั้นเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายหลังโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความพร้อมของทรัพยากร
การจัดการศึกษาและความต้องการของชุมชนเป็นหลัก 

ปี
การศึกษา 

จ านวนโรงเรียน
(อปท./แหง่) 

จ านวนนักเรียน
(คน) 

จ านวนศพด.
(อปท./แห่ง) 

จ านวน
นักเรียน(คน) 

2560 72 14,158 634 21,078 
2561 75 15,321 632 19,829 
2562 78 16,100 623 21,868 
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คุณภาพผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา: สถานศึกษาส่วนใหญ่ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีความสามารถในการสอนแต่จ านวนครู
และผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนในสถานศึกษายังมีจ านวนไม่เพียงพอท าให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งทางด้านการ
บริหารจัดการและผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนเท่าที่ควร  ในด้านการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ส่วนใหญ่ได้รับการ
พัฒนาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างทั่วถึงเพราะมี
ข้อจ ากัดเรื่องเงินงบประมาณในภาพรวมกระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้แหล่งเรียนรู้จากชุมชนมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งเชิง
วิชาการและการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกความเป็นไทยสามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนเองได้ แต่ในแง่ของการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่ ขาดบุคลากรในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา   

 
การตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น: นอกจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน

อุดหนุนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของท้องถิ่นในการ
สนับสนุน สถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นในหลายด้ าน อาทิ ด้าน
อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ด้านวิชาการหลักสูตรการ
เรียนรู้ รวมถึงการจัดบริการทางการศึกษาที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สิ่งที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้คือ การจัดการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น : ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการ
บริหารจัดการศึกษาการจัดท าแผนของสถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอน การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ในการ
ใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ( School Based Management for Local Development 
:SBMLD)ด าเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้หรือเป็นฐานที่ตั้งในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดย เน้นการ
ด าเนินการ 4 ประเด็น คือ  

1.ความเข้มแข็งของกรรมการสถานศึกษา  
2.ความเข้มแข็งของการศึกษาในระบบ  
3.ความเข้มแข็งของการศึกษานอกระบบ  
4. ความเข้มแข็งของการศึกษาตามอัธยาศัย  
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ส่งเสริมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School :LSS)  ในการน้อม
น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  พร้อมให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 

 
- การลงทุนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา

งบประมาณส่วนใหญ่ได้ลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแต่การพัฒนาด้าน
วิชาการยังมนี้อย ท าให้ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาอยู่ในระดับพอใช้  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง  จะต้องร่วมมือ ในการเร่งพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง   

 

ในเชิงคุณภาพ: 

ด้านการบริหารจัดการ  :ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ และส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานมีดังนี้ 

1) สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
คุณภาพครู การจัดสภาพแวดล้อม งานวิชาการ และกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2) ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชน 

3) ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

ด้านการบริหารงบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณที่ใช้ในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจากเงิน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

๑. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ใช้ในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๑) เงินเดือน และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรส าหรับหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครู และครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒) ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม ส าหรับพนักงาน
จ้างต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก 
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๓) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
4) อาหารเสริม (นม) 
5) อาหารกลางวัน 

2.งบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าแผนเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนส าหรับเด็กเล็ก ได้แก่ 
๑) อาหารว่าง 
๒) อาหารกลางวันตามหลักโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
๓) อาหารเสริม (นม) 
๔) วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 
๕) การตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจ าปี โดยบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
๖) บริการอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมด้านงบประมาณ และความ

ต้องการของชุมชนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ : ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีพัฒนาการครบทั้ง 

๔ ด้าน (ด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา) เหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
ตามศักยภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก:ปัจจุบันต าแหน่งของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี ๒ ประเภท ได้แก่ 

๑) พนักงานส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และครู 
๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก 
ตามข้อมูลแล้วจ านวนครูผู้ดูแลเด็กมีสัดส่วนจ านวนครูน้อยกว่าจ านวนเด็ก ซึ่งจะปรากฏใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณด้าน
การบริหารงานบุคคล จึงให้ประสบปัญหาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอและมีภาระหน้าที่ นอกเหนือจาก
การดูและเด็กอีกจ านวนมาก เช่นงาน เอกสาร ธุรการ การเงิน พัสดุ เป็นต้น  

การพัฒนาบุคลากร:ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบด้านการศึกษายังขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก       
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะประสบการณ์ในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการสอนใน
รูปแบบใหม่ๆ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
จัด ที่ส่วนกลาง ท าให้ครูผู้ดูแลเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณรวมถึงจ านวน
ครูผู้ดูแลเด็กมีไม่เพียงพอกับการดูแลเด็กจึง ขาดโอกาสเข้ารับการพัฒนา   
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ดังนั้น การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงจ าเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ความสนใจเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและการพัฒนาเหมาะสมเป็นไปตามวัยแต่ละช่วง
อายุ สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะ
เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการด าเนินการจัดหรือสนับสนุน

การศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต อาท ิ

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม 

เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี 
ความเข้มแข็งของสมาชิก กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีงานท าที่ต่อเนื่อง ยั่งยืนเป็น
อาชีพต่อไปในอนาคต และให้เกษตรกร สมาชิกในกลุ่ม ได้มีความรู้ด้านในด้านต่างๆ พร้อมน าประสบการณ์ที่
ได้จากการเรียนรู้จากศูนย์ฯ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  ศูนย์การเรียนรู้ICT ชุมชน เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงสารสนเทศให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT และสืบค้นสารสนเทศ พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้าน ICT รวมถึงการสร้าง
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรับบริการข้อมูลข่าวสาร และบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตลอดจนสร้างประโยชน์แก่สินค้า และอาชีพของชุมชน เพ่ือการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมผ่านเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชนจึงเป็นกิจกรรมหลักท่ีจะน าไปสู่การผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” 

  สนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดชุมชนให้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย 
และเป็นศูนย์กลางสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ ไปสู่ที่อ่านหนังสือในระดับหมู่บ้าน 

การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ(โรงเรียนชราบาล)  

องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ในหลายพ้ืนที่ได้มีการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุโดยการจัดการศึกษาในรูปแบบให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การ
พัฒนาทักษะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่ องที่ผู้สูงอายุสนใจ
และมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น โดยมีวิทยากรจิตอาสาหรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมแก่บุคคลอื่น เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน 
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การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมา ศึกษาดูงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปได้มีการสนับสนุนหรือด าเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรม
ให้กับประชาชนในหลายๆด้าน เช่นด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้าน
การเมือง การปกครองการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัย 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ จ านวนมาก ตามศักยภาพและบริบทของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่ 

 

 ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการส่งเสริม  สนับสนุน ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิ 

1. จัดหรือสนับสนุนกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา การอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมศาสนา
ทายาทภาคฤดูร้อน อบรมการปฏิบัติธรรม  ธรรมสัญจร เทศธรรมหลวงมหาชาติ  สรงน้ า           
พระธาตุ ฯลฯ 

2. จัดหรือสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันส าคัญของท้องถิ่น เช่น ประเพณี
ยี่ เป็ง ประเพณีปี๋ ใหม่เมือง สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ ประเพณีสักการะบรรพบุรุษที่ส าคัญตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
กิจกรรมสืบสานจารีตประเพณีอันส าคัญของท้องถิ่นฯลฯ 

3. จัดหรือสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การยกย่องหรือ
ประกาศเกียรติคุณแกปราชญ์ชาวบ้าน หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  การถ่ายทอดศิลปะและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

 

 ด้านกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการส่งเสริม ด้านกีฬา นันทนาการ 
กิจกรรมเด็กและเยาวชนตามอ านาจและหน้าที่ อาทิ 

1.  องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการ         
จัดให้มีลานกีฬา/สนามกีฬา เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้ใช้ในการแข่งขันกีฬา เล่นกีฬา            
ออกก าลังกาย หรือ กิจกรรมนันทนาการ ตามศักยภาพและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

2.  ด าเนินการ หรือ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาตามความสนใจ
ของประชาชน 

3.  สนับสนุนในการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้ค าแนะน าในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 

4. จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา/การออกก าลังกาย ที่ได้มาตรฐาน 

5. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกก าลังกาย เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาระดับต าบล  
ระดับอ าเภอ การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด  ฯลฯ ตามอ านาจหน้าที่ของ
แต่ละท้องถิ่น 
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6. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมโครงการ เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกก าลังกาย/
นันทนาการ ให้แก่  กลุ่ม/ชมรม เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น  

7. การสนับสนุนให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ/สมรรถนะทางร่างกายและให้ค าแนะน าในการ         
เล่นกีฬาและออกก าลังเพื่อสุขภาพเหมาะสมตามช่วงวัย 

8. ด าเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมตามวัย              

9. องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลให้สนับสนุนการด าเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
โดยเชื่อมโยงกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

10.  ด าเนินการหรือสนับสนุนกิจกรรมอบรมหรือค่ายพัฒนาหรือจัดงานให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

11.   การส่งเสริมนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

และในปีงบประมาณ 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “พลเมืองเชียงใหม่เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรม                         
ทางการศึกษาและพลังแห่งความร่วมมือ ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชุมชนพอเพียง” 
จึงได้น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาที่มคีุณภาพ 

   ทุกระบบ 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นสากล  

เหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน 
1.2  เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แนวใหม่ ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ

ผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้วยนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ดิจทิัล และแหล่งเรียนรู้ ที่
หลากหลาย 

1.3  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษา  พัฒนาศักยภาพการ 
จัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

1.4  เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ นวัตกรรม และ               
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1.5  เสริมสร้างทัศนคติและรณรงค์การจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ 
1.6  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการ

เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและ 
                    ประวัตศิาสตร์ของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 2.1  เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้และสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชุมชน และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2  ท านุบ ารุงศาสนาอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู วิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอัน

ดีงามและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
2.3 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสู่ภายนอก 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3  การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวฒันธรรม                          
                     และภมูปิัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.1  เสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาท้องถิ่น
        ทุกภาคส่วน 

3.2  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกสาขา
อาชีพ 

3.3  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชน 
สามารถเข้าถึงได้ 

3.4  พัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัดให้มีมาตรฐาน 
และเข้าถึงได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน 

   สู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ 4.1  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
   4.2  เสริมสร้างการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิต 

 4.3  ส่งเสริมและสร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
กลยุทธ์ 

5.1  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
5.3  สร้างเสริมค่านิยมและทัศนคติของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 
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   สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ถูกน าไปปฏิบัติ
ตามตาราง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษา 
อปท.ชม. 

แผนพัฒนาการศึกษา 
อปท.ชม./จ านวนโครงการ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1.การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงและความ
เท่าเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุก
ระบบ 

42 40 

2.การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี  ภู มิ ปั ญ ญ า แ ล ะ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

6 6 

3.การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทาง
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

12 12 

4.การส่ง เสริมการกีฬา นันทนาการ 
กิจกรรม เด็ก เยาวชนและประชาชนสู่
ความเป็นเลิศ 

10 9 

5.การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 

4 4 

รวม 74 71 

 
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา

ลดความเหลื่อมล้ า คุณภาพการศึกษา  ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย เข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เติบโตบนความเชื่อมั่น มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง  
ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของตนเอง ของชุมชน ของท้องถิ่นและประเทศชาติ  

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา 
องค์กรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสบความส าเร็จหรือ
หน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ยังจัดการศึกษา
ไม่เข้มแข็งเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการจัดการศึกษาซึ่งอาจจัดในระบบพ่ีเลี้ยง หรือการตกลงร่วมมือกัน 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาเช่น การพัฒนาหลักสูตร   พัฒนาระบบการนิเทศการเรียนการสอนทั้งการนิเทศ
ภายในและการนิเทศจากภายนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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3. เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีความสามารถในการอ่านและมีนิสัย รักการอ่าน สามารถคิดวิเคราะห์                  
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์และคิดไตร่ตรอง รวมทั้งสร้างศักยภาพของเด็กเยาวชน        
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

4.  เร่งพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทั้งในระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

5.  เสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองตระหนักในความส าคัญของการศึกษา เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่การศึกษาของ
บุตรหลาน 

6.  การที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาที่
ชัดเจน และมักขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารท้องถิ่น 
ดังนั้นเพ่ือให้นโยบายการพัฒนาการศึกษามีความชัดเจน มีความต่อเนื่อง และไม่เปลี่ยนแปลงตามผู้บริหาร
ท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรยึดแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางในก าหนดการสนับสนุนการศึกษาท้องถิ่น  

 



 
 
 
 

บทที่  3   
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
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บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้
ก าหนด ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ.2561- 2565 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมโอกาส การ
เข้าถึงและความเท่าเทียม ทางการศึกษา           
ที่มีคุณภาพทุกระบบ 

 

1.1  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
และโปรแกรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายเป็นสากลเหมาะสมกับ
วัย ตอบสนองความแตกต่างและ
ศักยภาพของผู้เรียน 
1.2  เสริมสร้างสมรรถนะการ
เรียนรู้แนวใหม่ ในการพัฒนา
ทักษะและคุณลักษณะผู้เรียนแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยนวัตกรรม สื่อ
เทคโนโลยี ดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 
1.3  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
1.4  เสริมสร้างและพัฒนาองค์กร
แห่งคุณภาพด้วยการจัดการความรู้
นวัตกรรม และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
1.5  เสริมสร้างทัศนคติและ
รณรงค์การจัดการศึกษาเพ่ือ
สัมมาชีพ 
1.6  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยให้ประชาชนทุก
ช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

อปท. 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
อปท. 

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี            
ภูมิปัญญาและประวัตศิาสตร์ของ
ท้องถิ่น 

 

2.1  เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้และ           
สืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม              
วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
2.2  ท านุบ ารุงศาสนาอนุรักษ์             
สืบสาน ฟื้นฟู วิถีชีวิต จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 
2.3  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นสู่ภายนอก 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

3.1  เสริมสร้างเอกภาพและความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ                  
จัดการศึกษาท้องถิ่นทุกภาคส่วน 
 
3.2  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมและครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกสาขาอาชีพ 
 

3.3  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนสามารถ           
เข้าถึงได้ 
 

3.4  พัฒนาเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศการศึกษาท้องถิ่นระดับ
จังหวัดให้มีมาตรฐาน และเข้าถึงได้ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมการกีฬา 
นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน            
และประชาชน  สู่ความเป็นเลิศ 

 
  

4.1  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น 

  
4.2  เสริมสร้างการพัฒนาเด็กแล

เยาวชนให้มีทักษะชีวิต 
 
 
4.3  ส่งเสริมและสร้างนักกีฬา               

สู่ความ เป็นเลิศ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
 

5.1 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะครู           
มืออาชีพ 

 
 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับ 

 

5.3 สร้างเสริมค่านิยมและทัศนคติ
ของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษา 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 
 
 

อปท. 
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ 

 



 
 
 

บทที่  4   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
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งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. การสงเสริมโอกาส การเขาถึง
และความเทาเทียม ทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพทุกระบบ
1.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ
โปรแกรมการเรียนรูที่หลากหลาย
เปนสากลเหมาะสมกับวัย 
ตอบสนองความแตกตางและ
ศักยภาพของผูเรียน

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 เสริมสรางสมรรถนะการเรียนรู
แนวใหม ในการพัฒนาทักษะและ
คุณลักษณะผูเรียนแหงศตวรรษที่ 
21 ดวยนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี 
ดิจิทัล และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

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 สงเสริมโอกาสการเขาถึงและ
ความเทาเทียมทางการศึกษา 
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น และเสริมสรางอัต
ลักษณนักเรียนทองถิ่นเชียงใหม

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 เสริมสรางและพัฒนาองคกร
แหงคุณภาพดวยการจัดการความรู
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

บทที่ 4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม มีโครงการ/กิจกรรมจําแนกตามยุทธศาสตรและกลยุทธในการจัดการศึกษาดังนี้

4.1  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปงบประมาณ

พ.ศ.2565
รวม 5 ป

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2563
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งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปงบประมาณ

พ.ศ.2565
รวม 5 ป

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2563

1.5 เสริมสรางทัศนคติและรณรงค
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 สงเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยใหประชาชนทุก
ชวงวัยเขาถึงการเรียนรูไดตลอดเวลา

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 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปงบประมาณ

พ.ศ.2565
รวม 5 ป

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2563

2.การทํานุบํารุง ศาสนา สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาและประวัติศาสตรของ
ทองถิ่น
2.1 เสริมสรางวิถีการเรียนรูและสืบ
ทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมวิถี
ชุมชนและภูมิปญญา

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 ทํานุบํารุง ศาสนา อนุรักษ สืบ
สาน ฟนฟูวิถีชีวิต จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามปละ
ประวัติศาสตรทองถิ่น

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 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของทองถิ่นสูภายนอก

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 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปงบประมาณ

พ.ศ.2565
รวม 5 ป

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2563

3.การสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 เสริมสรางเอกภาพและความ
เขมแข็งเครือขายความรวมมือจัด
การศึกษาทองถิ่นทุกภาคสวน

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 สงเสริมและพัฒนาเครือขายครู
ภูมิปญญาทองถิ่นทุกสาขาอาชีพ

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 สงเสริมและพัฒนาเครือขาย
แหลงเรียนรู ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนสามารถเขาถึง
ได

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 พัฒนาเครือขายขอมูล
สารสนเทศการศึกษาทองถิ่นระดับ
จังหวัดใหมีมาตรฐาน และเขาถึงได

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 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปงบประมาณ

พ.ศ.2565
รวม 5 ป

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2563

4.การสงเสริมการกีฬา นันทนาการ
 กิจกรรมเด็กเยาวชนและ
ประชาชนสูความเปนเลิศ
4.1 สงเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการใหแกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในทองถิ่น

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 เสริมสรางการพัฒนาเด็กและ
เยาชนใหมีทักษะชีวิต

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 สงเสริมและสรางนักกีฬาสู
ความเปนเลิศ

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. การเสริมสรางศักยภาพ 
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูปกครอง
5.1 สงเสริมพัฒนาสมรรถนะครูมือ
อาชีพ

1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 5,000,000

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของผูบริหารและบุคลากร
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 สรางเสริมคานิยมและทัศนคติ
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษา

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

รวมทั้งสิ้น 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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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูท้ีห่ลากหลายเป็นสากลเหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1.โครงการพัฒนา
หลักสูตรปฐมวยั

1.เพือ่พัฒนาการจัด
หลักสูตรและโปรแกรม
การเรียนรู้ทีม่ีมาตรฐาน
เหมาะสมกับวยั
2. เพือ่ให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแล และพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษา 
พัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วนิัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับ
วยั

- ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก ในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงใหม่
- โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในพืน้ที่
จังหวดัเชียงใหม่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนมีหลักสูตร
และการสอนทีส่่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกโดย
ใช้นวตักรรมและ
สารสนเทศรอบด้านของ
โรงเรียนเป็นฐาน
2. มีกระบวนการ
เรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
เหมาะสมกับวยั 
ตอบสนองความ
แตกต่างและศักยภาพ
ของผู้เรียนตามบริบท
ของพืน้ที่

อบจ.เชียงใหม่
กศจ.เชียงใหม่

งบประมาณและแหล่งทีม่า

โครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูท้ีห่ลากหลายเป็นสากลเหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะทีจ่ าเป็น
ตามหลักสูตร

1. เพือ่ให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2. เพือ่ให้ผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์3. 
เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์

- โรงเรียนในสังกัด
อปท.ในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงใหม่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. นักเรียนมีทักษะและ
สมรรถนะ (3R 8C) 
เพิม่มากขัน้
2. นักเรียนมีผลการ
ทดสอบสมรรถนะ NT, 
O-Net ทีดี่เพิม่ขึน้

อบจ.เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูท้ีห่ลากหลายเป็นสากลเหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการจัด
การศึกษาแนวทาง
ทว/ิพหุภาษา

1.เพือ่พัฒนาการทางภาษา
 โดยจดัให้มีการเรียนการ
สอนภาษาท้องถิ่นซ่ึงเป็น
ภาษาแม่ของเด็ก และใช้
เป็นส่ือในการเรียนการสอน
 เน้นพัฒนาการทางภาษา
ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพือ่ปูพืน้ฐาน
การเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
2.เพือ่พัฒนาการด้าน
วชิาการโดยอิงตาม
มาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด
3.เพือ่พัฒนาการด้าน
สังคมและวฒันธรรม ให้
เด็กมีความภูมิใจในภาษา
และวฒันธรรมของตนและ
เคารพในความคิด ความ
เชื่อของบุคคลจาก
วฒันธรรมอื่น 

สถานศึกษาทีม่ีเด็ก
 นักเรียน กลุ่มชาติ
พันธุใ์นจังหวดั
เชียงใหม่

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการ
เรียนรู้ของเด็ก นักเรียน
 กลุ่มชาติพันธุ์
2.การอยูร่่วมกันใน
สังคมพหุวฒันธรรม
แบบสังคมไทยอยา่ง
เป็นสุข มีคุณภาพชีวติที่
มัน่คงตามความ
ปรารถนา

อบจ.เชียงใหม่
กศจ.เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูท้ีห่ลากหลายเป็นสากลเหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการจัด
การศึกษาแนวทาง
ทว/ิพหุภาษา(ต่อ)

2. เพือ่พัฒนาการด้าน
วชิาการ โดยอิงตาม
มาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธกิาร
ก าหนด
3. เพือ่พัฒนาการด้าน
สังคมและวฒันธรรม  
ให้เด็กมีความภูมิใจใน
ภาษาและวฒันธรรม
ของตน และเคารพใน
ความคิด ความเชือ่ของ
บุคคลจากวฒันธรรมอืน่
   

1.เพือ่พัฒนาการ
ทางภาษา โดยจัด
ให้มีการเรียนสอน
ภาษาแม่ของเด็ก
และใช้เป็นส่ือในการ
เรียน

1.ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการเรียนรู้ของ
เด็ก นักเรียน กลุ่มชาติ
พันธุ์
2.การอยูร่่วมกันใน
สังคมพหุวฒันธรรม
แบบสังคมไทยอยา่ง
เป็นสุขมีคุณภาพชิวติที่
มัน่คงตามความ
ปราถนาสามารถ
รักษาอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรมท้องถิน่ของ
ตนไวไ้ด้และพัฒนาอัต
ลักษณ์ความเป็นท้องถิน่

วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า

โครงการ

- 88 -



- 89 -

ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูท้ีห่ลากหลายเป็นสากลเหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4.โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิน่

1. ให้สถานศึกษามี
หลักสูตรเป็นของ
ตนเอง  คือ  หลักสูตร
สถานศึกษา 
ประกอบด้วย  การ
เรียนรู้ทัง้มวล และ
ประสบการณ์อืน่ ๆ
2. เพือ่พัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของ
ท้องถิน่

โรงเรียนในสังกัด
อปท.ในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงใหม่
ทุกแห่ง

1,400,000 1,700,000 ๑,๙๐๐,๐๐๐ 2,040,000 2,180,000 1.โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาทุก
ระดับชัน้ทีเ่หมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของสถานศึกษา
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิน่ทีมุ่ง่สู่
คุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่(เงิน

อุดหนุน)อปท.
ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูท้ีห่ลากหลายเป็นสากลเหมาะสมกับวัย ตอบสนองความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5.โครงการส่งเสริม
การจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การ
บริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง)

1. เพือ่ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่ศูนยก์าร
เรียนรู้ ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.
2.เพือ่พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิน่ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
 

โรงเรียนในสังกัด
อปท.ในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงใหม่ทุกแห่ง

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 1. สถานศึกษามี
การบูรณาการการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เรียนการสอน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์ 1.2 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรูแ้นวใหม่ ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะผู้เรียนแห่งศตวรรษที ่21 ด้วยนวัตกรรม สือ่เทคโนโลยี ดิจิทัล   และแหล่งเรียนรูท้ีห่ลากหลาย

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1.โครงการจัดการ
เรียนรู้ด้านภาษาเพือ่
การส่ือสารทัง้ไทย
และต่างประเทศ

1. เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
ภาษาไทยและ
ต่างประเทศทุก
ระดับชัน้อยา่ง
หลากหลาย
2. เพือ่เพิม่
ประสบการณ์เรียนรู้
การส่ือสารจากเจ้าของ
ภาษา

สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ทุกแห่ง
ในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงใหม่

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1. ยกระดับมาตรฐาน
ของผู้เรียน ทุกระดับใน
และสมรรถนะด้าน
ภาษาและการส่ือสาร
ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
2. ผู้เรียนเกิดทักษะการ
ส่ือสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพิม่ขึน้

อบจ.เชียงใหม่
และ

สถานศึกษาที่
ร่วมโครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์ 1.2 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรูแ้นวใหม่ ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะผู้เรียนแห่งศตวรรษที ่21 ด้วยนวัตกรรม สือ่เทคโนโลยี ดิจิทัล  และแหล่งเรียนรูท้ีห่ลากหลาย
เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2.โครงการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน (Brian 
Based Learning)

1. เพือ่พัฒนาผู้บริหาร 
ครูผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้
2. พัฒนาผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจ
สมองของเด็ก
3. เพือ่สร้างโรงเรียน
ต้นแบบของ อบจ.
เชียงใหม่ และเครือข่าย
ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ
สมอง

ผู้บริหาร /ครู/
บุคลากรทางการ
ศึกษา ระดับปฐม
ศึกษา และ
ประถมศึกษา ใน
สังกัด อปท.ทุกแห่ง
ในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงใหม่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ผู้บริหาร /ครู/
บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด อปท. 
มีความรู้ความเข้าใจการ
จัดประสบการณ์ด้วย
แนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ
สมอง
2. สถานศึกษามีการ
จัดการส่ิงแวดล้อมการ
เรียนรู้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ตามช่วงวยั

อบจ.เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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- 93 -

ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์ 1.2 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรูแ้นวใหม่ ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะผู้เรียนแห่งศตวรรษที ่21 ด้วยนวัตกรรม สือ่เทคโนโลยี ดิจิทัล และแหล่งเรียนรูท้ีห่ลากหลาย

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3.โครงการคัดกรอง
เด็กปฐมวยัในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพือ่ให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับ
การพัฒนาทางร่างกาย
สังคมอารมณ์และ
สติปัญญาจิตใจ
2.เพือ่เตรียมความ
พร้อมสมรรถนะการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กก่อนวยั
เรียน

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุก 
อปท.ในจังหวดั
เชียงใหม่จ านวน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.เด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ทางร่างกายสังคม 
อารมณ์และสติปัญญา
2.เด็กมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ เหมาะสม
ตามวยั

อบจ.เชียงใหม่
ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กทีเ่ข้าร่วม

โครงการ

4. โครงการ
วเิคราะห์ความถนัด
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทุกระดับ

1. เพือ่ให้ครูผู้สอนมี
ทักษะความรู้ในการจัด
เตรียมการสอน ส่ือ 
หรือ นวตักรรม  
ส าหรับด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ แก่ผู้เรียน
ได้สอดคล้องเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียนมากยิง่ขึน้
2. เพือ่วางแผนพัฒนา
พฤติกรรมของผู้เรียนที่
มีปัญหา (แผนการ
เรียนรู้)

นักเรียนโรงเรียน
สังกัด อปท. ทุก
แห่งในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงใหม่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. สถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนได้
สอดคล้องเหมาะสมตรง
ตามความต้องการของ
ผู้เรียนมากยิง่ขึน้ 
2. ครูผู้สอนรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลและ
หาทางช่วยเหลือผู้เรียน
ทีม่ีข้อบกพร่องให้มี
ความพร้อม ทีดี่ขึน้

สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์ 1.2 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรูแ้นวใหม่ ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะผู้เรียนแห่งศตวรรษที ่21 ด้วยนวัตกรรม สือ่เทคโนโลยี ดิจิทัล และแหล่งเรียนรูท้ีห่ลากหลาย

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้/จัดต้ัง
ศูนยก์ารเรียนรู้ใน
สถานศึกษา

1. เพือ่พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ในสถานศึกษา
2. เพือ่จัดท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
สถานศึกษาในสังกัด
3. เพือ่จัดกิจกรรมศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเทีย่วในสถานศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด
 อปท.ชม.

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1. แหล่งเรียนรู้ได้รับ
การพัฒนา /มีศูนยก์าร
เรียนรู้ในสถานศึกษา
เพือ่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ
2. ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการได้คิดเอง
ปฏิบัติเอง และสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองได้รับ
การปลูกฝังให้รู้และรัก
คุณค่าท้องถิน่ของตน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

6. โครงการรักการ
อ่านในสถานศึกษา

1.เพือ่ให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่านและมีทักษะ
การค้นควา้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ส่ือเทคโนโลยดิีจิทัล 
แหล่งเรียนรู้
2.เพือ่ให้นักเรียนมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ความคิดเห็นระหวา่งกัน

นักเรียนโรงเรียน
สังกัด อปท. ทุก
แห่งในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงใหม่

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 1.นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านมีทักษะการค้นควา้
แสวงหาความรู้ตนเอง
2.นักเรียนสามารถ
ประยกุต์ความรู้ใช้ในการ
เรียนและพัฒนาตนเอง
ได้อยา่งต่อเนือ่ง

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่(เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ
กลยุทธ์ 1.2 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรูแ้นวใหม่ ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะผู้เรียนแห่งศตวรรษที ่21 ด้วยนวัตกรรม สือ่เทคโนโลยี ดิจิทัล และแหล่งเรียนรูท้ีห่ลากหลาย

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. เพือ่พัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในโรงเรียนในสังกัด 
อปท. ให้มีมาตรฐาน
และพร้อมใช้ได้
ตลอดเวลา
2. เพือ่พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่
การศึกษาให้กับโรงเรียน

สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ทุกแห่ง

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 1.ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนในสังกัด อปท.
มีประสิทธภิาพสามารถ
ใช้ส่ือเทคโนโลยแีละ
ดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้อยา่งสร้างสรรค์
2. นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ ผ่านส่ือออนไลน์
ได้

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่  (เงิน

อุดหนุน)
อปท.ชม.

8. โครงการพัฒนา
ระบบจัดบริหารจัด
การศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
อปท.เข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0

1. เพือ่พัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
อปท.เข้าสู่ประเทศไทย
 4.0
2. เพือ่ให้มีชุดอุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์
ส าหรับห้องเรียนแห่ง
คุณภาพ

อปท.ทุกแห่ง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 1. อปท.มีระบบบริหาร
จัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ทีม่ี
ประสิทธภิาพ 
ตอบสนองตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
2. นักเรียนมีโอกาส
เรียนรู้ จากครูสอน
ผู้สอนทีเ่ก่งมีความรู้
ความสามารถในการ
สอน ด้วยเทคโนโลย ี
ผ่าน ส่ือออนไลน์ ได้

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่(เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

   กลยุทธ์ 1.2 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรูแ้นวใหม่ ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะผู้เรียนแห่งศตวรรษที ่21 ด้วยนวัตกรรม สือ่เทคโนโลยี ดิจิทัล และแหล่งเรียนรูท้ีห่ลากหลาย

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ
 DLIT

1.เพือ่จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนคุณภาพใน
จัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิน่
2.เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ

สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ทุกแห่ง
ทีจ่ัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. สถานศึกษาในสังกัด
 อปท.มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนคุณภาพใน
จัดการเรียนการสอน
2.ยกระดับการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศให้กับนักเรียน
3. นักเรียนมีโอกาส
เรียนรู้ จากครูสอน
ผู้สอนทีเ่ก่งมีความรู้
ความสามารถในการ
สอน ด้วยเทคโนโลย ี
ผ่าน ส่ือออนไลน์ ได้

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่ 
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์1.3  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับทีสู่งขึน้ 

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการมหกรรม
การศึกษาท้องถิน่
เชียงใหม่

1. เพือ่ให้เด็ก นักเรียน
 ท้องถิน่จังหวดั
เชียงใหม่ได้มีเวทีในการ
แสดงศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ
ทางวชิารการ  ทักษะ
อาชีพศิลปวฒันธรรม 
การแสดง ฯลฯ  อยา่ง
รอบด้าน 
2. เพือ่เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
ครูและผู้เรียนในสังกัด 
อปท.

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
เด็ก นักเรียน
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ของ
สถานศึกษาสังกัด 
อปท.ในจังหวดั
เชียงใหม่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
เด็ก นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด อปท.
 ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง
2. มีการพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาในท้องถิน่

อบจ.เชียงใหม่

2. โครงการพัฒนา 
สถานศึกษาดีมี
คุณภาพ ประจ าต าบล

1.เพือ่ส่งเสริมให้
สถานศึกษาของอปท.
ขยายหรือยกระดับการ
จัดการศึกษาทุกระดับ
2.เพือ่ให้คนในท้องถิน่
ได้รับบริการทาง
การศึกษาทีม่ีคุณภาพ 
เรียนฟรี โรงเรียนดีใกล้
บ้าน

สถานศึกษาในสังกัด
 อปท.ชม. 
ต าบลละ 1 แห่ง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.สถานศึกษาของอปท.
ขยายหรือยกระดับการ
จัดการศึกษาทุกระดับ
2. คนในท้องถิน่ได้รับ
บริการทางการศึกษาที่
มีคุณภาพ ทีอ่ยูใ่น
ชุมชน/ต าบลใกล้บ้าน

อปท.ชม.
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์1.3  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับทีสู่งขึน้ 

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนตามอัจฉริยภาพ
สู่ความเป็นเลิศ

1. เพือ่ส่งเสริมผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษ
ในทุกด้านสู่ความเป็นเลิศ
2. เพือ่ให้ผู้เรียน
สามารถค้นหาความ
ถนัดตนเอง

ผู้เรียนใน
สถานศึกษาในสังกัด
 อปท.ชม. จ านวน 
ทุกแห่ง

1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. นักเรียนทีม่ี
ความสามารถพิเศษ
ได้รับการพัฒนาด้าน
วชิาการอยา่งเต็ม
ศักยภาพ
2. นักเรียนมีโอกาส
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ทีก่วา้งขึน้

อปท.ชม.
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่
(เงินอุดหนุน)

4. โครงการกองทุน
ปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่

1.เพือ่ลดความเหล่ือม
ล้ าทางการศึกษาใน
พืน้ทีจ่ังหวดัเชียงใหม่
(การศึกษาตลอดชีวติ)
2.เพือ่จัดเป็น
ทุนการศึกษาครบวงจร
3. เพือ่เป็นทุน
ประกอบสัมมาชีพ
ระหวา่งเรียนและ
สัมมาชีพ (ประกอบ
อาชีพ)

สถานศึกษา ศูนย์
การเรียนรู้ สถาน
ประกอบการ 
หมูบ่้านชุมชน กลุ่ม
กิจกรรม
สถานศึกษาอ าเภอ
ในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงใหม่

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1.การขับเคล่ือนปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่เชิง
พืน้ทีเ่กิดผลอยา่งเป็น
รูปธรรม
2.ลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษาในพืน้ที่
จังหวดัเชียงใหม่
(การศึกษาตลอดชีวติ)
3. ยกระดับการศึกษา
ให้มีคุณภาพ
4. การจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวติอยา่งยัง่ยนื

คณะปฏิรูป
การศึกษา

เชียงใหม/่อบจ.
เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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- 99 -

ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์1.3  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับทีสู่งขึน้ 

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4. โครงการกองทุน
ปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม(่ต่อ)

4. เพือ่สนับสนุน ส่ือ 
อุปกรณ์ อาคารเรียน 
ตามนโยบายโครงสร้าง
พืน้ฐานสถานศึกษา 
ศูนยก์ารเรียนรู้ทีต้ั่งอยู่
ในพืน้ทีย่ากจน ห่างไกล
5. สนับสนุนโครงการ 
กิจกรรมตามแผน
ยทุธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่ เช่น
 เงินรางวลัแก่ครูสอนดี
(ปฏิรูปการเรียนรู้
เงินรางวลัสถานศึกษา 
ศูนยก์ารเรียนรู้ สถาน
ประกอบการ หมูบ่้าน
ชุมชนทีจ่ัดภูมิทัศน์ทาง
สังคมได้ดี ฯลฯ

- - - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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- 100 -

ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์1.3  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับทีสู่งขึน้ 

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5. โครงการ
สนับสนุนอาหารเสริม
 (นม)

1.เพือ่ให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
   ตามวยัมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. เพือ่ส่งเสริม
พัฒนาการทางร่างกาย
และสติปัญญา

เด็กเล็ก เด็ก
อนุบาลและนักเรียน
 ป.1-6 สถานศึกษา
ในสังกัด อปท.ชม. 
จ านวน 260 วนั

66,000,000 70,000,000 75,000,000 80,000,000 85,000,000 1.นักเรียนในสังกัด
อปท.มีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ตามวยัมีน้ าหนัก
 ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2.นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางร่างกายและ
สติปัญญาในการเรียนรู้

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่ (เงิน

อุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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- 101 -

ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์1.3  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับทีสู่งขึน้ 

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวนั

1. เพือ่ให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  ตามวยัมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. เพือ่ส่งเสริม
พัฒนาการทางร่างกาย
และสติปัญญา

เด็กเล็กศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด 
อปท.ชม. จ านวน 
245 วนั
เด็กอนุบาลและ
นักเรียน ป.1-6 
สถานศึกษาในสังกัด
 อปท.ชม. 
จ านวน 200 วนั

166,000,000 170,000,000 175,000,000 180,000,000 185,000,000 1.นักเรียนในสังกัด
อปท.มีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ ตามวยัมี
น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และมีพัฒนาการทาง
ร่างกายและสติปัญญา
2. นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางร่างกายและ
สติปัญญาในการเรียนรู้

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่ (เงิน
อุดหนุน)อปท.

ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งทีม่า
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- 102 -

ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์1.3  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับทีสู่งขึน้ 

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการ
การศึกษาของท้องถิน่
 (ปัจจัยพืน้ฐาน
ส าหรับนักเรียน
ยากจน)

1. เพือ่ช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดอปท. ที่
ครอบครัวยากจนมี
รายได้ไม่เกิน 40,000
 ต่อปี ในระดับประถม
ศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด อปท.ชม. 
ป.1-6 อัตราคนละ
500 /ภาคเรียน 
คนละ 1.000 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 40
ของนักเรียน ป.1-6
ม.1-3 อัตราคนละ
1,500 /ภาคเรียน
 คนละ 3.000 ต่อ
ปีของนักเรียน ม.
1-3

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. นักเรียนทีค่รอบครัว
ยากจนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอยา่งต่อเนือ่ง

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่ (เงิน
อุดหนุน)อปท.

ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งทีม่า
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- 103 -

ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์1.3  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับทีสู่งขึน้ 

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่รัดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน

1.เพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา
2.เพือ่ส่งเสริมแนว
ทางการจัดการศึกษา
ตาม พ.ร.บการศึกษา
แห่งชาติและการจัด
หลักสูตรแกนกลาง
เพือ่ให้การบริการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ฟรีแก่นักเรียนตาม
เหมาะสม

โรงเรียนในสังกัด 
อปท.ชม. ทุกแห่ง 
ได้รับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา

35,000,000 38,000,000 42,000,000 45,000,000 47,000,000 1.โรงเรียนมีทรัพยากร
การบริหารเพียงพอ
2. โรงเรียนในสังกัด
อปท. สามารถจัด
การศึกษาให้ได้
มาตรฐานและมีการ
พัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่ (เงิน

อุดหนุน)
อปท.ชม.

9. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการ
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(สนับสนุนการจัด
เรียนการสอนของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)

1.เพือ่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
อยา่งทัว่ถึง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อปท.ชม. 
ทุกแห่งได้รับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
เกีย่วกับการจัด
เรียนการสอนของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

41,000,000 42,000,000 43,000,000 44,000,000 45,000,000 1.ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
สามารถจัดการศึกษาให้
ได้มาตรฐานและมีการ
พัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่ (เงิน

อุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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- 104 -

ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์1.3  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับทีสู่งขึน้ 

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

10. โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพการ
การศึกษาของท้องถิน่
 (สนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส)

1. เพือ่สนับสนุนการ
จัดการศึกษาการเรียน
ร่วมส าหรับเด็กด้วย
โอกาสโรงเรียนสังกัด
อปท.
2.เพือ่ให้เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพเหมาะสมกับ
สภาพร่างกายและ
สติปัญญา

อปท.ชม. จ านวน 
30 แห่งได้รับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
เกีย่วกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
เด็กด้อยโอกาส

1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาให้กับเด็กด้อย
โอกาสได้เหมาะสม
2. เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพ

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่ (เงิน

อุดหนุน)
อปท.ชม.

11. โครงการจัดงาน
แข่งขันทักษะ
วชิาการท้องถิน่

1.เพือ่ส่งเสริมทักษะ
วชิาการและการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนในสังกัด
อปท.
2.เพือ่ส่งเสริมให้ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา
 นักเรียน เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวชิาการ
ท้องถิน่
3. ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาท้องถิน่
ทัดเทียมสู่สากล

สถานศึกษาในสังกัด
 อปท.ชม. 
และ อปท.ในระดับ
ภาค

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.นักเรียนในสังกัด
อปท.มีโอกาสในการ
เสนอผลงานและทักษะ
วชิาการและการและ
เปล่ียนเรียนรู้ ในทุกๆ
ด้าน
2. โรงเรียนในสังกัด
อปท.มีมาตรฐาน
การศึกษาท้องถิน่
ทัดเทียมสู่สากล

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่ (เงิน

อุดหนุน)
และอปท.
เจ้าภาพ

งบประมาณและแหล่งทีม่า
โครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์1.3  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับทีสู่งขึน้ 

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

12. โครงการ
ก่อสร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่

1.เพือ่ให้สถานศึกษาใน
สังกัดอปท. มีอาคาร
สถานที ่ทีม่ีมาตรฐาน 
เพียงพอ ปลอดภัย 
เหมาะสมและมีความ
พร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับ
การศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด
 อปท.ชม. ได้รับ
จัดสรรอาคาร
เรียน/อาคาร
เอนกประสงค์ ปีละ
 5 อาคาร
และได้รับ
งบประมาณ
ปรับปรุงซ่อมแซม
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
และมีความพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้ ทุก
ระดับการศึกษา

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่ (เงิน

อุดหนุน)
อปท.ชม.

13.โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

1.เพือ่สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อปท.ชม. 
ทุกแห่งได้รับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
เกีย่วกับการจัด
เรียนการสอนของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

22,406,770 23,406,770 24,406,770 25,406,770 26,406,770 1.ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
สามารถในการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
มาตรฐานการเรียนและ
มีการพัฒนาได้อยา่ง
เหมาะสม

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่ (เงิน

อุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์  1.4 เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพด้วยการจัดการความรู ้นวัตกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
นวตักรรมทาง
การศึกษา

1. เพือ่ส่งเสริมให้ครู
คิดค้นสร้างสรรค์
กระบวนการเรียนรู้ 
หรือ ประดิษฐ์ส่ือและ
นวตักรรมการเรียนรู้ได้
อยา่งหลากหลายและ
น าไปใช้ให้เกิด
ประสิทธภิาพสูงสุดใน
ทุกระดับการศึกษา
2. เพือ่สร้างองค์ความรู้
ใหม่ส าหรับในการ
เรียนรู้อยา่งรอบด้าน

ครู ในสถานศึกษา
ในสังกัดอปท. ทุก
แห่ง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. ครูสามารถประดิษฐ์
และพัฒนาส่ือและ
นวตักรรมการเรียนรู้ได้
อยา่งหลากหลาย
2. ครูสามารถใช้ส่ือและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
3. มีแนวคิดหรือ
กระบวนการเรียนรู้ใหม่
ในการจัดการเรียนรู้
อยา่งรอบด้าน

อปท.ชม.

2. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

1. เพือ่พัฒนา
สถานศึกษาของท้องถิน่
และหน่วยงานต้นสังกัด
ให้มีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
2. เพือ่อบรมให้ความรู้
เกีย่วกับระบบประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ทุกแห่ง
และหน่วยงานต้น
สังกัด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. สถานศึกษาของ
ท้องถิน่ มีระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา

อบจ.เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์  1.4 เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพด้วยการจัดการความรู ้นวัตกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการประสาน
และจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561 - 
2565)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ในเขตจังหวดัเชียงใหม่

1.เพือ่ให้มีแผนพัฒนา
การศึกษาของอปท.ใน
เขตจ.ชม.พร้อมทัง้
แสดงถึงวสัิยทัศน์ 
พันธกิจและยทุธศาสตร์
ทีส่อดคล้องกับแผน
ยทุธศาสตร์ระดับต่างๆ
2.เพือ่ให้มีการประสาน
และบูรณาการระหวา่ง
อปท.ในเขตจ.ชม.
3.เพือ่น าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ตอบสนองความ
ต้องการ แก้ไขปัญหา 
และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในท้องถิน่

1.จัดประชุม อบรม
สัมมนาเชิงวชิาการ
ปฏิบัติการของ
คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ
ประสาน
แผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ.
2561-2565)ของ
อปท.ในเขตจ.ชม.
2.แผนพัฒนา
การศึกษาของอปท.
ในเขตจ.ชม.
3.รายงานการ
ติดตามประเมินผล
แผนการพัฒนา
การศึกษาของอปท.
ในเขตจ.เชียงใหม่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.อปท.ในเขตจ.ชม.มี
แผนพฒันาการศึกษา(พ.ศ.
2561 - 2565)ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันาด้านการศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
หนังสือส่ังการ
กระทรวงมหาดไทยและ
แผนพฒันาจังหวดัเชียงใหม่
2.อปท.ในเขตจ.ชม.มีการ
พฒันาด้านการศึกษาเปน็ไป
ในทิศทางเดียวกัน
3.โครงการพฒันาด้าน
การศึกษาต่างๆส าหรับเสนอ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธกิาร
จังหวดัเชียงใหม่
4.คณะกรรมการประสาน
แผนพฒันาการศึกษา(พ.ศ.
2561 - 2565)ของอปท.ใน
เขตจ.ชม.จะเปน็ฝ่าย
ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล

อบจ.เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์  1.4 เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพด้วยการจัดการความรู ้นวัตกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
ประสานงานวชิาการ
ระดับจังหวดัและการ
จัดท าสรุป
ประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ระดับ กลุ่ม
จังหวดัการศึกษา
ท้องถิน่ที ่15 
ภาคเหนือตอนบน 

1. เพือ่พฒันาศักยภาพ
การจดัการศึกษาของ
คณะกรรมการระสาน
งานฯรวมทั้งผู้ที่เกีย่วขอ้ง
2. เพือ่ใหค้ณะกรรมการ
ประสานงานฯ ได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ในด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการจดั
การศึกษาศึกษาท้องถิน่ที่
เปน็ระบบ
3. เพือ่จดัท าสรุป
ประมวลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับกลุ่มจงัหวดั
การศึกษาท้องถิน่ที่15 
(ภาคเหนือตอนบน 1)

อปท.ทุกแห่งในเขต
จังหวดัเชียงใหม่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. คณะกรรมการ
ประสานงานวชิาการฯ
และผู้ทีเ่กีย่วข้องได้
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในด้านการ
 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาท้องถิน่ที่
เป็นระบบได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอยา่ง
ต่อเนือ่ง
2. ได้ผลการประเมิน
การศึกษาท้องถิน่ไปใช้
ในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาในโอกาส
ต่อไปปกครององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ได้
น าความรู้ไปพัฒนางาน
ให้มีประสิทธภิาพทีดี่
ยิง่ขึน้

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่  (เงิน
อุดหนุน)อปท.

ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์  1.4 เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพด้วยการจัดการความรู ้นวัตกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5. โครงการส่งเสริม 
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

1. เพือ่ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่และสถานศึกษา
ในสังกัด อปท.จัดท า
แผนแผนพัฒนา
การศึกษาทีม่ีคุณภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิต่์อ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิน่
2. เพือ่ให้ทุกภาคส่วน
ให้ความส าคัญในการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาท้องถิน่

อปท.และ
สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่งในเขต
จังหวดัเชียงใหม่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่และสถานศึกษา
ในสังกัด อปท.จัดท า
แผนแผนพัฒนา
การศึกษา ทีม่ีคุณภาพ 
มาตรฐาน
2. เกิดผลสัมฤทธิต่์อ
ผู้เรียนและคุณภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิน่

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่  (เงิน

อุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงและความเท่าเทียม ทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์  1.5  เสริมสร้างทัศนคติและรณรงค์การจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการแนะแนว
การศึกษาวชิาชีพแก่
ผู้ปกครองและ
นักเรียน

1. เพือ่ให้ผู้ปกครอง
และผู้เรียนทุกระดับมี
ความเข้าใจและ
ทัศนคติทีดี่ต่อ
การศึกษาสายวชิาชีพ
2. นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ทราบ
ข้อมูลเกีย่วกับตลาด
อาชีพในปัจจุบันและ
อนาคตตามบริบทการ
การเปล่ียนแปลงของโลก

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครอง สังกัด 
อปท.ในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงใหม่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองสามารถ
วางแผนการศึกษาต่อได้
ตรงตามความเหมาะสม
กับความถนัดของ
ตนเองและโอกาสการ
ประกอบสัมมาอาชีพ
2. ผู้ปกครองและ
ผู้เรียนมีความเข้าใจ
และทัศนคติทีดี่ต่อ
การศึกษาสายอาชีพ
และวชิาชีพ

อปท.ชม.
สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.

2. โครงการ
วเิคราะห์ความถนัด
ทางวชิาชีพของ
ผู้เรียนทุกระดับ

1. เพือ่ให้ผู้เรียนได้รู้ถึง
ความถนัดของตนเองใน
การเลือกเรียนต่อใน
สาขาวชิาทีเ่หมาะสม
2. เพือ่ให้ผู้เรียน
สามารถค้นพบตนเอง
ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง 
สังกัด อปท.ในพืน้ที่
จังหวดัเชียงใหม่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. นักเรียนได้คนพบ
ตนเองในการเลือก
ประกอบอาชีพ
2. หน่วยงานภาครัฐมี
ข้อมูลเพือ่ไปวางแผน
พัฒนาอาชีพ

อปท.ชม
จัดหางาน 
เชียงใหม่

สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงและความเท่าเทียม ทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์  1.5  เสริมสร้างทัศนคติและรณรงค์การจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการเตรียม
ความพร้อมนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นสู่สัมมาชีพ

1. เพือ่สร้างความ
เข้มแข็งของครูแนะ
แนวและครูผู้มีบทบาท
แนะแนว
2. พัฒนาและน าเสนอ
รูปแบบการจัด
การศึกษาเพือ่สัมมาชีพ
ของโรงเรียนต้นแบบ
3. เพือ่ให้ผู้เรียนทุก
ระดับและผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติทีดี่ต่อการศึกษา
เพือ่สัมมาชีพ

โรงเรียนในทุกสังกัด
ในจังหวดัเชียงใหม่

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1. รูปแบบการเตรียม
ความพร้อมด้านอาชีพ
ของนักเรียน ม.ต้น
2. Best Practice ของ
โรงเรียนต้นแบบ
3. ทุกภาคส่วนเกิด
ความตระหนักรู้และให้
ความส าคัญการตรียม
ความพร้อมด้านอาชีพ
ของนักเรียน

อบจ.ชม.
ร่วมกับกศจ.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงและความเท่าเทียม ทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์  1.5  เสริมสร้างทัศนคติและรณรงค์การจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4. โครงการจัดต้ัง
วทิยาลัยอาชีวศึกษา
ท้องถิน่เชียงใหม่

1. เพือ่จัดการศึกษา
สายอาชีพส าหรับ
ประชาชนตามบริบท
ของท้องถิน่

วทิยาลัย
อาชีวศึกษาท้องถิน่
เชียงใหม่
จ านวน 1 แห่ง

- - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1. มีวทิยาลัย
อาชีวศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีต่อบสนอง
ความต้องการให้กับ
ประชาชนในท้องถิน่
ได้รับการศึกษาสาย
อาชีพเพิม่ขึน้

 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่  (เงิน

อุดหนุน)
อบจ.ชม.

5. โครงการความ
ร่วมมือระหวา่ง
ผู้ประกอบการกับ
สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้วชิาชีพ

1. เพือ่ส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
ร่วมกับผู้ประกอบการ
ในชุมชน
2. เพือ่ให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติจริง

- โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
-วทิยาลัย
อาชีวศึกษาท้องถิน่
เชียงใหม่จ านวน 1 
แห่ง

1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 1. ผู้เรียนใน
สถานศึกษาสังกัด อปท.
ได้เรียนรู้และมีทักษะ
วชิาชีพทีต่รงตามความ
ต้องการของ
ผู้ประกอบการ
2. ผู้เรียนทีไ่ม่สามารถ
เรียนต่อในระดับสูงขึน้
ไปสามารถออกไป
ประกอบอาชีพอิสระได้

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่
 (เงินอุดหนุน)
อบจ.ชม.

วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงและความเท่าเทียม ทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ
กลยุทธ์  1.5  เสริมสร้างทัศนคติและรณรงค์การจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6. การจัดการศึกษา
ในหลักสูตร
อาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวศึิกษา) 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1.เพือ่ขยายโอกาสการจดั
การศึกษาในหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)ให้กวา้งยิง่ขึ้น และ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่
ในพืน้ที่ห่างไกล ยากจน 
ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
หรือสถานศึกษาที่มีความ
พร้อมได้เข้าศึกษาต่อด้าน
อาชีพตามหลักสูตร
อาชีวศึกษา
2. เพือ่ให้สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจดัการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาตามหลักสูตร
อาชีวศึกษาเน้นบูรณาการ
เรียนรู้กับการท างาน 
ระบบการเรียนการสอน 
การฝึกงาน การจดัการ
เรียนการสอน

โรงเรียนทีม่ีการจัด
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในสังกัด  
อปท.จังหวดั
เชียงใหม่

ใช้เงินทีโ่อนให้
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

ใช้เงินทีโ่อนให้
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

ใช้เงินทีโ่อนให้
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

ใช้เงินทีโ่อนให้
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

ใช้เงินทีโ่อนให้
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

1.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ขยายโอกาสการ
จดัการศึกษาในหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิ
ศึกษา)ให้กวา้งยิง่ขึ้น และ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่
ในพืน้ที่ห่างไกล ยากจน 
ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
หรือสถานศึกษาที่มีความ
พร้อมได้เข้าศึกษาต่อด้าน
อาชีพตามหลักสูตร
อาชีวศึกษา
2.สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจดั
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา
เน้นบูรณาการเรียนรู้กับ
การท างานระบบการเรียน
การสอน การฝึกงาน การ
จดัการเรียน

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่Mou 
กับ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงและความเท่าเทียม ทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ
กลยุทธ์  1.5  เสริมสร้างทัศนคติและรณรงค์การจัดการศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6. การจัดการศึกษา
ในหลักสูตร
อาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวศึิกษา) 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่(ต่อ)

ในทุกรูปแบบของการ
จดัการอาชีวศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพือ่ให้สถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีรูปแบบและมี
กระบวนการบริหารจดัการ
ที่เหมาะสม มีแนวทางใน
การเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.) ควบคู่กับหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายและ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนชุมชนและ
ท้องถิ่น
4. เพือ่พัฒนาการ
อาชีวศึกษาและการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน

 การสอนในทุกรูปแบบของ
การจดัการอาชีวศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 มีรูปแบบและมี
กระบวนการบริหารจดัการ
ที่เหมาะสม  มีแนวทางใน
การเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.) ควบคู่กับหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายและ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่น
4.มีการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาและการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงและความเท่าเทียม ทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์ 1.6  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน

1. เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ในทุกด้าน
2. เพือ่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนให้กับ
สถานศึกษาในท้องถิน่

ศูนยก์ารเรียนรู้ใน
พืน้ทีจ่ังหวดัเชียงใหม่

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1.นักเรียนและ
ประชาชนใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ในทุกด้าน
2. ศูนยก์ารเรียนรู้ใน
พืน้ทีจ่ังหวดัเชียงใหม่มี
การจัดเรียนรู้ตลอดชีวติ
ตามความสนใจและ
บริบทของพืน้ที่

อปท.ชม.

2. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวติผู้สูงวยั  
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

1. เพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชีวติและจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวติส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
2. เพือ่เสริมสร้าง
ศักยภาพ คุณค่าภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายใุห้เป็น
ทีป่ระจักษ์และยอมรับ 
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
3. เพือ่เสริมสร้าง
สุขภาพทีดี่ของผู้สูงอายุ
ทัง้ร่างกายและจิตใจ

ประชาชน ทีม่ีอาย ุ
60 ปี ขึน้ไป  
ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ที่
จังหวดัเชียงใหม่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.ผู้สูงอายมุีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวติ และ
ปรับตัวในบริบท
ศตวรรษใหม่ได้อยา่ง
เหมาะสม
2. ผู้สูงอายมุีคุณภาพ
ชีวติทีดี่ ทัง้ด้านร่างกาย
 จิตใจ สังคม จิตปัญญา
 และเศรษฐกิจ และ
สามารถอยูใ่นสังคมได้
อยา่งเป็นสุข

อปท.ชม.

งบประมาณและแหล่งทีม่า

โครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงและความเท่าเทียม ทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพทุกระบบ

กลยุทธ์ 1.6  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการจัด
การศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวติในชุมชน
ท้องถิน่โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

1. เพือ่ส่งเสริม
เครือข่ายและการ
พัฒนาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่ (SBMLD)
2. เพือ่ส่งเสริมบทบาท
สถานศึกษาของ อปท.
จัดการศึกษาตลอดชีวติ 
ให้กับชุมชน

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในท้องถิน่
ได้รับการอบรม
พัฒนาทักษะอาชีพ
 ทักษะชีวติ และ
การเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1. เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในท้องถิน่ มี
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวติ
 และการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิน่
2. สถานศึกษาของ 
อปท.มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวติ 
ให้กับชุมชน

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่
(เงินอุดหนุน)
สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ชม.

4. โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
เรียนรู้เพือ่สร้างความ
เข้มแข็งของลูกเสือ
ชาวบ้านจังหวดั
เชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาความรู้
และทักษะและเจตคติ
ด้านกิจการลูกเสือ
ชาวบ้านในจังหวดั
เชียงใหม่
2. เพือ่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การเสียสละ 
การมีระเบียบวนิัยของ
กลุ่มลูกเสือชาวบ้านใน
การช่วยเหลือกันพัฒนา
สังคม

กลุ่มลูกเสือ
ชาวบ้านจังหวดั
เชียงใหม่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน
ในจังหวดัเชียงใหม่มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่
ดีต่อการท ากิจกรรม
ลูกเสือชาวบ้าน
2. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
จังหวดัเชียงใหม่
3. มีการสืบทอดของ
กลุ่มลูกเสือชาวบ้านสู่
คนรุ่นหลังต่อไป

อบจ.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี ภมูปิัญญาและประวัตศิาสตร์ของท้องถ่ิน
กลยทุธ์ 2.1  เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้และสบืทอดอัตลกัษณท์างวัฒนธรรม วิถีชมุชนและภมูปิัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

1. โครงการ
เสริมสร้างอตั
ลักษณ์นกัเรียน
ท้องถิน่เชียงใหม่

1. เพื่อเสริมสร้างอตั
ลักษณ์นกัเรียนท้องถิน่
เชียงใหม่
2. เพื่อก าหนดแนวทาง
หรือวิถีปฏบิติัอนัดีงาม
เพื่อสร้างความโดดเด่น
ใหส้ถานศึกษาของ
ท้องถิน่

นกัเรียนใน
สถานศึกษาสังกดั 
อปท.ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. โรงเรียนในสังกดั 
อปท.สร้างอตัลักษณ์
นกัเรียนตามปรัชญา
การจัดการศึกษาและ
บริบทของแต่ละ
ท้องถิน่
2. เกดิความโดดเด่น
ของสถานศึกษาของ
ท้องถิน่และสร้าง
ความไว้วางใจกอ่
ผู้ปกครองและชุมชน 

อบจ.ชม.
สถานศึกษาใน
สังกดั อปท.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหลง่ที่มา
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี ภมูปิัญญาและประวัตศิาสตร์ของท้องถ่ิน
กลยทุธ์ 2.1  เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้และสบืทอดอัตลกัษณท์างวัฒนธรรม วิถีชมุชนและภมูปิัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

2. โครงการ
หลักสูตรรักษ์
เชียงใหม่

1.  เพื่อใหส้ถานศึกษา
ในสังกดั อปท. ใช้
หลักสูตรและสามารถ
น าเอกสารชุดหลักสูตร
รักษเ์ชียงใหมไ่ปจัดการ
เรียนรู้ทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอธัยาศัย
2.เพื่อใหผู้้เรียนได้
เรียนรู้เกีย่วกบั 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิต 
รากเหง้า 
ประวัติศาสตร์ท้องถิน่
เชียงใหมต้ั่งแต่อดีตถึง
ปจัจุบนั
3. เพื่ออนรัุกษ ์สืบสาน
 ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีอนัดีงาม

เด็ก นกัเรียน 
ประชาชนใน
ท้องถิน่ทุกช่วงวัย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.เด็ก นกัเรียน 
ประชาชนในท้องถิน่
ทุกช่วงวัยได้เรียนรู้
เกีย่วกบั 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิต 
รากเหง้า 
ประวัติศาสตร์ท้องถิน่
เชียงใหมต้ั่งแต่อดีต
ถึงปจัจุบนั
2. เกดิความ
ภาคภมูใิจในความ
เปน็พลเมอืงเชียงใหม่
3. เกดิการอนรัุกษ ์
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีอนัดีงาม
ของท้องถิน่

อบจ.ชม.
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหลง่ที่มา
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 การท านุบ ารุงศาสนา สง่เสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี ภมูปิัญญาและประวัตศิาสตร์ของท้องถ่ิน
กลยทุธ์  2.2 ท านุบ ารุงศาสนาอนุรักษ์ สบืสาน ฟ้ืนฟู วิถีชวีิต จารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมอันดงีามและประวัตศิาสตร์ท้องถ่ิน 

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

1. โครงการ
ขับเคล่ือนเมือง
เชียงใหม่สู่เมอืง
มรดกโลก

1. เพื่อการปกปกัรักษา
คุ้มครอง ฟื้นฟูและ
พัฒนาพื้นที่ปนะวัติ
ศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมของเมอืง
เชียงใหม่
2. เพื่อพัฒนาและ
อนรัุกษร์วมทั้งฟื้นฟู
พื้นที่เสนอเอกสารเพื่อ
เปน็พื้นที่กนัชนของ
เมอืงเชียงใหม่
3.เพื่อสร้างความพร้อม
ใหก้บัเมอืงเชียงใหมใ่น
การรอรับการประเมนิ
จากคณะกรรมการ
มรดกโลกขององค์การ
ยูเนสโก

1.พืน้ที่ตามขอบเขต
แหล่งมรดกและพืน้ที่
กันชนของเมือง
เชียงใหม่ที่เสนอเพือ่
พิจารณาเป็นแหล่ง
มรดกโลก มีความสม
บูรพอส าหรับการรอ
รับการประเมินจาก
คณะกรรมการ
2.การบริหารจัดการ
พืน้ที่เสนอเป็นแหล่ง
มรดกโลกและพืน้ที่
กันชนและแหล่ง
อ้างอิงมีความพร้อม
ในด้านต่างๆตาม
แนวทางที่สอดคล้อง
กับแนวทางของ
องค์การยูเนสโก

5,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.พื้นที่และคุณค่า
ของแหล่งมรดกเมอืง
เชียงใหมจ่ะได้รับการ
อนรัุกษแ์ละพัฒนาที่
สมดุลและมทีิศทางที่
ชัดเจนเปน็ประโยชน์
ต่อการรักษาเมอืง
เชียงใหมเ่พื่อเปน็
มรดกโลก
2.จะมกีารบริการ
จัดการแหล่งพื้นที่
แหล่งมรดกโลก
เชียงใหมท่ี่ดีมส่ีวน
ร่วมจากหนว่ยงาน
ภาคีต่างๆจนถึงภาค
ประชาชนเพื่อใหก้าร
บริหารจัดการมคีวาม
ยัง่ยืนต่อไป

อบจ.เชียงใหม่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหลง่ที่มา
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 การท านุบ ารุงศาสนา สง่เสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี ภมูปิัญญาและประวัตศิาสตร์ของท้องถ่ิน
กลยทุธ์  2.2 ท านุบ ารุงศาสนาอนุรักษ์ สบืสาน ฟ้ืนฟู วิถีชวีิต จารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมอันดงีามและประวัตศิาสตร์ท้องถ่ิน 

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

2. โครงการ
ส่งเสริมกจิกรรม
ทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี ที่
ส าคัญของจังหวัด
เชียงใหม่

1. เพื่อส่งเสริม 
กจิกรรมทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต 
ประเพณี ที่ส าคัญของ
จังหวัดเชียงใหม่
2.เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน
ประชาชนในท้องถิน่ได้
เรียนรู้ความส าคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต คุณธรรม
จริยธรรมรู้ถึงคุณค่า
ของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิน่ ความเปน็มา
และวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิน่

อปท.ทุกแหง่ใน
พื้นที่จังหวัด
เชียงใหมส่่งเสริม
การจัดกจิกรรม 
ทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี ที่
ส าคัญในจังหวัด
เชียงใหม่

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1. เด็ก เยาวชน
ประชาชนในท้องถิน่
ได้เรียนรู้ความส าคัญ 
รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิน่ ความเปน็มา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิน่ 
2. สร้างความภมูใิจ
และจิตส านกึในการ
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิน่
สืบไป

อปท.ชม.
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหลง่ที่มา
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 การท านุบ ารุงศาสนา สง่เสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี ภมูปิัญญาและประวัตศิาสตร์ของท้องถ่ิน
กลยทุธ์ 2.3  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดงีามของท้องถ่ินสูภ่ายนอก

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

1. โครงการ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ กจิกรรม
ที่เปน็อตัลักษณ์
ทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถี
ชีวิตของชุมชน
พื้นเมอืงและกลุ่ม
ชาติพันธุ์

1. เพื่อจัดท าส่ือใน
รูปแบบต่างๆ ในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
กจิกรรมที่เปน็อตั
ลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิตของ
ชุมชนพื้นเมอืงและกลุ่ม
ชาติพันธ์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
2.เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
3. เพื่อเพิ่มมลูค่าทาง
เศรษฐกจิและสังคม

ส่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมลูข่าวสารการ
จัดกจิกรรมที่
เปน็อตัลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  วิถีชีวิต
และประวัติศาสตร์
ท้องถิน่ ในจังหวัด
เชียงใหมท่ั้ง 
25 อ าเภอ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เด็ก เยาวชน
ประชาชนในท้องถิน่
ได้เรียนรู้ความส าคัญ 
รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิน่ ความเปน็มา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิน่ 
อนัจะสร้างความ
ภมูใิจและจิตส านกึใน
การรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิน่
สืบไป
2.เกดิประโยชนเ์ชิง
เศรษฐกจิการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

อปท.ชม.
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหลง่ที่มา
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 การท านุบ ารุงศาสนา สง่เสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี ภมูปิัญญาและประวัตศิาสตร์ของท้องถ่ิน
กลยทุธ์ 2.3  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดงีามของท้องถ่ินสูภ่ายนอก

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

2. นครเชียงใหม่
เครือข่ายเมอืง
สร้างสรรค์ด้าน
หตัถกรรมและ
ศิลปะพื้นบา้นของ
องค์การยูเนสโกฯ
(Creative City of 
Crafs&Folk Art)

1. เพื่อด าเนนิการใน
ฐานะสมาชอกเครือข่าย
เมอืงสร้างสรรค์ของ
องค์การยูเนสโกใน
สาขาหตัถกรรมและ
ศิลปะพื้นบา้น
2.ด าเนนิการจัดท า
กจิกรรมเกีย่วกบั
หตัถกรรมและศิลปะ
พื้นบา้นในด้านต่างๆ
อาทิการประชุมการ
ฝึกอบรม การสัมมนา 
การจัดนทิรรศการ การ
จัดแสดงงาน หรือ
เทศกาลส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ ฯลฯ

งานหตัถกรรมและ
ศิลปะพื้นบา้นของ
เชียงใหมจ่ะได้รับ
การเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติและ
ได้รับการอนรัุกษ ์
ฟื้นฟูและต่อยอก
ยกระดับเพื่อขยาย
ผลไปสู่ประโยชน์
คุณภาพชีวิตของคน
ในท้องถิน่ และ
สามารถเปน็
ประโยชนคุ์ณภาพ
ชีวิตของคนใน
ท้องถิน่และสามารถ
เปน็ประโยชนต่์อ
เมอืงอืน่ๆใน
เครือข่ายต่อไป

3,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.เมอืงเชียงใหมจ่ะมี
ชือ่เสียงได้รับการ
ยอมรับในงานด้าน
หตัถกรรมและศิลปะ
พื้นบา้นในระดับ
นานาชาติ
2.ผู้ผลิตงานด้าน
หตัถกรรมและศิลปะ
พื้นบา้นของเมอืงเชียง
ใหมะ่ได้รับการ
สนบัสนนุส่งเสริมทั้ง
ในการอนรัุกษง์าน
หตัถกรรมด้ังเดิมและ
การยกระดับต่อยอด
ใหเ้กดิเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

อบจ.เชียงใหม่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหลง่ที่มา
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
กลยุทธ3์.1 เสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาท้องถ่ินทุกภาคส่วน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการจัดต้ังเครือข่าย
สภาการศึกษาระดับอ าเภอ

1.เพือ่ส่งเสริมทุกภาค
ส่วน มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
2. เพือ่ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา
ระดับอ าเภอ

หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรทางสังคม 
ภาคเอกชน ครู
บุคลากรการทาง
การศึกษา ผู้บริหาร
 ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนอปท.ในพืน้ที่

2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 1. มีการบูรณาการใช้
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
จัดการศึกษา
2. เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือ ทางการศึกษา
เพิม่ขึ้น

อปท.ชม.
ร่วมกับ

หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ

ในพืน้ที่
และคณะ
ปฏิรูป

การศึกษา
เชียงใหม่

2. โครงการพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพและเชิดชูคุณค่า 
ครูท้องถิ่น

1.เพือ่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายครู
ท้องถิ่นและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
จัดการศึกษาท้องถิ่นสู่
คุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน
2.เพือ่ยกยกเชิดชู
คุณค่าวชิาชีพครูท้องถิ่น
เชียงใหม่

ผู้บริหาร ครู  
บุคลากรการทาง
การศึกษา และ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
สนับสนุน
การศึกษาอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. เกิดเครือข่ายการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพครู
ท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่
จังหวดัเชียงใหม่ 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
กลยุทธ3์.1 เสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาท้องถ่ินทุกภาคส่วน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการพัฒนา
เครือข่ายคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

1. เพือ่สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และ
บทบาทหน้าทีข่อง
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
 คณะกรรมการ
การศึกษาของอปท.
และคณะกรรมการ
บริหารศพด.
2. เพือ่เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
คณะกรรมการฯ กับ
สถานศึกษาและอปท.
ในการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น

- คณะกรรมการ
บริหารศพด.ใน
จังหวดัเชียงใหม่ทุก
แห่ง
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานทุกโรงเรียน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
คณะกรรมการ
การศึกษาของอปท.
และคณะกรรมการ
บริหารศพด.มีความรู้
ความใจในบทบาท
หน้าทีค่ณะกรรมการ
ในการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น
2. เกิดการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
จากทุกภาคส่วน

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
กลยุทธ3์.1 เสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาท้องถ่ินทุกภาคส่วน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4. โครงการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการจัดท า
แผนและงบประมาณ
ทางการศึกษา

1.เพือ่สร้างเครือข่าย
การจัดท าแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาท้องถิ่น
2.เพือ่เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาให้กับอปท.ระดับ
จังหวดั และระดับภาค

ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าทีผู้่ที่
รับผิดชอบงานแผน
และงบประมาณ
ทางการศึกษาใน 
อปท.พืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงใหม่ และ
ระดับภาค

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. เกิดเครือข่ายการ
จัดท าแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาท้องถิ่นทีเ่ข้มแข็ง
2. เครือข่ายการจัดท า
แผนและงบประมาณ
ทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาให้กับอปท.
ระดับจังหวดั  และ
ระดับภาค

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
กลยุทธ3์.1 เสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาท้องถ่ินทุกภาคส่วน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5. โครงการพัฒนา
เครือข่ายคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(ศูนย์ด ารงธรรมทาง
การศึกษาจังหวดัเชียงใหม)่

1. เพือ่ให้มีเครือข่าย
คณะกรรมการ
การศึกษาท้องถิ่นใน
ระดับอ าเภอ และ
จังหวดัทีเ่ป็นกลไกใน
การขับเคล่ือน
การศึกษาท้องถิ่น 
2. เพือ่ให้มีศูนย์
ประสานงาน ระดับ
อ าเภอและระดับจังหวดั
ในการรับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์เกี่ยวกับปัญหา
และด าเนินกิจกรรม
ทางการศึกษาท้องถิ่น
ร่วมกัน

- คณะกรรมการ
การศึกษาท้องถิ่น
ระดับจังหวดั
- คณะกรรมการ
การศึกษาท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. อปท. มีเครือข่าย
คณะกรรมการ
การศึกษาทัง้ระดับ
อ าเภอและระดับจังหวดั
2. มีศูนย์กลางทีเ่ป็น
กลไกความร่วมมือใน
การขับเคล่ือนการ
แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กลยุทธ3์.1 เสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาท้องถ่ินทุกภาคส่วน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6. โครงการพัฒนา
เครือข่ายคณะกรรมการ
ประสานงานวชิาการระดับ
จังหวดั

1. เพือ่เป็นเครือข่าย
ร่วมพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
2. เพือ่บูรณาการใช้
ทรัพยากรทางการ
ศึกษาของอปท. ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของ
อปท.ในพืน้ที่
- จังหวดัเชียงใหม่
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วชิาการระดับ
จังหวดั

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. มีศูนย์ในการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์และ
บริหารจัดการเร่ืองราว
ร้องทุกข์ทีเ่ป็นปัญหา
เชิงข้อกฎหมาย การ
ปฏิบัติ หรือ เชิง
นโยบายทางการศึกษา 
2. มีหน่วยงานหรือ
ผู้แทนของท้องถิ่นเพือ่
ประสาน เชื่อมโยงการ
จัดการศึกษาในระดับ
จังหวดัและ
ระดับประเทศ

อบจ.เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
กลยุทธ ์3.2  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมและครูภูมิปัญญาท้องถ่ินทุกสาขาอาชีพ

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการเครือข่ายการ
อนุรักษ์ฟืน้ฟูและพัฒนา
มรดกทางวฒันธรรม
ล้านนาและเมือง
ประวติัศาสตร์เชียงใหม่  
(The Sacred City of 
Chiangmai)

1.เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ายความ
ร่วมมือการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสืบ
สานและพัฒนามรดกทาง
วฒันธรรมล้านนาและ
ประวติัศาสตร์เชียงใหม่อัน
ศักด์ิสิทธิแ์ละทรงคุณค่าให้
โดดเด่นเป็นสากล
2.เพือ่ส่งเสริมพัฒนาเมือง
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
3.เพือ่พลิกฟืน้ เรียนรู้
วฒันธรรมล้านนาและ
ประวติัศาสตร์เชียงใหม่ให้
เกิดความภาคภูมิใจและสืบ
สานคุณค่าความเป็นล้านนา
4.เพือ่แสดงความเคารพ
สักการะแด่บรรพชนผู้
สถาปนาเมืองเชียงใหม่

1. จัดท าพิธรี าลึก
ประวติัศาสตร์และ
เคารพสักการะแด่
บรรพชนในวาระ
ครบรอบอายุเมือง
เชียงใหม่
2.เครือข่ายในการ
อนุรักษ์ฟืน้ฟูและสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีและวถิีชีวติ
ล้านนาเต็มพืน้ที่
3.การพัฒนาแหล่ง
มรดกสถาปัตยกรรม
และภูมิทัศน์ทาง
วฒันธรรมล้านนาและ
เมืองประวติัศาสตร์
เชียงใหม่สู่การ
น าเสนอคุณค่าเป็น
แหล่งมรดกโลก

600,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. สามารถอนุรักษ์
ฟืน้ฟูและพัฒนาแหล่ง
มรดกทางวฒันธรรม
ล้านนาทางวฒันธรรม
ล้านนาและ
ประวติัศาสตร์
เชียงใหม่อันศักด์ิสิทธิ์
และทรงคุณค่าให้โดด
เด่นเป็นสากล
2.มีความพร้อมในการ
น าเสนอเมืองเชียงใหม่
ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
3.สามารถน าความรู้ที่
ได้มาจัดการแหล่ง
มรดกโลกและเมือง
ศักด์ิสิทธิ์ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

อบจ.เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กลยุทธ ์3.2  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมและครูภูมิปัญญาท้องถ่ินทุกสาขาอาชีพ
เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
2. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทุกสาขา
อาชีพ

1. ส่งเสริมการจัดต้ัง
เครือข่ายและการ
ด าเนินกิจกรรมครู ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทุกสาขา
อาชีพ
2.เพือ่พัฒนา รักษา 
สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทีม่ีอย่าง
หลากหลายให้เป็น
มรดกแก่คนรุ่นหลังต่อไป

ครู ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกสาขา
อาชีพในจังหวดั
เชียงใหม่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เกิดเครือข่ายครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่
2. มีการจัดการองค์
ความรู้ในชุมชนส่งต่อ
คนรุ่นหลังอย่างเป็น
ระบบ
3.. ประชาชน ได้รับ
การสืบทอดองค์
ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์
 สามารถน าไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ
และการด าเนินชีวติ

อบจ.
เชียงใหม่
ร่วมกับ

หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ

ในพืน้ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
กลยุทธ์ 3.2  ส่งเสรมิและพัฒนาเครอืข่ายทางวัฒนธรรมและครภููมิปัญญาท้องถ่ินทุกสาขาอาชีพ

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการเชิดชูครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่

1. ส่งเสริมครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นครู
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับเด็ก เยาวชน 
นักเรียนและชุมชน
2. เพิม่คุณค่าและสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับ
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพือ่จัดกิจกรรมยก
ย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ใน
ระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวดั
4. เพือ่จัดท าข้อมูลครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุก
สาขา 

ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกสาขาใน
พืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงใหม่

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. ประชาชนได้เห็น
คุณค่าของครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2. สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวงศ์
ตระกูล      
3. ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีขวญัก าลังใจ
ในการถ่ายทององค์
ความรู้สู่คนรุ่นหลังต่อไป

อบจ.
เชียงใหม่
ร่วมกับ

หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ

ในพืน้ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที3่ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
กลยุทธ ์ 3.3  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการพัฒนา
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้

1.เพือ่ขับเคล่ือน
เครือข่ายพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทุกประเภทใน
ชุมชนและใน
สถานศึกษาของ อปท.
2. เพือ่สร้างและพัฒนา
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้
จังหวดัเชียงใหม่
3.  เพือ่สร้างโอกาสการ
เรียนรู้ให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น
4. เพือ่สร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น

- แหล่งเรียนรู้ทุก
ประเภทในชุมชน
และในสถานศึกษา
สังกัดองค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวดั
เชียงใหม่

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. จังหวดัเชียงใหม่มี
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้
ทุกประเภทส าหรับ
จัดการเรียนรู้ในชุมชน
2. มีข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ทีห่ลากหลาย
สามารถสืบค้นได้
ตลอดเวลา
3. แหล่งเรียนรู้ได้รับ
การพัฒนาและมีการ
ใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง

อปท.ชม. 
ร่วมกับ

หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ

ในพืน้ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
กลยุทธ์  3.4  พัฒนาเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถ่ินระดับจังหวัดให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการจัดต้ังเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษาท้องถิ่นจังหวดั
เชียงใหม่

1. เพือ่ให้มีการจัดต้ัง
คณะท างานเครือข่าย
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น
ระดับจังหวดั 
2. เพือ่เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลในการพัฒนา
การศึกษาของท้องถิ่น
อย่างรอบด้าน
3. เพือ่ให้มีระบบ
สารสนเทศ ส าหรับให้
อปท.ทุกแห่งสามารถ
เชื่อมโยงและเข้าถึง
ข้อมูลทางการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ นวตักรรม
ทางการศึกษาได้
ตลอดเวลา

- อปท.ในพืน้ที่
จังหวดัเชียงใหม่ทุก
แห่งเป็นเครือข่าย
- คณะท างาน
เครือข่าย
สารสนเทศ
การศึกษาท้องถิ่น
จังหวดัเชียงใหม่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. มีเครือข่าย
คณะท างาน
สารสนเทศการศึกษา
ท้องถิ่นจังหวดัเชียงใหม่
2. อปท.สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูล
การศึกษาท้องถิ่น
ระดับจังหวดั และใช้
เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการศึกษาของ
อปท.เชียงใหม่อย่าง
รอบด้าน
3. มีฐานข้อมูล
การศึกษาท้องถิ่น
สามารถสืบค้นได้
ตลอดเวลา

อบจ.
เชียงใหม่

ร่วมกับอปท.
ในพืน้ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนสูค่วามเป็นเลิศ
กลยุทธ์4.1 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการแข่งขัน กีฬา 
เด็ก นักเรียนท้องถิน่จังหวดั
เชียงใหม่

1. เพือ่สนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
นักเรียนท้องถิน่ระดับ
อ าเภอและระดับจังหวดั
2. เพือ่ให้เกิดทักษะการ
เล่นกีฬา เด็ก นักเรียน
ท้องถิน่
3. เพือ่ให้เกิดความ
สามัคคีในหมูค่ณะและ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้

เด็ก นักเรียน ครู
เจ้าหน้าที ่
ผู้เกีย่วข้องของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ทุกแห่ง
ในจังหวดัเชียงใหม่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เด็ก นักเรียน  มี
ทักษะการเล่นกีฬา 
2. มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และความ
ร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

อบจ.เชียงใหม่
ร่วมกับอปท.

ในพืน้ที่

2. โครงการแข่งขัน กีฬา
ประชาชนต้านภัยยาเสพ
ติดจังหวดัเชียงใหม่

1. เพือ่สนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านภัยยา
เสพติดระดับอ าเภอ
และระดับจังหวดั
2. เพือ่สร้างความ
เข้มแข็งและความ
สามัคคีในชุมชน
3.เพือ่รณรงค์โทษและ
พิษภัยของยาเสพติด

ประชาชนในจังหวดั
เชียงใหม่  ทุกช่วงวยั

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.ประชาชนใช้เวลาวา่ง
เกิดประโยชน์ห่างไกล
ส่ิงเสพติดและอบายมุข
2.ชุมชน สังคมมีความ
เข้มแข็งและเกิดความ
สามัคคี

อบจ.เชียงใหม่
ร่วมกับ

หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ

ในพืน้ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนสูค่วามเป็นเลิศ
กลยุทธ์4.1 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3.โครงการสนับสนุนการ
บริหารสนามกีฬา(ระดับ
จังหวดั)

เพือ่รองรับการบริหาร
สนามกีฬาทีไ่ด้รับการ
ถ่ายโอน

ได้รับค่าสนับสนุน
การบริหารสนาม
กีฬา

1,214,400 1,214,400 1,214,400 1,214,400 1,214,400 1.มีสนามกีฬาทีไ่ด้
มาตรฐานและรองรับ
การใช้บริการของ
ประชาชนได้อยา่งทัว่ถึง

กรมส่งเสริม
ปกครอง

ท้องถิน่(เงิน
อุดหนุน) อปท.

ชม.

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
 กีฬาและนันทนาการ

1. เพือ่ส่งเสริม และ
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
สุขภาพ กีฬา และ
นันทนาการประชาชน
กลุ่มทุกช่วงวยั
2. เพือ่รณรงค์ส่งเสริม
ให้ประชาชนเล่น กีฬา 
นันทนาการเพือ่สุขภาพ

ประชาชนในจังหวดั
เชียงใหม่  ทุกกลุ่ม
ทุกช่วงวยั

10,000,000 10,00,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.ประชาชนทุกช่วงวยั
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตแข็งแรง
2. ประชาชนได้
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ในการออกก าลังการ 
เล่นกีฬาเพือ่สุขภาพทีดี่

อบจ.เชียงใหม่
ร่วมกับ

หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ

ในพืน้ที่

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนสูค่วามเป็นเลิศ
กลยุทธ์4.๒ เสริมสร้างการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวติ

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้และทักษะชีวติของ
เด็กและเยาวชนจังหวดั
เชียงใหม่

1. เพือ่เป็นศูนยก์ลาง
ในการด าเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาตลอดจนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนทุกระดับ
2. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพืน้ที่
สร้างสรรค์ พัฒนาการ
เรียนรู้ทักษะชีวติให้เก็บ
เด็กและเยาวชน

- เด็กและเยาวชน
ในจังหวดัเชียงใหม่
- ศูนยป์ระสานงาน
เด็กและเยาวชน
ระดับจังหวดั
- สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวดั
เชียงใหม่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. จังหวดัเชียงใหม่มี
ศูนยก์ลางการท างาน
การประสานงาน และ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
เด็กและเยาวชน
2. เด็กเยาวชนเกิดการ
เรียนรู้และมีทักษะชีวติ

อปท.ชม. 

2. โครงการค่ายพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

1.เพือ่เสริมสร้างการ
เรียนรู้และทักษะชีวติ
ให้กับเด็กและเยาวชน 
ในการด ารงชีวติอยา่ง
เท่าทันการเปล่ียนแปลง
2. เพือ่เสริมสร้าง
ทักษะชีวติ การอยูใ่น
สังคมอยา่งสร้างสรรค์
และเป็นสุข

เด็ก นักเรียน
สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ทุกแห่ง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้และเกิดทักษะ
การด าเนินชีวติอยา่ง
เท่าทันต่อการ
เปล่ียนแปลง
2. เด็กและเยาวชนมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
การอยูใ่นสังคมอยา่ง
สร้างสรรค์และ เป็นสุข

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนสูค่วามเป็นเลิศ
กลยุทธ์4.๒ เสริมสร้างการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวติ

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

1. เพือ่รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
2. เพือ่เสริมสร้าง
ทักษะชีวติ อยา่ง
สร้างสรรค์และห่างไกล
ยาเสพติด 
3. เพือ่การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษาที่
มีความยัง่ยนืและ
ต่อเนือ่ง

สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ทุกแห่ง

1,600,000 1,700,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000 1. สถานศึกษาใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ปลอดยาเสพติด
2. เด็ก นักเรียน
สถานศึกษารู้และเข้าใจ
โทษภัยอันตรายของยา
เสพติดและการป้องกัน
ทีม่ีความยัง่ยนืและ
ต่อเนือ่ง

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม

4. โครงการจัดงานชุมนุม
ลูกเสือท้องถิน่ไทย

1.เพือ่จัดงานชุมนุม
ลูกเสือท้องถิน่ไทย
2. เพือ่เสริมสร้างการ
เรียนรู้การเป็นลูกเสือ
สามัญในสังกัดอปท.

สถานศึกษาที่
จัดการเรียนการ
สอนลูกเสือสามัญ
ในสังกัดอปท.ทุก
แห่งระดับจังหวดั
และระดับภาค

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1. เพือ่พัฒนาลูกเสือ
ทัง้ทางกาย สติปัญญา 
จิตใจและศีลธรรมให้
เป็นพลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิด
ความสามัคคีและมี
ความเจริญก้าวหน้า 
2. นักเรียนท้องถิน่เกิด
ระเบียบวนิัย รู้จักจัก
ช่วยเหลือ แบ่งปัน
เพือ่นมนุษยแ์ละอยูใ่น
สังคม ชุมชนอยา่งเป็น
สุข

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนสูค่วามเป็นเลิศ

กลยุทธ์ 4.3  ส่งเสริมและสร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ป2ี562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1.โครงการส่งเสริมและ
สร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

1.เพือ่ส่งเสริมและ
สร้างนักกีฬาสู่อาชีพ
2. เพือ่สร้างโอกาส
ให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนสู่ความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา

-  นักกีฬาทุก
ประเภทในจังหวดั
เชียงใหม่
- เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
จังหวดัเชียงใหม่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้รับการ
สนับสนุนและมีโอกาส
ก้าวสู่นักกีฬาอาชีพ
2. มีนักกีฬาอาชีพใน
จังหวดัเชียงใหม่เพิม่ขึน้

อปท.ชม

2.โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
(ระดับภาค)

1. เพือ่จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
2.เพือ่ส่งเสริมการกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่สู่
ความเป็นเลิศ

สถานศึกษาทุกแห่ง
ในสังกัดอปท.ใน
ระดับจังหวดัและ
ระดับภาคทีเ่ข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มีโอกาสเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
2.สร้างโอกาสและ
เส้นทางให้กับนักกีฬา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่สู่กีฬาอาชีพ

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งทีม่า
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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



 
 
 

บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลการนำ

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 



- 142 - 
 

- 142 - 
 

บทท่ี 5 
การติดตามและประเมนิผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ 

 

5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติ 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑.๑ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
1.2  นายเรืองฤทธิ์    อภิวงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1.3  นายพัฒน์ธนภูมิ   ศรีบุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.4  นายประเสริฐ    อธิพรหม    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษามีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้การประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประสบผลส าเร็จ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

2.1นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ประธาน 
2.2  ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน กรรมการ 
2.3  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  กรรมการและเลขานุการ 
2.4  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.5  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.เชียงใหม ่  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
2.6  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.เชียงใหม่ 

 2.7 นางสาวเบญจมาภรณ์  กิมยงค์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการอบจ.เชียงใหม ่
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ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 1.ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
 2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
 3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เพ่ือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
   

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปสูก่ารปฏิบัติ 

  เริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ. 
2561 – 2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลฯโดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดหรือไม่ ทังนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ผลผลิตที่ได้รับ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาต่อไป 

5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปสูก่ารปฏิบัติ 

  ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 

 



 

 

ภาคผนวก 
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