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 นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ดา้นการศึกษา 
1.	สง่เสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัย	ใหมี้คณุภาพและมาตรฐาน

และสนับสนุนใหจ้ังหวัดเชียงใหมม่ีศูนยก์ารเรยีนรู เ้พื่อสรา้งสรรคส์ังคมแหง่การเรยีนรู ้
2.	สง่เสริมสนับสนุนใหม้กีารศกึษา	และฝ กึอบรมภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	หรอืภาษาอื่นใหแ้กน่ักเรยีน	

นักศึกษา	 ผู ป้ระกอบการ	และพนักงาน	ลกูจา้ง	สถานประกอบการ	 เพื่อเพ่ิมศกัยภาพทรัพยากรบุคคลใน
การรองรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

3.	สง่เสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให เ้ป น็บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมตอ่ไปในอนาคตโดยเฉพาะ
ความรู ้ ในการใช เ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

4.	สนับสนุนและสง่เสริมการกีฬา	 โดยจัดใหม้ีสวนสาธารณะ	 พื้นที่นันทนาการ	 และออกกำาลังกาย
สำาหรับประชาชน

5.	ลดความเหลื่อมลำ้า	เสริมสรา้งโอกาสทางการศกึษาและอาชีพ
6.	สรา้งโรงเรยีนดี	มีคณุภาพใกลบ้า้น	ลดคา่ใชจ้า่ยผู ป้กครอง	ชุมชนพึงพอใจ

ดา้นศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
1.	สง่เสริมสนับสนุนให ท้ อ้งถิ่นดำาเนินกิจกรรม	 ร ่วมกับองคก์รต ่างๆ	 ทำางานอย ่างบูรณาการ	 

เพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัในการดำาเนนิกจิกรรมในดา้นศาสนา	การฟ ืน้ฟจูารตีประเพณี	ศลิปวฒันธรรม	และ
ภูมิป ญัญาทอ้งถิ่น	ที่เป น็เอกลกัษณข์องเชียงใหม่	และชนเผา่ที่หลากหลาย	อยา่งมีคณุคา่และภาคภูมใิจ

2.	สง่เสรมิสถาบนัทางการศึกษา	และทางสงัคมตา่งๆ	ใหม้บีทบาทสำาคญัในการอนรุกัษ ์	ทำานบุำารงุ	รกัษา	 
สืบทอด	 พัฒนามรดกทางศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณีอันดีงาม	 ตลอดจนสถาป ตัยกรรมโบราณ
และแหลง่ประวัติศาสตรข์องจังหวัดเชียงใหม่

3.	สนับสนุนการพัฒนาองคค์วามรู ท้างด า้นศิลปะ	 และวัฒนธรรมสู ่ท อ้งถิ่น	 และศาสนสถาน	 
โดยรว่มกับองคก์รตา่งๆ	ทั้งภาครฐั	 เอกชน	และองคก์รที่ทำางานเพื่อสังคม	ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ	
เพื่อรว่มพัฒนาเมืองเชียงใหม่	สูเ่มืองแหง่การสรา้งสรรคท์างศิลปะ	และวัฒนธรรม	(Creative	City	&	Art	
&	Culture)
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สำานกัการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	เริม่ต้นมาจากส่วนราชการระดบักอง	คอื	กองการศกึษา	 
ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดตั้งขึ้นตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	20	
พฤษภาคม	2547	มีโครงสร้างส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็น	2	ฝ่าย	คือ	1.	ฝ่ายบริหารการศึกษา	
2.	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านการจัดการศึกษา	 
ตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	พ.ศ.	2542	หลังจากนั้นโครงสร้างระดับกองไม่สามารถรองรับภารกิจตามอำานาจหน้าที่ซ่ึงมี
ความหลากหลาย	ความสลับซับซ้อนและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	จำานวนมาก	จึงทำาให้มีการเสนอ
ยกระดับฐานะส่วนราชการจากระดับกอง	 เป็นระดับสำานักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 
ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่6	ธนัวาคม	พ.ศ.	2555	โดยความเหน็ชอบ 
ตามมตคิณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่	(กจจ.เชยีงใหม่)	ในการประชมุ 
คร้ังท่ี	 8/2554	 เ ม่ือวันที่ 	 24	 สิงหาคม	 2554	 และมติคณะกรรมการกลางข ้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.)ในการประชุมครั้งท่ี	9/2555	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2555

ปัจจุบันสำานักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
ประกอบด้วย	2	ส่วน	1	ฝ่าย	1	กลุม่งาน	และสถานศกึษา	มกีรอบอตัรากำาลงัรวมทัง้สิน้	จำานวน	294	อตัรา 
แยกเป็นทีป่ฏิบัติงานในสำานกังาน	(สำานกัการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม)	จำานวน	52	อตัรา	(ข้าราชการ	
จำานวน	36	อตัรา	พนกังานจ้างตามภารกจิ	จำานวน	16	อตัรา)	ปฏบิตังิานในสถานศกึษา	รวม	4	แห่ง	จำานวน	
242	อัตรา	(ข้าราชการครู	จำานวน	129	อัตรา	ลูกจ้างประจำา(ถ่ายโอน)	จำานวน	1	อัตรา	พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ	จำานวน	86	อัตรา	(ตำาแหน่งผู้ช่วยครูจำานวน	54	อัตรา	ตำาแหน่งสายงานสนับสนุน	
จำานวน	 32	 อัตรา)	 พนักงานจ้างทั่วไป	 จำานวน	 26	 อัตรา	 โดยมีกรอบโครงสร้างและอำานาจ
หน้าที่	ดังนี้

 1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 	 มีหน้าที่เกี่ยวกับงานอำานวยการและบริหารงานทั่วไป	 
การจัดทำาแผนจัดทำางบประมาณและติดตามประเมินผลการนำาแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ
ของส่วนราชการ	 งานการควบคุมบริหารงบประมาณ	 งานบริหารการเงินและพัสดุภายในส่วน
ราชการ	 งานจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาและการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	 งานควบคุมภายในของส่วนราชการ	 งานบริหารงานบุคคล
และพัฒนาบุคลากรภายในส่วนราชการ	 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา	 ศาสนาและ
วัฒนธรรม	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามภารกิจของส่วนราชการ	
งานอำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการของส่วนราชการ

ประวัติความเป็นมา
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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 2. ส่วนบริหารการศึกษา มี 2 ฝ่าย ประกอบด้วย
					 1.)	ฝ่ายบริหารการศึกษา	
					 2.)	ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	
					 	 มีหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา	 ในระบบ	 นอกระบบ	 

และตามอัธยาศัยให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 3. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 3 ฝ่าย ประกอบด้วย
		 	 1.)	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา					
	 	 2.)	ฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	
	 	 3.)	ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ	กีฬาและนันทนาการ
					 	 มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัยที่เป็น

ภาพรวมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 ให้แก่	 เด็ก	 เยาวชน	 และประชาชน	 ส่งเสริม	 ทำานุบำารุงศาสนา	 
ศิลปวัฒนธรรม	 จารีตประเพณี	 ภูมิปัญญา	 และประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน	 ส่งเสริมและพัฒนาด้าน 
ส่งเสริมสุขภาพ	การกีฬา	และนันทนาการ		ให้กับเด็ก	เยาวชน	และประชาชน	ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 4. กลุ ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	 มีหน้าที่เก่ียวกับงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้	งานวัดและประเมินผลการศึกษา	งานนิเทศติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา	 งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ	นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 5. สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 4 แห่ง ดังนี้
	 	 5.1	โรงเรียนแม่อายวิทยาคม	อำาเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	(รับโอนเมื่อวันที่	15	ธันวาคม	

2549)	มีครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำานวน	70	คน	มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	ปีท่ี	1	-	6	รวมจำานวน		 
955	คน		(Facebook	:	โรงเรียนแม่อายวิทยาคม)

	 	 5.2	โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	(รับโอนเมื่อวันที่	15	ธันวาคม	
2549)	มีครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำานวน	44	คน	มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่	3	รวม
จำานวน	454	คน	(Facebook	:	โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	สังกัดอบจ.เชียงใหม่)

	 	 5.3	 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	 อำาเภอหางดง	 จังหวัดเชียงใหม่	 (รับโอนเมื่อวันที่	 7	
พฤษภาคม	2551)	มีครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำานวน		78	คน	มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ปีที่	3	รวมจำานวน	1,200	คน	(Facebook	:	โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่)

	 	 5.4	โรงเรียนบ้านศาลา	อำาเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	(รับโอนเมื่อวันที่	17	มีนาคม	2557)	
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำานวน		39	คน	มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่	3	รวมจำานวน	
630	คน		(Facebook	:	โรงเรียนบ้านศาลา)

สำานักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ตั้งอยู ่ชั้น	 3	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม	่ 
เลขที่	888	ถนนโชตนา	ตำาบลช้างเผือก	อำาเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	50300	โทรศัพท์	053-998333		
โทรสาร	053-998360	เว็บไซต์	www.edu.chiangmaipao.go.th	E-mail	:	Edu.chiangmai@gmail.com	 
Facebook	:	สำานักการศึกษาฯ	อบจ.เชียงใหม่



บุคลากรภายในส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นางสิริวรรณ  บูรณสิงห์
ผู้อำานวยการส่วนบริหารการศึกษา

นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม
ผู้อำานวยการสำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา



บุคลากรโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านศาลา



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่8

วิสัยทัศน์	:	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรชั้นนำา
	 	 	 ทางการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

พันธกิจ
	 1.	 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัยให้แก่	เด็ก	เยาวชน	
	 	 และประชาชนในท้องถ่ินให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	และตลอดชีวิต
	 2.	 ส่งเสริม	ทำานุบำารุงศาสนา		วัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	และ	ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
	 3.	 ส่งเสริมและพัฒนา	ด้าน	สุขภาพ	การกีฬา		และนันทนาการ	ให้	เด็ก	เยาวชน	และประชาชน	
	 4.	 ขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
     ทางการศึกษา
	 	 กลยุทธ์	1.1	 สร ้างเครือข ่ายความร ่วมมือ	 และการมีส ่วนร ่วม	 ในการบริหารจัดการ 

	 	 	 	 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 	 	 	1.2	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล ้อมให ้ เกิด 

	 	 	 	 ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา
	 	 	 	1.3	 ส ่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให ้มี คุณภาพและผลิตภาพสูงในการขับเคลื่อน 

	 	 	 	 องค์กรทางการศึกษา	ในยุคประเทศไทย	4.0	
	 	 	 	1.4	 เสริมสร ้างและพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพด้วยการจัดการความรู ้นวัตกรรม 

	 	 	 	 และการประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน
	 	 กลยุทธ์	2.1	 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นสากล	
	 	 	 	 เหมาะสมกับวัย	ตอบสนองความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน
	 	 	 	2.2	 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แนวใหม่	 ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ 

	 	 	 	 ผู ้เรียนแห่งศตวรรษที่	 21	 ด้วยนวัตกรรม	 สื่อเทคโนโลยี	 ดิจิทัล	 และเครือข่าย 
	 	 	 	 แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

	 	 	 	2.3	 พัฒนารูปแบบ	 เครื่องมือ	 วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
	 	 	 	 ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

	 	 	 	2.4	 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษา	 พัฒนาศักยภาพ 
	 	 	 	 การจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	และเสริมสร้างอัตลักษณ์นักเรียนองค์การ

	 	 	 	 บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ผลการด�าเนินงานของ
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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	 	 	 	2.5	 ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	นำาสู่ห้องเรียนแห่งความสุข 
	 	 	 	2.6	 ส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีระเบียบวินัย	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 มีทักษะชีวิตในการป้องกัน 
	 	 	 	 สิ่งเสพติดสิ่งยั่วยุและอบายมุข	 รวมถึงการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
	 	 	 	 สิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพ้ืนที่
	 	 กลยุทธ์	3.1	 ส่งเสริมและพัฒนา	 การศึกษาในระบบ	 การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

	 	 	 	 ตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู ้ 
	 	 	 	 ตลอดชีวิต

	 	 	 	3.2	 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส ่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่ เข ้มแข็ง ในการทำานุบำารุงศาสนา เผยแพร ่
    ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น

	 	 กลยุทธ์	4.1	 ส่งเสริมศาสนา	การอนุรักษ์	พัฒนา	และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและ			
			 	 									 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
	 	 	 	4.2	 ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและแหล่ง 

	 	 	 							ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพ กีฬา นันทนาการ  และการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน
	 	 กลยุทธ์	5.1	 ส่งเสริม	 เด็ก	 เยาวชน	และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ	ตระหนักถึงคุณค่า 

	 	 	 	 ของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ในการเล่นกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
	 	 	 	5.2	 เสริมสร้างการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้
	 	 	 	5.3	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มีคุณภาพ 
    และมาตรฐาน

	 	 กลยุทธ์	6.1	 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการดำาเนินงาน 
	 	 	 	 ตามพันธกิจของสำานักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	และสถานศึกษาในสังกัด 
	 	 	 	 ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

	 	 	 	6.2	 พัฒนาการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ระบบ			 
	 	 	 	 ซอฟต์แวร์	รวมท้ังสื่อดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ	และการเรียนรู	้

	 	 	 	6.3	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับในการใช้และการถ่ายทอดด้านสื่อดิจิทัล	เทคโนโลยี	 
	 	 	 	 สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ		
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพ

โครงการส่งเสริม	สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา	มีหน่วยงานที่ร่วมดำาเนินการ	คือ	 
1.ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา	2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 3.มูลนิธิภาษาศาสตร์
ประยุกต์,	ชมรมทวิภาษาเชียงใหม่	4.กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่	33		5.สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	3,4,5,6		โดยได้ทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน	(MOU)	และได้ร่วมกัน 
ขับเคลื่อนโครงการโดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	 22	 โรงเรียน	 ได้แก่	 1.โรงเรียนบ้านพุย	 
2.โรงเรียนบ้านมูเซอ	 3.โรงเรียนบ้านห้วยนำ้าขาว	 4.โรงเรียนบ้านสบลาน	 5.โรงเรียนบ้านบ้านแม่โขง								
6.โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย	 7.โรงเรียนบ้านขุนแตะ	 8.โรงเรียนบ้านนากลาง	 9.โรงเรียนบ้านบนนา				
10.โรงเรียนบ้านแม่มุ	 11.โรงเรียนบ้านสองธาร	 12.โรงเรียนบ้านสบแม่รวม	 13.โรงเรียนบ้านแม่เอาะ			
14.โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด	 15.โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ	 16.โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู	 17.โรงเรียน 
บ้านขอบด้ง	18.โรงเรียนบ้านห้วยม่วง	19.โรงเรียนบ้านฮ่างตำ่า	20.	โรงเรียน	ตชด.บ้านแม่ลอง	21.โรงเรียน	
ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ		22.ห้องเรียนเคลื่อนที่อนุบาลชนเผ่าบ้านผาลาย	(ห้องเดี่ยว)

และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา
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โครงการอบรม	“การพฒันาคณุภาพการจัดการ
เรยีนรูส้ำาหรบัเดก็กลุม่ชาตพินัธุ	์(ทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสำาคญั)	 
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน	 (พหุภาษา)”	 โดยการนำา
แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน	 
(ทวิ/พหุภาษา)	 มาใช้ในโรงเรียนที่ห่างไกลในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม ่ได ้และส่งเสริมความภูมิใจในรากเหง ้า
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน	 ภาษาแม่	 (ท้องถ่ิน)	 
จึงมคีวามจำาเป็นอย่างยิง่เพราะการศกึษาทีเ่ริม่ต้นด้วย
การใช้ภาษาแม่	(ท้องถิ่น)	ของเด็กเป็นฐานเชื่อมโยง 
ไปสูก่ารเรยีนภาษาไทยและภาษาที	่3	ช่วยสร้างรากฐาน
การเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็ก	เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข	 
กล้าแสดงตัวตนและความคิดของตนเองส่งผลให้มีผล
สมัฤทธิท์างการศกึษาดขีึน้	สามารถอ่านเขยีนภาษาไทย		 

ได ้คล่องมีทักษะการคิดวิเคราะห์	 เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถได้อย่างเต็มที	่ 
นำาไปสู่การเรียนรู้	อย่างยั่งยืนและมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง	
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โครงการอบรม	 “การสร้างองค์ความรู ้การ
มีส ่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอำาเภอ 
กัลยาณิวัฒนา”	เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วม
มือกับทุกภาคส่วนและบุคลากรที่เก่ียวข้องว่าทุกคน
มีบทบาท	มีหน้าที่	มีความสำาคัญ	และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น	เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้กับเด็ก	เยาวชน	ประชาชน	ให้มีความรักและความ
ภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของตนเอง 
อำาเภอกัลยาณิวัฒนา	 เป็นอีกหนึ่งอำาเภอที่มีความ
งดงามทางวัฒนธรรม	ประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถ่ิน																						
มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ควรอนุรักษ์
ไว้และนำามาเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในหลักสูตรสถาน
ศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
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โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน	 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่	โดยสำานักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	และเครือข่ายพัฒนาศิลปกรรมลุ่มนำ้าฝาง	ร่วม
กันจัดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน	ระหว่างวันที่	15	–	16		 
มิถุนายน	2562	ณ	องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่สูน	อำาเภอฝาง		จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มเป้าหมายประกอบ
ไปด้วยเด็กและเยาวชน	ในพื้นที่	อำาเภอฝาง	อำาเภอแม่อาย	อำาเภอเชียงดาว	อำาเภอเวียงแหง		และอำาเภอ
ไชยปราการ	โดยมีกิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้	กิจกรรมสร้างสุนทรียภาพผ่านบทเพลง	กิจกรรมศึกษา
เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวในชุมชน	และกิจกรรมปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ	เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู ้
ผ่านประสบการณ์จริง	 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางอารมณ์	 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค	์
และจินตนาการผ่านงานศิลปะสู่การพัฒนาทักษะวิชาการ	ทักษะชีวิต
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โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	การสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ”	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 โดยสำานัก
การศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ร ่วมกับ	
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่		 
จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	“การสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้สู ่สัมมาชีพ”	 
ณ	วิทยาลยัเทคโนโลยโีปลเิทคนิคลานนาเชยีงใหม่	
เพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรยีน		ทีส่นใจในการเรยีนสาย
อาชพีได้ลงมอืปฏิบติัจรงิ	เข้าใจ	กระบวนการเรยีน 
การสอน	สามารถวเิคราะห์ความสนใจ	ความถนดั 
ในการเรียนของตนเอง	เพือ่ให้ผูเ้รยีนสายอาชวีศกึษา	
มคีวามตระหนัก	รกัและภมิูใจในสาขาวิชาชพีท่ีเรยีน	
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ทำางานได้	ทำางานเป็น	 
เหน็คณุค่าการทำางาน	สามารถสร้างสรรค์นวตักรรม	
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและ
สังคม	 พร้อมท่ีจะทำางานร่วมกับผู ้อื่นอย่างมี
ความสุข	ประสบผลสำาเร็จในการประกอบอาชีพ	
และเป็นแนวทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคต	
พร้อมที่จะเป็นกำาลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
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โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพและเชิดชูคุณค่าครูท้องถิ่น													

สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมาครูที่สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	และครูผู้ดูแลเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกละเลย	ไม่ได้รับการ

พัฒนา	หรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ในวชิาชพีเท่าทีค่วร	ซ่ึงถอืได้ว่าเป็นต้นทาง

ของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ	 และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่	โดยสำานักการศึกษา	

ศาสนาและวฒันธรรม	จงึได้จดัทำาโครงการ

พัฒนาศักยภาพและเชิดชูครูท้องถิ่นขึ้น	 

โดยจดัฝึกอบรมให้ความรู	้และยกย่องเชดิชู	

เสริมสร้างแรงบันดาลใจ	พัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาชีพ	และสร้างเครือข่ายครูที่สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ครูผู้ดูแลเด็ก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม	่
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กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทางการศึกษาทางด้านการจัดทำาแผน

พัฒนาการศึกษาส่ีปี	 (พ.ศ.	 2561-2564)	

และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา	 เพื่อเป็นแนวทาง	 กรอบใน

การดำาเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของสถาน

ศึกษา	รวมถึงบริบทต่าง	ๆ	ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม	ความต้องการของ

ชุมชน	เทคโนโลยี	ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามสถานการณ์		ในปัจจุบัน		รวมท้ังเพื่อ

ให้แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาส่ีปี	 

(พ.ศ.	 2561-2564)	 สอดคล้องกับแผน

พัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่	 และแผนพัฒนาท้องถ่ิน

สี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม	่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน

โครงการพฒันาทกัษะด้านการเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์	(Coding)	เพือ่การแก้ไขปัญหาโดยใช้โครง
งานเป็นฐาน	(Project	–	Based	Learning)	สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนต้นแก้วผดุง
พิทยาลัย	 สำานักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 
จึงได ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะด ้านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 (Coding)	 เพื่อการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน	(PBL)	สำาหรบันกัเรยีน				 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	โรงเรยีนต้นแก้วผดงุพทิยาลยั	
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกับการเป็น
พลเมอืงในศตวรรษที	่21	สร้างให้นักเรียนมคีวามคดิที่
เป็นระบบ	มตีรรกะ	และแก้ไขปัญหาได้	ช่วยให้ทกุคน 
วางแผนจัดการชีวิตได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและ
เป็นระบบมากขึ้น	 อันเป็นทักษะสำาคัญและจำาเป็น
อย่างยิ่งกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโลกในยุค
ดิจิทัล	 และเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการ
โครงงานเป็นฐาน	 (Project-	 Based	 Learning)	 
ได้โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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โครงการค่ายอบรมนักเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษา
อังกฤษ	 (English	 Camp	 2019)	 เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ	 ให้นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด	และเพิ่มประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษา
อังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือผู้เชี่ยวชาญ		ซึ่งเป็นการ
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู ้
จากสิ่งรอบตัวนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน	 
ได้เรียนรูก้ารทำากจิกรรมกลุม่	การมมีนษุยสมัพนัธ์	ความ
สามัคคี	กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่	1	-	3	ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่	 ระหว่างวันที่	 27	 –	 29	 มีนาคม		
2562	ณ	สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล		อำาเภอดอยสะเก็ด		
จังหวัดเชียงใหม่
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	โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	:	กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำาหรับเด็กปฐมวัย	เพื่อเพิ่มศักยภาพของครูในการจัดประสบการณ์ให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ	 ถือว่าเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมให้ครูผู ้สอนปฐมวัย	
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา	 และนำาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างเกมการศึกษาแบบบูรณาการได	้	



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่20

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	:	กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู	้	
Active	Learning		เพื่อการก้าวสู่	ประเทศไทย	๔.๐	
เพื่อพัฒนาครูให้เกิดความรู้	เกิดทักษะออกแบบเก่ียว
กับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้	Active	Learning		
จนส่งผลทำาให้ครูนำามาประยุกต์ใช้	 จัดให้ผู ้เรียน
เป็นศูนย์กลาง	สร้างวิธีการด้วยกิจกรรมท่ีสะท้อน
ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรม	 กระตุ้นให้ผู ้เรียนประสบความสำาเร็จใน
การเรียนรู้	จัดกิจกรรมให้ท้าทาย	ให้โอกาสผู้เรียน
ได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย	 ตลอดจนสามารถ
เกิดการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ชัดเจน	 และประสิทธิภาพในการเพิ่มศักยภาพ
ของครูกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู	้
Active	Learning		
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โครงการพัฒนาคณุภาพมาตรฐาน

โรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่		

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	 

Adobe	Illustrator	:	Prints	Media	Design	 

เป็นโครงการท่ีจัดกิจกรรมให้ครูผู ้สอน	

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องมีความ

รู้ความเข้าใจและมีทักษะการใช้โปรแกรม	

Adobe	Illustrator	:	Prints	Media	Design		

เพือ่นำาไปประยกุต์ใช้ในการทำางานด้านการ

สร้างภาพกราฟิกประกอบการผลิตสื่อการ

เรียนการสอน	 การประชาสัมพันธ์ต่าง	 ๆ	

ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศใน

การเรียน	กระตุ้นและสร้างความสนใจให้

กับผู ้เรียนเกิดการสื่อสารระหว่างผู ้สอน

กับผู้เรียนเข้าใจตรงกัน	 ตลอดจนถึงเกิด 

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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โครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้	 และแข่งขัน

ทักษะทางวชิาการสู่ความเป็นเลิศ	โรงเรียนสังกดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปี	2562	เพื่ออบรม

พัฒนาครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 และนักเรียนในการ 

เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ	

และเปิดโอกาสให้แก่นักเรียน	ได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพ

และสนุทรยีภาพ	กจิกรรมสร้างสรรค์	ตลอดจนสนบัสนนุ

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู	้ 

ความสามารถในการพัฒนา	 การเรียนการสอนอย่าง

เต็มความสามารถ	และแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน	 

ครู	ในการแข่งขันทักษะวิชาการ	ระดับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	ระดับภาคเหนือ	ประจำาปี	2562	องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่	 โดยสำานักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ได้กำาหนดจัดโครงการนี้ขึ้น	 เพื่อเป็นการสร้าง
โอกาสให้แก่นักเรียน	ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และแสดงศักยภาพทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ	ในการใช้
ความรู้ความสามารถการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ	โดยส่งนักเรียน	ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา	 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน	 เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	
ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	17	ประจำาปี	2562	จำานวน	66	รายการ	ระหว่างวันที่	5	–	7	มิถุนายน	2562		 
ณ	เทศบาลนครเชียงราย	และบริเวณใกล้เคียง	จังหวัดเชียงราย		

	 	 ซ่ึงผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้
	 	 ได้รับเหรียญทอง	 จำานวน		11	เหรียญ
	 	 เหรียญเงิน	 	 จำานวน		24	เหรียญ
	 	 เหรียญทองแดง	 จำานวน		18	เหรียญ
	 	 ชมเชย	 	 	 จำานวน		6		เหรียญ
	 	 และเข้าร่วม	 	 จำานวน		1		รายการ
ทั้งนี้	ผู ้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รองชนะเลิศอันดับท่ี	1	และอันดับที่	2	ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน

ระดับประเทศ	ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	เป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับประเทศ	จำานวน	6	รายการ	คือ	1)การแสดงละครภาษาจีน	ไม่กำาหนดช่วงชั้น	2)นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์	ม.1	-	ม.6	3)กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน	ม.4–ม.6	4)กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	ม.4–ม.6	 
5)คัดลายมือภาษาไทย	ป.4	–	ป.6	6)โครงงานสังคมศึกษา	ป.4	–	ป.6
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โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	:	กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถ่ิน	ระดับ
ประเทศ	ประจำาปี	2562	องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่	โดยสำานักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	
ได้นำาคณะผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	บุคลากรทางการ
ศกึษา	เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการ	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	ระดับ
ประเทศ		ในระหว่างวันที่	7	–	11	สิงหาคม	2562		 
ณ	 เทศบาล เมื อ งร ้ อย เอ็ ด 	 จั งหวั ดร ้ อย เอ็ ด	 
ซ่ึงประกอบด้วย	 โรงเรียนบ้านศาลา	 โรงเรียนต้น
แก้วผดุงพิทยาลัย	 และโรงเรียนแม่อายวิทยาคม	 
เพือ่ส่งเสรมิสนับสนุนให้นักเรยีนได้แสดงออกถงึความ
สามารถในทางวิชาการ	ศิลปะการแสดง	และทักษะ
ด้านวชิาชพี				โดยเป็นตวัแทนนักเรยีนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินของภาคเหนือ	 เข้าร่วมการแข่งขันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกภาคของประเทศ	 
รวม	259	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	



Bureau Of Education Religious and Culture Chiangmai Provincial
Administrative Organization Annual Report 2019 25

โครงการนิเทศ	ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

ระดับภาค	 (ภาคเหนือ)	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ได้มอบหมายให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	เป็นเจ้าภาพในการจัดทำาโครงการนิเทศ	ติดตามและประเมินผลการบริหาร

จัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระดับภาค	(ภาคเหนือ)	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ	จำานวน	

๑๖	จังหวัด	ประกอบด้วย	จังหวัดกำาแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	

เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำาปาง	ลำาพูน	สุโขทัย	และจังหวัดอุตรดิตถ์		ดำาเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

	กิจกรรมท่ี	 1	 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ	 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(เพื่อกำาหนดแนวทางและชี้แจงเก่ียวกับการนิเทศ	ติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

		กิจกรรมที่	2	การออกนิเทศ	ติดตามและประเมินผลการการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	ในโรงเรียนเป้าหมาย	16	จังหวัดภาคเหนือ

กิจกรรมที่	 3	 การสรุปรายงานผลการนิเทศ	 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	(เพื่อสรุปผลและจัดทำารายงานผลการนิเทศ	ติดตามและประเมินผลฯ)	

กิจกรรมท่ี 1

กิจกรรมท่ี 2

กิจกรรมท่ี 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัด	 และการจัดทำาสรุปประมวล
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ระดับกลุ ่มจังหวัด 
การศึกษาท้องถิ่นที่	15	(ภาคเหนือตอนบน	1)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินให้เป็นเจ้าภาพในการจัดทำาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับ
จังหวัด	 และการจัดทำาสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น	ที่	15	(ภาคเหนือตอนบน	1)	ซึ่งประกอบด้วย	4	จังหวัด	ได้แก	่
จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดลำาปาง	จังหวัดลำาพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมสัมมนาให้กับ
คณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัด	ของกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถ่ินที่	15	(ภาคเหนือตอนบน	1)	
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น	และจัดทำาสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่	15	(ภาคเหนือตอนบน	1)	 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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โครงการอบรม	“ฮ่ายผญา”	ส่งต่อภูมิปัญญา
ล้านนาจากรุ ่นสู ่ รุ ่น	 (โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)	 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่	 โดยสำานักการศึกษา	 ศาสนาและ
วฒันธรรม	ได้เหน็ความสำาคญัและคณุค่าทางวฒันธรรม	
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ที่ควรได้รับการอนุรักษ์	สืบสาน	
ถ่ายทอด	เพื่อให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู	้ 
และสงัคมทีเ่อือ้อาทรต่อกัน	สบืทอดวัฒนธรรมความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์	 อัตลักษณ์	 ความเป็นคน
เชยีงใหม่และอารยธรรมท้องถิน่ล้านนา	พร้อมผลกัดนั	 
เชิดชูให้โดดเด่นนำาสู ่อัตลักษณ์ของอาเซียนและ 
การเป็นมรดกโลกต่อไป		
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ยุทธศาสตร์ที ่3
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี

	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
การศึกษา	 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู ้	
วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การท่องเที่ยว
และกีฬา	ประจำาปีงบประมาณ	2562	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	มีอำานาจหน้าที่
ตามพระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวัด	
และกฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 กำาหนดให้
มีอำานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ	เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง	และสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล	 เก่ียวกับการจัดการ
ศึกษาและเรียนรู้การทำานุบำารุงศาสนา	ศิลปะ	
วัฒนธรรม	การส่งเสริมโดยจัดให้มีสถานที่ออก
กำาลังกายหรือกีฬา	ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา
และนันทนาการ	ให้กับเยาวชนและประชาชน
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งในการปฏิบัติ
ตามอำานาจหน้าที่จะต้องเป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	
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โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 สังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวน
ชายแดนที่	33	(ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่		จำานวน		13		โรงเรียนและ		2	ศูนย์การเรียน)	องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้ดำาเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน		สังกัดกอง
กำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่	33	ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	จำานวน	13	โรงเรียนและ		2	ศูนย์การเรียน	 
เพื่อให้โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนมีบุคลากรทางด้านการศึกษาเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการดำาเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชดำาริของสมเด็จพระกนิษฐาชิราชเจ ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและการดำาเนินกิจกรรมตาม
โครงการพระราชดำาริเป็นไปอย่างต่อเน่ือง	 นักเรียนได้รับโอกาสทางการเรียนมากขึ้น	 ได้รับการดูแล
เอาใจใส่จากครูอย่างทั่วถึง	ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	โดยมีโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนและศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 สังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่	 33	 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	จำานวน	15	แห่ง	ได้แก	่

1.	โรงเรียน	ตชด.บ้านแม่ลอง		ตำาบลบ้านทับ	อำาเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม
2.	โรงเรียน	ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ		ตำาบลแม่นาจร	อำาเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่
3.	โรงเรียน	ตชด.รางวัลอินทิรา	คานธี		ตำาบลแม่ต่ืน	อำาเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	
4.	โรงเรียน	ตชด.เฮียงไทยธำารงค์		ตำาบลแม่สาว	อำาเภอแม่อาย		จังหวัดเชียงใหม่
5.	โรงเรียน	ตชด.ทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์		ตำาบลดอยลาง	อำาเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่
6.	โรงเรียน	ตชด.อาโอยาม่า		ตำาบลม่อนปิ่น	อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่
7.	โรงเรียน	ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์	2		ตำาบลนำ้าแพร่		อำาเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่
8.	โรงเรียน	ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ	บ้านแกน้อย		ตำาบลเมืองนะ	อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่
9.	โรงเรียน	ตชด.บ้านหนองแขม		ตำาบลเมืองนะ	อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่
10.	โรงเรียน	ตชด.เบญจมะ	1		ตำาบลเมืองแหง		อำาเภอเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่
11.	โรงเรียน	ตชด.ไลออนส์มหาจักร	9		ตำาบลก๊ึดช้าง	อำาเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่
12.	โรงเรียน	ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ	ศิวะโกเศศ	ตำาบลสบโขง	อำาเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่
13.	โรงเรียน	ตชด.บางกอก	เชพ	แชร์ริตี้	บ้านแม่หลองใต้	ตำาบลสบโขง		อำาเภออมก๋อย		
	 จังหวัดเชียงใหม่
14.	ศูนย์การเรียน	ตชด.บ้านแม่มุใน		ตำาบลแม่นาจร	อำาเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่
15.	ศูนย์การเรียน	ตชด.บ้านแม่ขอ		ตำาบลแม่นาจร	อำาเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในการท�านุบ�ารุงศาสนา 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่ง
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 
จัดทำาโครงการอบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 
ส่งต่อภูมิปัญญา	 ประจำาปี	 2562	 ณ	 ศูนย์
การเรียนรู้ฟ้อนเมืองบ้านครูเอ	 ต.หารแก้ว	
อ.หางดง	 จ.เชียงใหม่	 เพื่อให้เครือข่ายครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่าง	ๆ 	ได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นการ
ปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่	
และมีส่วนสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค	์
และได้มแีนวทางในการทำางานเพือ่การอนรุกัษ์	
สืบสาน	 ส่งเสริม	 พัฒนาและสร้างสรรค์	 
องค์ความรู ้ศิลปะสาขาต่าง	 ๆ	 รวมทั้งครู
ภูมิปัญญามีความภาคภูมิใจที่ได้ถ ่ายทอด 
และเผยแพร ่ความรู ้ ให ้แก ่ เด็ก	 เยาวชน	 
คนรุ่นใหม่
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องค์การบรหิารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่	จัดทำาโครงการ
อบรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม	ส่งต่อภูมปัิญญา	ประจำาปี	2562	 
ณ	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเวียงกุมกามศิริศิลป์	ต.ท่าวังตาล	 
อ.สารภ	ีจ.เชยีงใหม่		ส่งเสรมิให้เครอืข่ายครภูมูปัิญญาท้องถิน่ 
ในสาขาต่าง	ๆ	ได้มีแนวทางในการทำางานเพ่ือการอนุรักษ	์ 
สืบสาน	ส่งเสริม	พัฒนาและสร้างสรรค์		องค์ความรู้ศิลปะ 
สาขาต่างๆ	 มีความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่
ความรู้ให้แก่เด็ก	 เยาวชน	 คนรุ่นใหม่	 และได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
ศึกษาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่	และสนับสนุนเชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่	จัดทำาโครงการสบืสานวฒันธรรมไตลือ้	ครัง้ที	่19	ณ	วดัสว่างเพชร	 
ต.ห้วยทราย	อ.แม่รมิ	จ.เชียงใหม่	เพือ่ให้ชาวไตลือ้ในจังหวดัเชยีงใหม่	กลุม่เยาวชนไตล้ือ	กลุม่ชาตพินัธุไ์ตล้ือ	7	 
จังหวัดภาคเหนือ	ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	เด็ก	เยาวชนเกิดจิตสำานึกรักชาติพันธุ์
ไตลื้อ	และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด



Bureau Of Education Religious and Culture Chiangmai Provincial
Administrative Organization Annual Report 2019 33

องค์การบรหิารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ จัดท�าโครงการ
สบืสานวฒันธรรมชนเผ่าประเพณปีีใหม่ม้ง น่อเป่เจ่า อ.เมอืง
เชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ ณ พพิธิภณัฑ์ชาวเขา สวนล้านนา ร.9 
อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีวิถี
ชวีติของชนเผ่าม้งในจังหวดัเชยีงใหม่ได้รบัการสบืสานและ
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป เยาวชนและประชาชนได้รับรู้  
และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าม้ง
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โครงการประเพณเีดอืนยีเ่ป็งเชยีงใหม่ 
องค์การบรหิารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ร่วมกับ  
จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุสร้างเสรมิสขุภาพ  
(สสส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ 
และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน
ประเพณเีดอืนยีเ่ป็งเชยีงใหม่ ประจ�าปี 2562 
ณ บรเิวณลานด้านหน้าอนุสาวรย์ีสามกษตัรย์ิ  
ประตูท่าแพ และบริเวณรอบเมืองเชียงใหม่ 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาว 
ล้านนา ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ให้ด�ารงอยู่สืบไป
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โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ องค์การ
บรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ ร่วมสบืสานป๋าเวณป๋ีีใหม่ 
เมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ ลานอนุสาวรีย์
สามกษัตริย์ และบริเวณโดยรอบ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่น ประชาชนคนล้านนาได ้
แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อผู ้ม ี
พระคุณ และผู ้ที่ เคารพนับถือ ได้รับความเป็น 
สิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่	 
จัดโครงการสรงนำ้าพระบรมธาตุดอยเก้ิง
และสบืสานประเพณวีฒันธรรม	อ.ดอยเต่า	 
ณ	บริเวณวัดพระธาตุดอยเกิ้งและบริเวณ 
ท่านำ้ าทะเลสาบดอยเต ่า	 อ.ดอยเต ่า	 
จ.เชยีงใหม่	วนัที	่17	-	19	กมุภาพนัธ์	2562	 
เพื่อให้ประชาชน	 อ.ดอยเต่า	 และอำาเภอ 
ใกล้เคียง	 ได้ระลึกถึงคำาสอนของสมเด็จ
สัมมาสัมพุทธเจ้า	ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี	 วัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่น	 
เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นคู่กับท้องถิ่น
สบืไป	และเป็นการประชาสมัพนัธ์วฒันธรรม
ประเพณีให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

จดัโครงการอบรมข่วงผญาสบืสานวฒันธรรม

ภมูปัิญญาล้านนา วนัที ่7 - 8 สิงหาคม 2562  

ณ โรงเรยีนบ้านทรายมลู อ.หางดง จ.เชยีงใหม่  

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีผู้เข้า

รบัการอบรมได้รบัการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

จากครูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษล้านนา  

แล้วสามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการด�ารงชีพหรือประกอบอาชีพได้  

รวมท้ังผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาและเผยแพร่

ความรู้คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที ่5
ส่งเสริมสุขภาพ กีฬา นันทนาการ และการพัฒนาเครือข่าย
เด็กและเยาวชน

โครงการส่งนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่	จัดส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง	4	โรงเรียน	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก	ระดับภาคเหนือ	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๖๑	“สุโขทัยธานีเกมส์”	 
วันที่	 ๑๙	 –	๒๘	ตุลาคม	๒๕๖๑	ณ	สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย	จังหวัดสุโขทัย	 
และรอบชิงชนะเลิศ	 ระดับประเทศ	 “นครเชียงใหม ่เกมส ์”	 วันที่ 	 ๑	 -	 ๑๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 
ณ	สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่	และสนามกีฬาต่างๆ	ในจังหวัดเชียงใหม่	มีการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ	
อาทิ	 กรีฑา	 เทเบิลเทนนิส	 วอลเลย์บอล	ฟุตบอล	ฟุตซอล	 เซปัคตะกร้อ	 เปตอง	หมากรุก	 หมากฮอส	
และวิ่งมินิมาราธอน	ระดับอายุตั้งแต่	๑๒	–	๑๘	ปี	ชายและหญิง	เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะต่างๆอันเป็นประโยชน์		เช่น		ความมีระเบียบวินัย	,	ความสามัคคี	,	ความมีนำ้าใจ	,	ส่งเสริมสุขภาพ 
พลานามัย	และความสามารถด้านกีฬาให้กับนักเรียนผู้ท่ีมีความสามารถได้พัฒนาตนไปสู่ความสำาเร็จ
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่	ร่วมกบั	เครือข่ายม้งจังหวดัเชยีงใหม่	หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจงัหวดั

เชียงใหม่	ได้จดัโครงการจดัการแข่งขนักฬีาม้งคพั	คร้ังที	่9	ประจำาปี	2562	ระหว่างวนัที	่23	เมษายน	–	4	พฤษภาคม	2562	 

ณ	สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง	 อ.แม่แจ่ม	 จ.เชียงใหม่	 เพื่อเป็นการรณรงค์	 กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน 

มีความตื่นตัวในการออกกำาลังกาย	 ด้วยการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง	 เป็นการปลูกฝังสุขนิสัยรักการเล่นกีฬา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขท้ังมวล
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ร่วมกับโรงเรียนช่องฟ้า
ซินเซิงวาณิชบำารุง	 ได้จัดทำา	 	 โครงการอบรมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่	 เพ่ือมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ	 ประจำาปี	 2562	 
วันที่	 23	 เมษายน	 -	 12	 พฤษภาคม	 2562	 ณ	 ศูนย์ฝึกกีฬาเทเบิล
เทนนิส	 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำารุง	 อ.สารภี	 จ.เชียงใหม	่ 
เพื่อเป็นโครงการนำาร่องในการพัฒนาการกีฬาของจังหวัดเชียงใหม ่
ให้เป็นรูปธรรม	และมกีารพัฒนาอย่างยัง่ยนื	สร้างนกักฬีาทีส่ร้างชือ่เสยีง 
ให้กับจังหวัดเชียงใหม่	 	 สร้างความตระหนักด้านการออกกำาลังกาย	 
การเล่นกฬีาให้เดก็เยาวชนให้เป็นทีแ่พร่หลาย	ฝึกระเบยีบวนิยั	ไม่ไปมัว่สมุ 
กับอบายมุขและสิ่งเสพติด	ไปสู่	“เมืองแห่งกีฬา	และรักสุขภาพ”
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สำานักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 ได้จัดทำาโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่	“ค่ายอบรมผู้นำาเยาวชนจิตอาสา	 
อบจ.เชียงใหม่	 ประจำาปี	 2562	 :	 อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม”	 ระหว่างวันท่ี	 2	 –	 4	 สิงหาคม	 2562	 
ณ	 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	 อำาเภอเมืองเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 สำาหรับให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก	
พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 ซึ่งกันและกัน	 ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด	 รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน	และเข้าใจการเป็นผู้นำาเยาวชนผู้มีจิตอาสา	 
และส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่	 ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันช่วยกันรักษา 
สิ่งแวดล้อม	เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดียิ่งขึ้น



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่42

องค ์ ก า รบริ ห า รส ่ วนจั งหวั ด เชี ย ง ใหม ่	 
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	และจังหวัด
เชียงใหม่	 ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการสร้างผู้นำานักศึกษา	12	สถาบัน	เพ่ือเสริม
สร้างเยาวชนเชียงใหม่ให้เป็นผู ้นำาและผู ้ตามที่ด	ี 
เพื่อพัฒนาจิตสำานึกของเยาวชนแกนนำาให ้ คิด
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับบ้านเกิด	 หรือชุมชนที่
อาศัยและประเทศชาติ	 รวมทั้งเพื่อให้เกิดคุณภาพ
และศักยภาพของพลังแกนนำาเยาวชน	โดยการพัฒนา
ส่งเสริมผู้นำานักศึกษา	ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
เท่าทัน	 รวมถึงประยุกต์กิจกรรมหนุนเสริมทั้งจาก
ประสบการณ์จริงรวมถึงการจำาลองบริบทโดยรอบ 
ในสังคมสู ่กิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อเชื่อมสู ่ชีวิตจริงได้
อย่างเหมาะสม
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของเด็ก	ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของชาต	ิ 

และมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาที่ตัวเด็กเป็น	อันดับแรก	ซึ่งหากเด็กได้

รบัการปลกูฝังทีด่ย่ีอมเป็นกำาลงัในการพัฒนาประเทศชาต	ิในอนาคตเพ่ือขบัเคล่ือนแนวทางดงักล่าว	องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่	จึงได้จัดทำาโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปี	2562 

ขึน้ในวนัเสาร์ที	่12		มกราคม	2562	ณ	ศนูย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาติ	เฉลิมพระเกยีรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	

จังหวัดเชียงใหม่	 โดยเด็กและเยาวชนจะได้รับความบันเทิงและสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมที่มีประโยชน	์	 

การละเล่นส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ	 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่	 กล้าแสดงออกในทาง

สร้างสรรค์และแสดงความสามารถของตน	ตลอดจน	เป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

กับผู้อื่น	รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว	โดยให้สมาชิกภายในครอบครัวได้มีโอกาส	ทำากิจกรรมร่วมกัน



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่44

โครงการมหกรรมส่งเสริมศักยภาพและ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่	 เน่ืองใน
วันเยาวชนแห่งชาติ	ประจำาปี	2562	องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชยีงใหม่		ได้จัดโครงการมหกรรมส่งเสรมิ
ศกัยภาพและพฒันาศกัยภาพเยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม่	 
เนื่องในวันเยาวชนแห ่งชาติ 	 ประจำาป	 2562	 
ในวันเสาร์ที่	14	กันยายน	2562	ณ	ศูนย์การค้าพันธุ์
ทพิย์เชียงใหม่	เพือ่ส่งเสรมิให้สงัคมให้ความสำาคัญกบั
เยาวชนอนาคตของประเทศชาติ	 พร้อมทั้งส่งเสริม	
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์	 ภายในงานมีการประกวด	 การแข่งขัน
ของเด็กและเยาวชน	 โดยในงานจัดให้มีพิธีมอบ
รางวัลเยาวชนดีเด่น	ประจำาปี	2562	และมีการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์	การประกวด		ได้แก่	โครงการ
จิตอาสาเพือ่สังคม,	การแข่งขนัหุ่นยนต์	และกจิกรรม
สร้างสรรค์อ่ืนๆ			
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ยุทธศาสตร์ที ่6
พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม	ได้พัฒนาระบบงาน
ทะเบียน	วัดผลและประเมินผล	โปรแกรม	GPABOOK	
เพื่อใช้ในการจัดทำาข้อมูลเก่ียวกับผลการเรียนของ 
ผู ้เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	 ซึ่งสามารถอำานวย
ความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการบันทึกผลการเรียน	
ในการดำาเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
อย่างเป็นระบบ		นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูผล
การเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	ทำาให้ได้รับทราบผล
การเรียนของนักเรียนอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน	
และจากการประเมินผลการใช้โปรแกรมดังกล่าว 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	และได้ให้ข้อ
เสนอแนะ	ควรใช้โปรแกรมดังกล่าวในปีการศึกษา
ต่อไป	เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม	และ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล	
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โรงเรียนแม่อายวิทยาคม	
ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ผ ่าน
ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	
(Software	as	a	Service)	สามารถ
ช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างโรงเรียนกับผู ้ปกครอง																	
ที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุดใน
ปัจจุบัน	อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ปกครอง
คลายกังวลในการเดินทางมา
โรงเรียน	 และยังทำาให้รับทราบ
ข้อมลูในด้านต่าง	ๆ 	ของนักเรยีนได้
มากขึ้น	รวมทั้งระบบนี้ยังช่วยเพิ่ม
ความสัมพันธ์ที่ดี	 และความร่วม
มือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
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โรงเรียนบ้านศาลามีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ	 ได้แก่		 
การทดลองใช้	 School	 Bright	 
Program	 มาใช ้ในการบันทึก
ข ้อมูลนักเรียนออนไลน ์ 	 เช ่น	 
การเช็คชื่อนักเรียนในการทำา
กิจกรรมหน ้า เสาธง	 การเช็ค 
ชื่อรายวิชา	 การบันทึกคะแนน
พฤติกรรม	 ตารางสอน	 ปฏิทิน
โรงเรียน
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โรงเรียนต ้นแก ้วผดุงพิทยาลัย	 ได ้พัฒนา
โปรแกรม		Moodle	(Modular	Object	Oriented	
Dynamic	Learning	Environment	)	เป็นโปรแกรม	
ที่ช่วยสร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 สามารถสร้าง
ห้องเรียนบนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น	 ผู้เรียนสามารถเข้า
มาศึกษาบทเรียนค้นข้อมูลต่าง	 ๆ	 ได้ตลอดเวลา	 
ผู ้สอนสามารถที่จะใช ้เพิ่มเน้ือหาบทเรียนในรูป
แบบต่าง	ๆ 	ลงไปในรายวิชาของตนเอง	เช่น	word,	

powerpoint,	pdf,	 ไฟล์เสียง,	รูปภาพ	หรือแม้แต่วิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน	เมื่อเพิ่มเน้ือหา
แล้วก็ยัง	สามารถสร้างแบบทดสอบทั้งแบบปรนัย	อัตนัย	เติมคำา	จับคู่	คำาถามแบบสุ่ม	ฯลฯ	สามารถสร้าง
กระดานเสวนาเพ่ือให้ผู้เรียนได้พูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆ	หรือถกปัญหากัน	สามารถสั่งการบ้านผู้เรียน
โดยเลือกที่จะให้ผู้เรียนอัพโหลดไฟล์การบ้าน	ขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์หรือส่งการบ้านนอกเว็บ	สามารถเช็คเวลา 
เข้าเรียนของผู้เรียนที่ให้เข้ามาศึกษาเน้ือหาในเวลาที่ระบุได้	 ผู ้สอนสามารถประกาศข่าวสารต่าง	 ๆ	 
ให้ผู ้เรียนได้ทราบและยังมีฟังก์ชันอีกมากมายที่อำานวยความสะดวกให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนในการสร้าง
ห้องเรียน	เสมือนให้ประสบความสำาเร็จไม่แพ้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนเลยทีเดียว	
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โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	 ได ้จัดทำาโครงการพัฒนาความเข ้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างยั่งยืนขึ้น	โดยการใช้โปรแกรมประเภทการจัดการที่จะเข้ามาช่วยในด้านการจัดการต่างๆ	 
ให้มีประสิทธิภาพ	 มากยิ่งขึ้นเป็นการเข้ามาช่วยจัดการระบบบริหารงานสถานศึกษาภายในต่างๆ	 
อาทิ	 ระบบการลงทะเบียน	 (ดูแลในส ่วนรายวิชา	 แผนการลงทะเบียน	 และการลงทะเบียน)	 
งานฝ่ายวิชาการ	(การวัดผลการเรียนรายบุคคล	รายวิชา	และผลการเรียนกิจกรรมต่างๆ)	และ	ในส่วนอื่นๆ	 
ภายในสถานศึกษาอีกมากมายสามารถพิมพ์ใบรับรองผลการเรียนให้นักเรียน	อาทิ	ใบรบ.1	ใบรบ.5	ใบ
ประมวลผลการศึกษาตลอดเทอม	(Transcript)	และอื่นๆ	อีกมากมาย	ได้ทันทีโดยไม่จำาเป็นต้องรอนาน 
นอกจากนี้ยังสามารถโอนคะแนนสอบจากเคร่ืองตรวจกระดาษคำาตอบเพื่อไปใช้กับแบบประเมินผล
รายวิชา	รบ.3	และ	ปพ.5	 เพื่อลดภาระงานอาจารย์ผู ้สอนได้เช่นกัน	พร้อมทั้ง	ประมวลผลข้อมูลออก
เป็นกราฟแบบต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นกราฟ	แท่ง	กราฟวงกลม	และสามารถจัดเก็บและนำาไปใช้งานร่วมกับ	
โปรแกรม	Microsoft	Word	ได้อีกด้วย
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ผลงานของโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเป็น 
ผูป้ระกอบการในธรุกิจออนไลน์	(e-commerce)		ให้กับนกัเรยีน
ที่สนใจ	เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในส่วนของผู้เรียนและผู้สอนให้
มีความเข้าใจในการสร้าง	Business	Model	และความรู้ด้าน	
Social	 Media	Marketing	 เป็นการสร้างความเข้มแข็งทั้งใน
ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	และมุมมองของการออกแบบ
ทางธุรกิจ	 ซ่ึงผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้จากการอบรมตาม
หลักสูตรมาใช้ในการออกแบบธุรกิจ	เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดต่อไป	โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น		

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพทิยาลัย 
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โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	 ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน	“ต้นแก้วเกมส์	2019”	ซึ่งการจัดกิจกรรม
กีฬาสีในครั้งนี้	มีพิธีเปิดการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจากนายบุญเลิศ	บูรณุปกรณ์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่	เป็นประธานในพิธีเปิด	พร้อมยังมอบรางวัลให้แก่	”คนเก่งต้นแก้ว”		ซึ่งภายในงานมีการแข่งขัน	ประกวด	
การแสดงเชียร์ลีดเดอร์	 และแข่งขันกีฬาต่าง	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียน	 และสร้างความสามัคค	ี 
รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย		
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โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้
จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย	
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีให้กับ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล	 1	 -	 อนุบาล	 3	 
รวมทั้งหมดจำานวน	8	ห้อง	เพื่อพัฒนากล้าม
เน้ือมอืและตาให้ประสานสัมพนัธ์กัน	รวมท้ัง 
ให้นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพ	 อัจฉริยภาพ
ของตนเอง	 ส่งเสริมให้เด็กเกิดความภูมิใจ
ในตนเองและปลูกฝ ังให ้ เด็กรู ้จักความ 
รับผิดชอบในการทำากิจกรรม	โดยมีวิทยากร
จากโรงเรียนสอนดนตรีเข้ามาเป็นผู ้สอน	 
ในการเรยีนการสอนได้มกีารฝึกการร้องเพลง	 
การขยบัน้ิวตามตัวโน๊ต	และการเล่นคย์ีบอร์ด	
จากการจัดกิจกรรมพบว่าเด็กร้อยละ	90.00	
มีกล้ามเนื้อมือและตาที่ประสานสัมพันธ์กัน	
นกัเรยีนมศัีกยภาพการเล่นดนตรสีามารถเล่น
คีย์บอร์ด	มีความภูมิใจในตนเอง	รวมไปถึง 
มีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ส่งเสริมศักยภาพด้านตนตรี
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โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และการเรียนรู้สู่คุณภาพไทย	-	จีนตาม
บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาการ
ศกึษาร่วมกนัระหว่างโรงเรยีนต้นแก้วผดงุ
พทิยาลยักบัโรงเรยีนประถมศกึษา	ซวงหวั	 
สาธารณรัฐประชาชนจนี	นายมานิช		ถาอ้าย	
ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนต้นแก้วผดงุพทิยาลยั	
ได้นำาคณะคร	ูและนักเรยีนโรงเรยีนต้นแก้ว
ผดงุพทิยาลยั	จำานวน	14	คน	เข้าร่วมแลก
เปลีย่นวฒันธรรมและการเรยีนรูสู้คุ่ณภาพ 
ไทย	 -	 จีน	 ตามบันทึกความร่วมมือ 
ในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนต้นแก้วผดงุพทิยาลยักบัโรงเรยีน 
ประถมศกึษาซวงหัว	สาธารณรฐัประชาชน
จีนระหว่างวันที่	9	–	20	ตุลาคม	2562	
โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ด้านภาษา	วัฒนธรรม	การจัดการเรียน
การสอนระหว่างสองประเทศ	เพื่อก่อให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีของประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน				
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โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	 ได้จัดอบรมเชิง
ปฏบิตักิารโครงการนกับนิน้อยต้นแก้ว	เพือ่ให้นกัเรยีนได้
พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญด้วยเครื่องร่อน
พลังยาง	 พัฒนาทักษะความสามารถนักเรียนด้านการ
เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วยความรู้ทางด้าน
อากาศยาน	และพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ
ให้กับนักเรียน	 ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้
ทันต่อโลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจำาวันสามารถ
ใช้ความรู ้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน	 
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
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โรงเรียนต้นแก้วผดงุพทิยาลัย	ได้รเิริม่ดำาเนินโครงการการพฒันาแนวทางด้านความปลอดภยัทางถนน	
(TK	safety	road	zone)	โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	ชุมชน	และโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย	ตำาบล
ขุนคง	อำาเภอหางดง	จังหวัดเชียงใหม่	โดยการพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์ประกอบหลักสำาคัญ	3	ประการคือ	

1)	เป็นพื้นท่ีที่มีความปลอดภัย		โดยมีการสำารวจและจัดการแก้ไขจุดเสี่ยง	และมีการจัดการสภาพ
แวดล้อมด้านหน้าโรงเรียนให้เอื้อต่อความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน

2)	มีพฤติกรรมทีป่ลอดภัยทางด้านความปลอดภยัทางถนน		โดยใช้กระบวนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ		มีการอบรมเติมความรู้อย่างต่อเน่ือง		

3)	มีมาตรการความปลอดภัย	ที่จะนำาไปสู่การเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง	อย่างไรก็ตามการ
เกิดรูปธรรมดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการทำางานอย่างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้การดำาเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์	และมีแนวทางการทำางานที่ต่อเน่ืองเพื่อนำาไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน		
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โครงการฮ่ายผญา	ภูมิปัญญาจากคนเฒ่าสู่ละอ่อน	เพื่อสืบสานวัฒนธรรม	ประเพณีดั้งเดิมของชุมชน
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจวิถีชุมชน	 ของท้องถิ่นอย่างลึกซ้ึงทำาให้เรียนรู้จนสามารถนำามาต่อยอด
เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตได้	ซ่ึงจะแบ่งเป็น	3	รุ่น	3	ประเภท	คือ

รุ ่นท่ี	 1	 ฮีตฮอยคนเมืองวิถีชีวิตล้านนาจะเป็นการเรียนรู ้การทำาสิ่งประดิษฐ์	 เครื่องใช้ต่าง	 ๆ 
เช่น	หัตถกรรมปั้นดินเหนียว	การแกะสลักไม้	การทำาสวยดอก	การเดินเส้นแต่งลาย	เป็นต้น

รุ่นที่	2	อาหารและขนมพื้นบ้าน	ล้านนา	ฐานนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำาอาหารพื้นบ้านเมืองเหนือ
และขนมไทย	ซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได	้

รุ่นที่	3	ศิลปะการแสดง	ล้านนาเรียนรู้การสืบสานวัฒนธรรมการแสดงของชาวล้านนา	ซึ่งนักเรียน
สามารถนำาความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้
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โรงเรียนบ้านแม่งอนข้ีเหลก็

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
การเรยีนรูด้้านภาษาต่างประเทศ	ปีการศกึษา 
2562	โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	ตระหนัก
และมุ ่งมั่นให้ความสำาคัญในการพัฒนา
คณุภาพผูเ้รยีนทางด้านการศกึษาและพฒันา 
คณุภาพชวีติ	เพือ่ให้นักเรยีนสามารถปรบัตวั 
และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิต
ประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีความรู้	 
ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลกและสามารถ	
ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์	 จึงได้จัดทำา
โครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมและการเรยีนรู้ 
ด้านภาษาต่างประเทศ	 เพื่อให้นักเรียน
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	 และ 
ภาษาจีนเพิ่มขึ้น
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โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก	 มีการส่งเสริม
การอนุรักษ ์ประเพณี	 และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของความเป็นไทย	 จึงได้มีการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทงขึ้นเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและเพื่อให้นักเรียน	 
คณะครูบุคลากรภายในโรงเรียนได้ทำากิจกรรมร่วม
กันได้ทำากิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานอื่น	 
โดยในปีการศึกษา	2561	โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
ได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงข้ึน	
ในวันท่ี	 22	 พฤศจิกายน	 2561	 ทำาให้นักเรียนเห็น
ความสำาคัญในการอนุรักษ์	 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น	 มีความรู้ความเข้าใจ	 อธิบาย
ถึงคุณค่าของนำ้า	 หรือ	 แม่นำ้า	 ลำาคลอง	 อันเป็น 
สิ่งจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตของมนุษย์	 และมี
จิตสำานึกรักท้องถิ่นของตนเอง	 มีความหวงแหน	 
ในคุณค่าและเอกลักษณ์ของศิลปะ	 วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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โรงเรียนบ้านแม่งอนขีเ้หล็กได้จัด
ทำาโครงการส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรม	
และค่านยิมทีพ่งึประสงค์	โดยมกิีจกรรม
ส่งเสรมิทกัษะวันเข้าพรรษาเป็นหนึง่ใน
กจิกรรมของโครงการ	เพือ่เป็นการส่งเสรมิ 
ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทาง
พุทธศาสนา	และได้ทำาหน้าที่ของการ
เป็นชาวพุทธท่ีดี	เพ่ือส่งเสริมทกัษะการ
เรียนรู้วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา
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โรงเรียนบ้านแม่งอนข้ีเหล็ก	ตระหนกั
และมุง่มัน่ให้ความสำาคญัในการพัฒนาคณุภาพ 
ผูเ้รยีนทางด้านการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติ 
เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถนำาเอาทฤษฎใีนบทเรยีน
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิต
ประจำาวนัโดยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ	และช่วยให้ 
ผู้เรียนสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้	 สามารถ
เรียนรู้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง		พัฒนาความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ	สร้างความ
มีระเบียบวินัย	 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมส่วนรวม	อีกทั้งเป็นการบูรณาการ
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และ
เทคโนโลยี		เพ่ือให้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่อาชีพที่สังคมต้องการ
ในอนาคต
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โครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
(โรงเรียนบ้านแม่งอนข้ีเหล็ก) จัดขึ้นเพื่อ
ให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการ
ท�าเกษตรบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีง โดยเป็นการฝึกให้นกัเรยีนมีความรู ้
ทางด้านการเกษตรท้ังภาคทฤษฏ ีและภาค 
ปฏบิติัจนสามารถน�าไปประกอบอาชพี และ 
สร้างรายได้พิเศษให้กบันกัเรียนในระหว่าง
เรียนได้ รวมทั้งให้นักเรียนได้เรียนรู้หลัก
การท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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โรงเรียนบ้านศาลา

โรงเรียนบ้านศาลา ได้จัดท�าโครงการโรงเรียนสีขาวโดยมีเรื่อง  
ยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  อบายมุข และอุบัติภัย 
โดยการให้ความรู้ ความบันเทิง เกมส์ และแบบทดสอบ สอดแทรกความรู ้
ในเร่ือง ยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และ
อบุตัภิยั ท�าให้นกัเรียนได้มคีวามรู้ ความเข้าใจ ได้ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  
ตักเตือน แนะน�าเพ่ือน สามารถลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และปัญหาอุบัติภัย ท�าให้นักเรียน 
ผูม้าร่วมงานมคีวามเข้าใจในเรือ่งโรงเรยีนสขีาวมากขึน้ สามารถน�าไปบอกกล่าว 
แก่คนอื่นได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถเป็นสื่อที่ช่วยเหลือและลดปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้
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โรงเรียนบ้านศาลาได้ตระหนักและเล็งเห็น
ถึงความส�าคัญของการน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ในเรื่องของการ
ประหยัดและอดออม มุ ่งเน้นการเรียนการสอนที่
ผู ้เรียนเป็นส�าคัญ โดยได้จัดท�าเป็นศูนย์เรียนรู ้ขึ้น 
เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกระบวนการเรียนรู ้
บูรณาการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 8 กลุ ่ม
สาระในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้นักเรียน
มีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในเร่ือง 3 ห่วง 2 เงื่อนไขและน�าไปปรับใช้ในชีวิต
ประจ�าวันได้
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โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

โครงการส่งเสรมิให้ผู้เรยีนค้นพบตวัเอง	เหน็ทางเลอืก	ทำางานเป็นและพฒันาได้	กิจกรรมการแข่งขนัใน
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	โดยนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม	ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ	 
ระดับประเทศ	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 ระหว่างวันที่	 7-10	 สิงหาคม	 2562	ณ	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ผ่านมา	โดยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่		2		กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังน้ี

1.	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม	ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ	ระดับประเทศ	

รายละเอียดดังนี้
1.	รางวัลเหรียญทอง		อันดับ	12		การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์	ม.1-ม.6
	2.	รางวัลเหรียญทอง	ระดับชมเชย		การแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน	ไม่กำาหนดช่วงชั้น
	3.	รางวัลเหรียญเงิน	อันดับ	7	การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	ม.4-ม.6
	4.	รางวัลเหรียญทองแดง	อันดับ	12		การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน	ม.4-ม.6
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โครงการศาสตร์พระราชา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาในการเป็น 
แกนกลางประสานงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วม “ปฏิรูป
การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” ซึ่งสอดคล้องตามปณิธาน 
“พลเมืองเชียงใหม่รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง 
แสวงสัมมาชีพ” ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่  จึงได้จัดกิจกรรม เส้นทางกาแฟ โดยเป็นการ
ส่งเสริมด้านความถนัดและความสนใจของนักเรียน ทั้งใน
โรงเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริง เป็นการสร้างอาชีพเสริม และรายได้ให้กับนักเรียน
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ความเป็นมาและเส้นทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	วันท่ี	24	มีนาคม	2557	องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่	ได้จดัประชมุสมัมนาทางวชิาการ	วเิคราะห์ปัญหาการศกึษาของชาตแิละในพืน้ทีจ่งัหวดั
เชยีงใหม่โดยเชญิหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในพืน้ท่ีจงัหวดัเชยีงใหม่	รวม	99	องค์กร	26	ผูท้รงคณุวฒุเิข้าร่วมประชมุ	 
ณ	ห้องประชมุโรงแรมเชยีงใหม่ออคดิ	อำาเภอเมอืงเชยีงใหม่	ได้เสนอข้อมลู	ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาในพืน้ทีจ่งัหวดั
เชียงใหม่	ทีก่ระทบถงึคณุภาพการศกึษาของเดก็	เยาวชน	ตลอดถงึพลเมอืงเชยีงใหม่	ให้ทีป่ระชมุได้รบัทราบ 
และแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมมือกันภายใต้ช่ือ	ภาคีเชียงใหม่เพื่อการ
ปฏิรปูการศกึษา	โดยมอบหมายให้	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นหน่วยงานเลขานกุารภาคเีชียงใหม่	 
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ภาคีเชียงใหม่ได้ตั้งคณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	ระยะ	4	ปี	
(พ.ศ.	2559-2562)	ภายใต้การตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาของเชียงใหม่	โดยคนเชียงใหม่มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบและประกาศใช้แผน	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2559	โดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่	ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	เป็นผู้ลงนามประกาศใช้แผนฯ	ดังกล่าว

28	 พฤษภาคม	 2558	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 ได้ลงนามประกาศจังหวัดเชียงใหม่	 
เรื่องแต่งต้ังคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	(ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา)	อย่างเป็นทางการ
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	ระยะ	4	ปี	 
ได้จัดประเมินผลเป็นระยะและเผยแพร่	 ผลการดำาเนินงาน	 พร้อมการสัมมนาทางวิชาการต่อการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	 โดยการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ประจำาทุกปีตลอด
การใช้แผนยุทธศาสตร์

ครั้งที่	1	วันที่	7	-	8	มกราคม	2559	:	เปิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	ระยะ	4	ปี	 
(พ.ศ.	2559-2562)	ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	
จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งท่ี	2	วันท่ี	30	–	31	มกราคม	2560	:	การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีสู ่คุณภาพท่ีหลากหลาย	 
ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งท่ี	3	วันท่ี	30	–	31	มกราคม	2561	 :	 โอกาสเชียงใหม่	4.0	ณ	ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งท่ี	4	วันท่ี	30	–	31	มกราคม	2562	:	พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่	ณ	ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่	ครั้งที่	4	ภายใต้ชื่องาน	พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม	่ 
เพื่อนำาเสนอนวัตกรรมใหม่	ๆ 	ที่ประสบความสำาเร็จ	ภายใต้ความร่วมมือของคนเชียงใหม่	ประกอบกับ
กระทรวงศกึษาธกิาร	ได้ประกาศให้จังหวดัเชยีงใหม่นำาร่องพ้ืนทีน่วตักรรม	ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	 
ลงวันท่ี	2	ตุลาคม	2561	

โครงการโดดเด่น
โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
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โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
เชิงพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่เพ่ือลดความเหล่ือมลำา้ กองทุน 10 บาท) ครัง้ที ่2  
ประจำาปี 2562 โดยขอรับบริจาคจากชาวเชียงใหม่
คนละ 10 บาท หรือบุคคลทั่วไปตามจิตศรัทธา  
เพ่ือนำาเงินมาใช้ในการช่วยเหลือทุนการศึกษา และ
การประกอบอาชีพ แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริม 
สนับสนุนบุคคล ครู ผู ้บริหาร สถานประกอบการ 
หมูบ้่าน ชุมชนท่ีทำาดีดูแลเด็กเยาวชนในพืน้ที ่การวิจยั 
และพัฒนา ตลอดถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่นการ
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยขอรับบริจาค ระหว่าง
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2562 และพิจารณาผู้ขอรับทุน  
ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ และจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 เงินที่ได้รับ
บริจาคจำานวน 3,121,554.66 บาท ผู้บริจาค จำานวน  
141,448 ราย จ่ายเงินให้ผู้รับทุน จำานวน 319 ราย  
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

กองทุน 10 บาท คร้ังท่ี 2



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่70

การจัดทำาแผน	 4	 ปี	 ของ	 โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม
และศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก	(Creative	City	of	Crafts	&	Folk	Art)	พ.ศ.	2562	–	2565	
เป้าหมายระยะยาว	 (Stretch	 Goal)	 เพื่อให้แผนการดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ	 โดยมีการตั้ง 
เป้าหมายในเรื่อง	 “งานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่า	 เป็นอัตลักษณ์ของ	
จังหวัดเชียงใหม่”	 ท่ีมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals)	 
เป็นเป้าหมายหลักของการดำาเนินงาน	จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้จัดทำาแผนการดำาเนินงานระยะยาว	4	ปี	 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปีที่ 1 (2562)
	 1.ฝึกอบรมการฟื้นฟูคุณค่าและ	 สร้างสรรค์งานหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของ	

จังหวัดเชียงใหม่
	 2.การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนางานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน	สร้างสรรค์

ร่วมกับเครือข่ายครูภูมิปัญญา	และ	เครือข่ายสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ	UNESCO	
	 3.การส่งเสริมครูช่างภูมิปัญญางานหัตถกรรม	 ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย

ของการเป็นพื้นท่ีสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม	่
	 4.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ	UNESCO
ปีที่ 2 (2563)
	 1.การแสดงผลิตภัณฑ์ของงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน	อันทรงคุณค่า	โดดเด่น	และ

เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
	 2.การนำาร่องส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพในด้านการส่งเสริม	ทักษะในการผลิตงาน

หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์	สร้างอาชีพ	
	 3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้	และ	การท่องเท่ียวชุมชนอย่างยั่งยืน	
	 4.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ร่วมกับสมาชิกเมือง

สร้างสรรค์ขององค์การ	UNESCO		(Cross	Network)
ปีที่ 3 (2564)
	 1.เกิดแหล่งการเรียนรู้	ภายใต้แนวความคิด	“งานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านสร้างสรรค์

ที่ทรงคุณค่า	เป็นอัตลักษณ์ของ	จังหวัดเชียงใหม่”
	 2.การสร้างหลักสูตรนำาร่อง	 งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ท่ีทรงคุณค่า	

เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่	ท่ีสามารถสืบทอดภูมิปัญญา	ผ่านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
	 3.แหล่งเรยีนรูใ้นพืน้ทีน่ำาร่องของโครงการ	จะส่งเสรมิการสบืทอด	แลกเปลีย่นเรยีนรู	้สร้างอาชพี 

และตลาดให้แก่ท้องถ่ิน	และ	สถาบันหน่วยงานอื่นๆ
	 4.สร้างความร่วมมือ	ทางด้านการสืบทอดระหว่างครูภูมิปัญญา	กับ	คนรุ่นใหม่	หลากหลาย	 

อาชีพและการท่องเท่ียว

โครงการนครเชียงใหมเ่ครือขา่ยเมืองสร า้งสรรค ์

ดา้นหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ า้นขององคก์ารยูเนสโก 

(Creative City of Crafts & Folk Art) พ.ศ. 2562 – 2565
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	 5.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์
ขององค์การ	UNESCO		(Cross	Network)

ปีที่ 4 (2565) 
	 1.เกิดหลักสูตรนำาร่อง	 งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่า	 เป็นอัตลักษณ์

ของจังหวัดเชียงใหม่	ท่ีสามารถสืบทอดภูมิปัญญา	ผ่านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
	 2.ขยายพื้นท่ีของแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่นำาร่องของโครงการ	จะส่งเสริมการสืบทอด	แลกเปลี่ยนเรียนรู	้ 

สร้างอาชีพ	และ	ตลาด	ให้แก่ท้องถ่ิน	และ	สถาบันหน่วยงานอื่นๆ	
	 3.แหล่งเรียนรู้จะเป็นพื้นท่ีให้เกิดการแลกเปลี่ยนให้กับความหลากหลายวัย
	 4.แหล่งเรียนรู ้ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นพื้นที่ของอาชีพ	 และตลาด	 รวมถึงการท่องเท่ียว

ชุมชนอย่างยั่งยืน	
	 5.ยกระดับความร่วมมือ	ของงานช่างและหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่	สู่สมาชิกเมืองสร้างสรรค์

ขององค์การ	UNESCO		

การส่งเสริมงานกิจกรรมครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม สร้างความรับรู้ของการเป็นสมาชิกเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO

	 1.กิจกรรมส่งเสริมครูภูมิปัญญาเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ	UNESCO	เป็นกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่า
ของครูภูมิปัญญาของเมืองเชียงใหม่	 ที่มีงานหัตถกรรมอันหลากหลายโดยการส่งเสริมกิจกรรมครูภูมิปัญญา
ด้านงานหัตถกรรมเชียงใหม่	 ได้เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำางานของงานหัตถกรรมในแต่ละ
พื้นที่	ให้กับหน่วยงานภาครัฐ		ภาคเอกชน	และภาคประชาชนของเมืองเชียงใหม่

	 2.กรอบแนวคิดการจัดงาน	Chiang	Mai	Crafts	Fair	2019	เพื่อเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงกับการเรียนรู้	 
สืบสาน	และพัฒนางานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านมุ่งเน้นงานท่ีทำาทางธรรมชาติ	หลีกเล่ียงการเกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	 มีวัสดุและวัตถุดิบท่ีสามารถทดแทนกันได้	 และเกิดขึ้นจากการทำางานด้วยตนเอง	 ตลอดจน 
สามารถนำาไปจัดแสดงนิทรรศการและต่อยอดทางเศรษฐกิจได้	 ตลอดจน	 เพื่อสร้างเครือข่าย	 และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ	UNESCO	

กิจกรรมส่งเสริมครูภูมิปัญญาเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO 
	 เป็นกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าของครูภูมิปัญญาของเมืองเชียงใหม่	 ที่มีงานหัตถกรรมอันหลากหลาย

โดยการส่งเสริมกิจกรรมครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมเชียงใหม่	 ได้เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การทำางานของงานหัตถกรรมในแต่ละพื้นที่	ให้กับหน่วยงานภาครัฐ		ภาคเอกชน	และภาคประชาชนของเมือง
เชียงใหม่การจัดกิจกรรมได้มีแนวคิดการส่งเสริมครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม	ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	บนพ้ืนที่สร้างสรรค์ของชุมชนหัตถกรรมจึงเกิดโครงการ	

“โครงการส่งเสริมกิจกรรมครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม”	 ร่วมมือระหว่าง	 สถาบันวิจัยสังคม	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และมูลนิธิสืบสานล้านนา	โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

เมืองเชียงใหม่เป ็นเมืองเอกทางด ้านวัฒนธรรมภูมิป ัญญาของประเทศ	 และมีต ้นทุนที่สำาคัญ	 
มีผู้รู้	มีครูภูมิปัญญาในด้านต่าง	ๆ 	ท่ีสืบทอดเรื่องของภูมิปัญญากันมายาวนาน	ที่เราเรียกกันว่า	“ครูภูมิปัญญา”	
ต่อมาได้พัฒนาในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้	เชียงใหม่ได้รับการประกาศจากองค์การ	UNESCO	เมื่อปี	พ.ศ.	2561	 
ให้เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์	สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน	และขณะนี้ได้มีกระบวนการขับเคลื่อนเมือง
เชียงใหม่สู ่มรดกโลก	ซึ่งเป็นการสะท้อนศักยภาพและคุณค่าของงานหัตถกรรมต่าง	ๆ	ที่ได้รับการสืบทอดมา
อย่างยาวนาน
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โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา	 ทำางานมากว่า	 20	 ปี	 	 มีพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาจำานวน
มากกว่าหนึ่งร้อยท่าน	มีศูนย์การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นราวสามสิบกว่าแห่ง	 	และมีเครือข่ายในแขนงต่างๆ	
เช่น	 เครือข่ายด้านภาษาและวรรณกรรม	 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	 เครือข่ายสมาคมตำานานปี ่ซอ	 
ชมรมสล่าล้านนา	เครือข่าย	ยุทธศิลป์ล้านนา	เครือข่ายเยาวชนสืบสาน	เครือข่ายกาดหม้ัวครัวเมือง	
และเครือข่ายคีตนาฏการล้านนา	โครงการส่งเสริมกิจกรรมครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม	โดยความ
ร่วมมือจาก	มูลนิธิสืบสานล้านนา	จึงเป็นกิจกรรมเพื่อทำาให้เกิดความเข้มแข็งในการสืบสานงานด้าน
หัตถกรรมล้านนาสืบ	ต่อไป

กิจกรรมส่งเสริมครูภูมิปัญญาเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ	 UNESCO	 เป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
คุณค่าของครูภูมิปัญญาของเมืองเชียงใหม่	ที่มีงานหัตถกรรมอันหลากหลายโดยการส่งเสริมกิจกรรม
ครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมเชียงใหม่	ได้เผยแพร่ผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การทำางานของงาน
หัตถกรรมในแต่ละพื้นท่ี	ให้กับหน่วยงานภาครัฐ		ภาคเอกชน	และภาคประชาชนของเมืองเชียงใหม	่
ได้จัดกิจกรรม		4		กิจกรรม	ได้แก่

กิจกรรมท่ี	1	กิจกรรมการจัดอบรมการเก็บข้อมูลให้กับเยาวชนหรือศิษย์ผู้สนใจการสืบสาน
ด้านงานหัตถกรรม	

กิจกรรมท่ี	2	การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม
กิจกรรมท่ี	3	จัดเวทีนำาเสนอสังเคราะห์ข้อมูล		ระยะเวลา	1	วัน	จำานวน	1	ครั้ง
กิจกรรมท่ี	4	การนำาเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกับ	Chiang	Mai	Design	Week

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการจัดอบรมการเก็บข้อมูลให้กับเยาวชนหรือศิษย์ผู ้สนใจการ
สืบสานด้านงานหัตถกรรม 

	 เป็นการจัดเวทีที่เชิญชวนกลุ่มเยาวชนและผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการที่อยากจะเรียนรู้ 
และสืบทอดงานด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาในด้านต่างๆ	 เพ่ือเป็นการเรียนรู้เร่ืองการใช้เคร่ืองมือใน
การลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลพ่อครูแม่ครู	/การตั้งคำาถามจัดทำาฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม	

	 โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถแบ่งประเภทงานหัตถกรรมของผู้ที่สนใจในการเก็บ
ข้อมูลงานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ออกเป็น	13	ประเภท	คือ	1.ดอกไม้โลหะประดับศรีษะ	ช่างฟ้อน	 
2.งานดุลโลหะ	 3.เครื่องเขิน	 และ	 เทคนิคการเขียนเครื่องเขิน	 4.งานปักผ้า	 ลายผ้าชนเผ่าอาข่า	 
5.การเขียน	 ผ้าพระบฏ	 6.งานปักแบบล้านนา	 7.งานหัตถกรรมผ้าและส่ิงทอ	 8.การทำาเครื่องดนตรี
พื้นเมือง	 9.การย้อมสีธรรมชาติ	 10.งานจักสาน	 11.งานเครื่องหอม	 นำ้าอบ	 นำ้าปรุง	 12.หัตถกรรม 
งานลายไม้	บนหน้าต่าง	ประตู	13.งานหล่อพระ
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กิจกรรมที่ 2 การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม
	 เป็นการนำาเครื่องมือไปใช้ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพ่อครูแม่ครู	เพ่ือจัดทำาเป็นฐานข้อมูลครูภูมิปัญญา

ด้านงานหัตถกรรม	 โดยที่แต่ละคนจะลงไปเรียนรู ้และจัดเก็บข้อมูลตามงานหัตถกรรมด้านที่ตัวเองสนใจ	 
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้	 เยาวชนลงพื้นที่ในแต่ละองค์ความรู ้ท่ีสนใจ	 โดยใช้เครื่องมือท่ีได้ลงไปเก็บข้อมูล	 และ
เรียนรู ้และสืบสานสืบทอดต่อยอดงานหัตถกรรมของพ่อครู	 แม่ครู	 เพ่ือจัดทำาเป็นฐานข้อมูลครูภูมิปัญญา 
ด้านงานหัตถกรรมต่อไป

	 กิจกรรมที่	 2	 ได้รวบรวมข้อมูลครูภูมิปัญญาทางด้านงานหัตถกรรมท่ีทางผู้เข้าอบรมได้ให้ความ
สนใจกับประเภทงานหัตถกรรม	 โดยแบ่งการลงพื้นที่ครูภูมิปัญญาและร่วมเรียนรู ้ออกไปทั้งหมด	 7	 พื้นที ่
โดยผู ้เข้าอบรมได้ลงพื้นท่ีสำารวจถึงข้อมูลเบื้องต้นของงานหัตถกรรมของครูภูมิปัญญา	 และศึกษาร่วมกับ 
ครูภูมิปัญญา	ถึงความสำาคัญของงานหัตถกรรม	เทคนิค	การผลิต	องค์ความรู้ของงานหัตถกรรมในประเภทต่าง	ๆ 	
จากการลงพื้นที่นั้นทำาให้พบว่า	ครูภูมิปัญญาเริ่มมีอายุที่เพิ่มขึ้น	ทำาให้เทคนิคของครูภูมิปัญญาบางท่านได้สูญหาย 
ไปตามบคุคล	ทางโครงการจงึเหน็ถึงความสำาคญัในการเกบ็ข้อมลูของครภููมปัิญญาในแต่ละพืน้ที	่รวมถงึ	พืน้ทีส่ำาหรบั 
การส่งเสริมงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่	จึงได้เกิดกิจกรรมสำาหรับการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง 
ผู้ที่สนใจท้ังเยาวชนและประชาชนท่ัวไป	ได้เรียนรู้งานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
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กิจกรรมที่ 3  จัดเวทีนำาเสนอสังเคราะห์ข้อมูล  
	 ผู ้ เข ้าอบรมได้นำาเสนอผลการลงพื้นที่	 การนำาเสนอครูภูมิป ัญญาจากการสัมภาษณ์	 

เพื่อให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรค	ของการทำางานหัตถกรรมในแต่ละพื้นที่ตามประเภทงานหัตถกรรม
ตามความสนใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ณ	โฮงเฮียนสืบสานครูภูมิปัญญาล้านนา	

กิจกรรมที่ 4 การนำาเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม
	 จากการลงพื้นที่ชุมชนหัตถกรรมตามประเภทงานการนำาเสนอผลงานของเยาวชนรุ่นใหม	่ 

จัดขึ้น	ณ	โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา	โดยเป็นการนำาเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ	การสาธิต
การเวริค์ชอ็ปภมูปัิญญาพืน้บ้านล้านาในแขนงต่าง	ๆ 	ท่ีผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงไปศกึษาเรียนรู้กบัพ่อครแูม่ครู		 
ในแต่ละพื้นที่	 	 ตลอดระยะเวลาในการจัดงานมีผู ้ให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวิรค์ช็อป
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน	

	 การจัดงานแบ่งออกเป็นสี่โซนหลักประกอบด้วย	
	 1.โซนนิทรรศการนำาเสนอผลงานจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน	 

งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน	โดยเยาวชนรุ่นใหม่
	 2.โซนเวิรค์ช็อปภูมิปัญญาล้านนา	
	 3.โซนเวิรค์ช็อปงานคราฟกับครูรุ ่นใหม	่
	 4.โซนเวิรค์ช็อปอาหารพื้นบ้านล้านนา	

 โซนที่หนึ่ง นิทรรศการนำาเสนอผลงานจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน งานหัตถกรรม และศิลปะพ้ืนบ้าน โดยเยาวชนรุ่นใหม่ 

ประกอบด้วยกจิกรรมหลกัสองส่วนได้แก่	กจิกรรมสาธติพร้อมนำาเสนอผลงานของเยาวชนรุน่ใหม่
ที่ลงไปศึกษาเรียนรู้-เก็บข้อมูลงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านกับพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนา	 
ในแต่ละแขนงวิชา	และการเวิรค์ชอปงานภูมิปัญญาล้านนา
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โซนที่สอง กิจกรรมเวริค์ชอปภูมิปัญญาล้านนา
	 ประกอบด้วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาในแขนงต่าง	ๆ	ได้แก่	การจำ้าลาย	,	การขดสวย	,	แป๋งธ ี

เสื้อเย็บมือจากชนเผ่าอาข่า	,	ดอกไม้ไหว	,	การเย็บตุ๊กตาพวงกุญแจ	และการทำาปั๊บสา		
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โซนที่สาม งาน Craft กับครูรุ่นใหม่   โดยครูฐิติพร  หาญพิพัฒน์
	 	 จัดในรูปแบบของนิทรรศการแสดงผลงานจากงานผ้างานปักรูปแบบต่าง	 ๆ	 จากต่าง

ประเทศ	งานปั้นของจิ๋ว	พร้อมกิจกรรมเวริค์ชอปที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	งาน	Eco-bag	เย็บมือ	,	งานม้วน
กระดาษ	 (คลิวลิ่ง)ต่างหู	 ,	 พวงดอกฝ้าย	 (ผ้าสักหลาด)เย็บมือ	 ,	 งานปักมือพื้นฐาน	 ,	 งานปักสามมิต	ิ
(ดอกทานตะวัน)	 ,	Needle	Lace	 (ใบไม้)	 ,	กระดุมตัวหนอน	 Irich	Croche	 (Basic)	 ,	 งานถักขอบ
แบบตุรกี	(โฮย่า)	,	ปั้นของจิ๋วดินไทย	

โซนที่สี่ ห้องเรียนอาหารล้านนา 
	 	 เปิดพื้นที่เรียนรู้ในเร่ืองการทำาอาหารพ้ืนบ้านล้านนารูปแบบต่าง	ๆ 	ในรูปแบบนิทรรศการ

อยู่ดีกิ๋นลำาและเวิรค์ช็อปการทำาอาหารพ้ืนบ้าน	 ได้แก่	 การทำาอ็อกปลาและอ็อกกุ้ง	 ,	 การทำาแอ็บหมู 
การทำาห่อนึ่งไก่	และการทำาส้าผัก	
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เชียงใหม่	 อดีตศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา	 เมือง
ประวัติศาสตร์ท่ียังมีชีวิต	 และเมืองแห่งการสืบสานส่งต่อ
มรดกทางวัฒนธรรมล้านนา	“มรดก”	อันเป็นหลักฐานและ
ประจักษ์พยานที่แสดงออกถึงอัจฉริยะภาพและคุณค่าอันโดด
เด่นในด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติพันธุ์ไตในระดับสากล	

ด้วยคุณค่าดังกล่าวอันประเมินค่ามิได้ของเมือง
เชียงใหม่		และวิถีวัฒนธรรมท่ีทำาให้เมืองมีชีวิตชีวายาวนาน
กว่า	 724	 ปี	 ผู ้คนชาวเชียงใหม่	 นำาโดย	 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่	สำานักงานจังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลนครเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	องค์กรภาครัฐ	องค์กรภาคเอกชน	และภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่	จึงร่วมกัน
ริเร่ิมโครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ตามแนวทางเมืองมรดกโลก	หรือ	“โครงการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหม่สู ่เมืองมรดกโลก”	ขึ้นในปี	พ.ศ.	 2558	
และดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป้าหมาย	 “หนึ่งเดียว”	 คือ	 การใช้โอกาสในการขับเคล่ือนการ
ขึ้นทะเบียนเชียงใหม่เป็นมรดกโลก	 เป็นเคร่ืองมือในการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์	 และพัฒนาเมือง
เชียงใหม่อย่างสมดุล	เพื่อให้ชาวเชียงใหม่อยู่อาศัยในเมืองอันเป็นที่รักแห่งนี้อย่างมีความสุขและยั่งยืนสืบไป

คุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value) ของแหล่งมรดกเชียงใหม่ 
	 จากการศึกษาวิจัยและจัดทำาข้อเสนอการขึ้นทะเบียนเมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งมรดกโลกตามเกณฑ์

การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก	 (UNESCO)	 คุณค่าอันโดดเด่นเป็น
สากล	(Outstanding	Universal	Value)	ของแหล่งมรดกเมืองเชียงใหม่และดอยสุเทพ	ประกอบด้วย

1.คุณค่าด้านการวางผังเมือง

เมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 
(Chiang Mai towards to World Heritage)

	 เมืองเชียงใหม่	 แสดงออกถึงความสำาคัญของการ 
แลกเปล่ียนองค์ความรู ้อันมีคุณค่าของมนุษย์	 ในช่วงเวลาใด 
ช่วงเวลาหนึ่ง	 ผ่านต้ังเมืองและการวางผังเมืองที่ทันสมัยที่สุด 
ในช่วงเวลานั้นของกลุ่มชาติพันธุ์ไต		

หลกัฐาน	:	การตัง้เมอืงเชียงใหม่ทีม่อีงค์ประกอบ	แม่นำา้ปิง	 
เมืองเก่าเชียงใหม่	 เวียงสวนดอก	 และดอยสุเทพ	 และการวาง
ผังเมืองเก่าเชียงใหม	่

ตรงกับเกณฑ์มรดกโลกด้านวัฒนธรรม	ข้อที่	2	เป็นสิ่งที่มี 
อิทธิพลย่ิงผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถาน	ประติมากรรม	สวน	และภูมิทัศน์	 

ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง	หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์	ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง	หรือบนพื้นท่ีใด	ๆ	ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
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2.คุณค่าด้านวัฒนธรรมประเพณีล้านนา 
วัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์	หรือของแท้ดั้งเดิม	และผู้คนยังยึดถือปฏิบัติมาจนถึง

ปัจจุบัน	เป็นประเพณีและพิธีกรรมที่มีเป้าหมายเพ่ือการดูแลรักษาเมืองเชียงใหม่	และดอยสุเทพ	ได้แก่
1.พิธีสืบชะตาเมือง
2.ประเพณีบูชาเสาอินทขิล	(ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล)
3.ประเพณีการเดินข้ึนดอยสุเทพเพื่อบูชาพระธาตุดอยสุเทพ
4.พิธีกรรมเลี้ยงดง	(เลี้ยงผีปู่แสะ-ย่าแสะ)
	 คุณค่าและความหมายของประเพณีสำาคัญทั้ง	4	ประเพณี	ได้แสดงออกให้เห็นผ่านพิธีกรรม

และแหล่งมรดกท่ีกระจายตัวอยู่ในพื้นที่แหล่งมรดกเชียงใหม่-ดอยสุเทพ
	 ตรงกับเกณฑ์มรดกโลกด้านวัฒนธรรมข้อที่	3	:	เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม

หรืออารยธรรมท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าสาบสูญไปแล้ว

3.คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา
	 สิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของพัฒนาการด้านวัฒนธรรม	 ผ่านงานสถาปัตยกรรมและ

ศิลปกรรมในช่วงยุคทองของล้านนา	วิหาร	เจดีย์	และงานศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา
	 ตรงกับเกณฑ์มรดกโลกด้านวัฒนธรรมข้อที่	4	:	เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของ

สิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม	สังคม	ศิลปกรรม	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	
อุตสาหกรรม	ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ)



ผลงานที่ 4 :	 โล่รางวัล	 ชนะเลิศ	 การประกวดกลองมองเซิง	 เนื่องในงาน 
	 	 อนุรักษ์สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่	 ประจำาปี	 2562	 
	 	 โดยสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่	ร่วมกับ	วัดพระสิงห์	 
	 	 วรมหาวิหาร

ผลงานที่ 5	:	เกียรติบัตร	“การแสดงละครภาษาจีน”งานมหกรรมการจัดการ 
	 ศึกษาท้องถิ่น	ระดับประเทศ	ครั้งที่	11	ประจำาปีการศึกษา	2562			
	 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ผลงานที่ 6	:	เกียรติบัตร	“การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์	ระดับ	ม.ปลาย”	
	 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ระดับชาติ	ครั้งที่	69	ประจำาปีการ 
	 ศึกษา	2562

ผลงานท่ีได้รับรางวัล ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานที่ 1 :	 เกียรติบัตร	 “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”	 จากกรมส่งเสริม 
	 	 	การปกครองท้องถิน่	โดย	อธบิดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

ผลงานท่ี 2 :	 เกียรติบัตร	 โรงเรียนนำาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด 
	 	 เชียงใหม่	พ.ศ.	2562	จากสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
	 	 โดย	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการ 
	 	 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานที่ 3 :	 เกียรติบัตร	 โรงเรียนต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม	่ 
	 	 	ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ	“การน้อมนำาพระบรมราโชบาย 
	 	 	ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ	ประจำาปี	2562”	จากสำานักงาน 
   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ร่วมกับ	สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
	 	 	เชียงใหม่
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