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แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566 – 2570) 
 ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม ่

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1.ประวัติเมืองเชียงใหม ่

  เมืองเชียงใหม่ มีชื่อที่ปรากฏในต านานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่"  เป็นราชธานี            
ของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พญามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1839 และ เมืองเชียงใหม่ได้มี
วิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็น นครหลวงอิสระ ปกครองโดยกษัตริย์
ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี(ระหว่าง พ.ศ.1839 - 2100) ในปีพ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราช
ให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่ ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช และ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทย
ภายใต้การน าของ พระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการท าสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมือง 
เชียงแสนได้ส า เร็จ  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนาพระยากาวิละ                     
เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราชของไทย และมีเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่า  ตระกูล            
เจ้ า เจ็ดตน ปกครองเมืองเชียงใหม่  เมืองล า พูนและเมืองล าปางสืบต่อมาจนกระทั่ ง ในรัชสมัย                     
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมือง ประเทศราช ได้ยกเลิก
การมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้งการปกครองแบบมณฑล เทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และ    
เมื่อปีพ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัด เชียงใหม่  
จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันอังคาร          
ที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น “นครที่เป็นที่สุด            
แห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม” (Chiang Mai: The Most Splendid City of Culture) และในปี                  
พ.ศ.2566 จะถือเป็นปีครบรอบการสถาปนาเมืองเชียงใหม่อายุครบ 727 ปี 

 2. ด้านกายภาพ 

  2.1 ที่ตั้ง 

  - จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือและเส้นแวง  
ที่ 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1 ,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
696 กิโลเมตร 
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  - อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
  ทิศใต ้  ติดอ าเภอสามเงา อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันออก ติ ดอ า เภอแม่ ฟ้ าหลว ง  อ า เ ภอ เมื อ ง เ ชี ย ง ร าย  อ า เภอแม่ ส ร วย                    
    อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, อ าเภอเมืองปาน อ าเภอเมืองล าปาง 
    จังหวัดล าปาง,อ าเภอบ้านธิ อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง 
    อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
  ทิศตะวันตก ติดอ าเภอปาย อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลาน้อย 
    อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  - พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยพ้ืนที่
เขตติดต่อ 5 อ าเภอ ได้แก่ 
  1. อ าเภอแม่อาย : 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่อาย ต าบลมะลิกา ต าบลแม่สาว และ       
ต าบลท่าตอน เมืองที่ติดต่อ คือ เมืองยอน รัฐฉาน 
  2. อ าเภอฝาง : 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลม่อนปิ่น และต าบลแม่งอน เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่ง 
ป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน 
  3. อ าเภอเชียงดาว : 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลเมืองนา เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านน้ายุม             
เมืองต่วนรัฐฉาน 
  4. อ าเภอเวียงแหง : 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลเปียงหลวง ต าบลเมืองแหง และต าบลแสนไห 
เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน รัฐฉาน 
  5. อ าเภอไชยปราการ : 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนวงบัว เมืองที่ติดต่อ คือบ้านโป่งป่าแขม 
เมืองต่วน รัฐฉาน 
  ที่มา:แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ.2565)
ข้อมูลขนาดพ้ืนที่และอาณาเขต) 
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  - ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะมีที่ราบอยู่ตอนกลาง
ตามสองฟากฝั่งแม่น้ าปิงมีภูเขาสูงสุดที่สุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” มีความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางประมาณ 2,565 เมตร นอกจากนี้ยังมีดอยอ่ืนๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น              
ดอยผ้าห่มปก(ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 2 ,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 2,170 เมตร) ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,601 เมตร) 
สภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  - พ้ืนที่ภูเขา คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 80% ของพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธาร
ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก 
  - พ้ืนที่ราบลุ่มน้ าและที่ราบเชิงเขากระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ -ใต้ 
เป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 
  - ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดเชียงใหม่ที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 
องศาเซลเซียสโดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส    
มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,100 – 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม  
2 ชนิดคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
  แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ 
   * ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
   * ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม 
   * ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
  - ลักษณะของดิน 
   การใช้ประโยชน์ในที่ดินจังหวัดเชียงใหมามีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา 
โดยมีพ้ืนที่รวมประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ จ าแนกประเภท
การใช้ที่ดินออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
   1. พื้นที่ป่าไม้  64.20% 
   2. พ้ืนที่เกษตรกรรม 29.44% 
   3. พ้ืนที่ชุมชน    2.94% 
   4. พื้นที่อุตสาหกรรม   0.08% 
   5. สถานที่ราชการ   0.67% 
   6. แหล่งน้ า    1.04% 
   7. พื้นที่เบ็ดเตล็ด   1.63% 
   ที่มา:บรรยายสรุปจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ตุลาคม 2563) 
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ระยะทางจากตัวจังหวัด (อ าเภอเมือง)  ไปยังอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 
- อ าเภอแม่ริม  8  กิโลเมตร   - อ าเภอจอมทอง   58  กิโลเมตร 
- อ าเภอสารภี  10 กิโลเมตร  - อ าเภอเชียงดาว   68  กิโลเมตร 
- อ าเภอสันทราย  12 กิโลเมตร   - อ าเภอฮอด   88  กิโลเมตร 
- อ าเภอสันก าแพง 13 กิโลเมตร   - อ าเภอพร้าว  103 กิโลเมตร 
- อ าเภอหางดง  15 กิโลเมตร   - อ าเภอดอยเต่า  121 กิโลเมตร 
- อ าเภอดอยสะเก็ด 18 กิโลเมตร   - อ าเภอไชยปราการ 131 กิโลเมตร 
- อ าเภอสันป่าตอง 22 กิโลเมตร   - อ าเภอเวียงแหง  150 กิโลเมตร 
- อ าเภอแม่ออน  29 กิโลเมตร   - อ าเภอฝาง  154 กิโลเมตร 
- อ าเภอดอยหล่อ 34 กิโลเมตร   - อ าเภอแม่แจ่ม  156 กิโลเมตร 
- อ าเภอแม่วาง  35 กิโลเมตร   - อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 157 กิโลเมตร 
- อ าเภอแม่แตง  40 กิโลเมตร   - อ าเภอแม่อาย  174 กิโลเมตร 
- อ าเภอสะเมิง  54 กิโลเมตร   - อ าเภออมก๋อย  179 กิโลเมตร 
 

2.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.2.1 เขตการปกครอง 
- จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล และ 2,066 หมู่บ้าน 
- มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ดังนี้ 

  1. หน่วยงานบริหารราชการสว่นกลาง จ านวน 166 หน่วยงาน 
  2. หน่วยงานบริหารราชการสว่นภูมิภาค จ านวน  33 หนว่ยงาน 
  3. หน่วยงานบริหารราชการสว่นท้องถิ่น  จ านวน 211 แห่ง ประกอบด้วย 
   - องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง 
   - เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง 
   - เทศบาลเมือง จ านวน 4 แห่ง 
   - เทศบาลต าบล      จ านวน 116 แห่ง 
   - องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 89 แห่ง 
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ล าดับ
ที ่

อ าเภอ รายช่ือส่วนราชการท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1 เมืองเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เทศบาลนคร 
1. เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 

เทศบาลเมือง 
1. แม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
2. สันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
3. สันก าแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 
4. เมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 

เทศบาลต าบล   
อ าเภอเมืองเชียงใหม่จ านวน 8 แห่ง 1. เทศบาลต าบลช้างเผือก 

2. เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 
3. เทศบาลต าบลหนองหอย 
4. เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม 
5. เทศบาลต าบลป่าแดด 
6. เทศบาลต าบลสุเทพ 
7. เทศบาลต าบลท่าศาลา 
8. เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ 

อ าเภอจอมทอง  จ านวน  6 แห่ง 1. เทศบาลต าบลจอมทอง 
2. เทศบาลต าบลดอยแก้ว 
3. เทศบาลต าบลบ้านแปะ 
4. เทศบ้านต าบลบ้านหลวง 
5. เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ 
6. เทศบาลต าบลแม่สอย 

อ าเภอแม่แจ่ม  จ านวน 2 แห่ง 1. เทศบาลต าบลแม่แจ่ม 
2. เทศบาลต าบลท่าผา 

อ าเภอเชียงดาว  จ านวน 7 แห่ง 1. เทศบาลต าบลเชียงดาว 
2. เทศบาลต าบลเมืองงาย 
3. เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 
4. เทศบาลต าบลปิงโค้ง 
5. เทศบาลต าบลเมืองนะ 
6. เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
7. เทศบาลต าบลแม่นะ 
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เทศบาลต าบล 
อ าเภอดอยสะเก็ด  จ านวน 13 แห่ง 1. เทศบาลต าบลเชิงดอย 

2. เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
3. เทศบาลต าบลตลาดขวัญ 
4. เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 
5. เทศบาลต าบลป่าป้อง 
6. เทศบาลต าบลป่าเมี่ยง 
7. เทศบาลต าบลแม่คือ 
8. เทศบาลต าบลแม่โป่ง 
9. เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
10. เทศบาลต าบลลวงเหนือ 
11. เทศบาลต าบลสง่าบ้าน 
12. เทศบาลต าบลสันปูเลย 
13. เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ 

อ าเภอแม่แตง  จ านวน 5  แห่ง 1. เทศบาลต าบลจอมแจ้ง(ข้ีเหล็ก) 
2. เทศบาลต าบลแม่หอพระ 
3. เทศบาลต าบลแม่แตง 
4. เทศบาลต าบลสันมหาพน 
5. เทศบาลต าบลอินทขิล 

อ าเภอแม่ริม  จ านวน 6 แห่ง 1. เทศบาลต าบลขี้เหล็ก 
2. เทศบาลต าบลแม่ริม 
3. เทศบาลต าบลแม่แรม 
4. เทศบาลต าบลริมเหนือ 
5. เทศบาลต าบลสันโป่ง 
6. เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว 

อ าเภอสะเมิง  จ านวน  1 แหง่ 1. เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ 
อ าเภอฝาง  จ านวน  4  แห่ง 1. เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

2. เทศบาลต าบลแม่ข่า 
3. เทศบาลต าบลเวียงฝาง 
4. เทศบาลต าบลสันทราย 

อ าเภอแม่อาย  จ านวน 1 แห่ง 1. เทศบาลต าบลแม่อาย 
อ าเภอพร้าว จ านวน 6 แห่ง 1. เทศบาลต าบลน้ าแพร่ 

2. เทศบาลต าบลบ้านโป่ง 
3. เทศบาลต าบลป่าตุ้ม 
4. เทศบาลต าบลป่าไหน่ 
5. เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 
6. เทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
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เทศบาลต าบล 
อ าเภอสันป่าตอง  จ านวน 6 แห่ง 1. เทศบาลต าบลทุ่งต้อม 

2. เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก 
3. เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
4. เทศบาลต าบลบ้านแม 
5. เทศบาลต าบลยุหว่า 
6. เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

อ าเภอสันก าแพง  จ านวน 6 แห่ง 
 
 
 
 
 

1. เทศบาลต าบลบวกค้าง 
2. เทศบาลต าบลแม่ปูคา 
3. เทศบาลต าบลสันกลาง 
4. เทศบาลต าบลสันก าแพง 
5. เทศบาลต าบลห้วยทราย 
6. เทศบาลต าบลออนใต้ 

อ าเภอสันทราย  จ านวน 11 แห่ง 1. เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
2. เทศบาลต าบลป่าไผ่ 
3. เทศบาลต าบลเมืองเล็น 
4. เทศบาลต าบลแม่แฝก 
5. เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
6. เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 
7. เทศบาลต าบลสันป่าเปา 
8. เทศบาลต าบลสันพระเนตร 
9. เทศบาลต าบลหนองจ๊อม 
10. เทศบาลต าบลหนองหาร 
11. เทศบาลต าบลหนองแหย่ง 

อ าเภอหางดง  จ านวน 10 แห่ง 1. เทศบาลต าบลน้ าแพร่พฒันา 
2. เทศบาลต าบลบ้านปง 
3. เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
4. เทศบาลต าบลแม่ทา่ชา้ง 
5. เทศบาลต าบลสันผักหวาน 
6. เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 
7. เทศบาลต าบลหนองควาย 
8. เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา 
9. เทศบาลต าบลหางดง 
10. เทศบาลต าบลหารแก้ว 

อ าเภอฮอด  จ านวน 3 แห่ง 1. เทศบาลต าบลทา่ข้าม 
2. เทศบาลต าบลบ่อหลวง 
3. เทศบาลต าบลบ้านตาล 
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 เทศบาลต าบล 

อ าเภอดอยเต่า จ านวน 1 แห่ง 1. เทศบาลต าบลทา่เดื่อ-มืดกา 
อ าเภออมก๋อย จ านวน 1 แห่ง 1. เทศบาลต าบลอมก๋อย 
อ าเภอสารภ ีจ านวน 12 แห่ง 1. เทศบาลต าบลขัวมุง 

2. เทศบาลต าบลชมภ ู
3. เทศบาลต าบลไชยสถาน 
4. เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
5. เทศบาลต าบลทา่กว้าง 
6. เทศบาลต าบลทา่วังตาล 
7. เทศบาลต าบลป่าบง 
8. เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
9. เทศบาลต าบลสันทรายมหาวงศ์ 
10. เทศบาลต าบลสารภ ี
11. เทศบาลต าบลหนองผึง้ 
12. เทศบาลต าบลหนองแฝก 

อ าเภอเวียงแหง จ านวน 1 แห่ง 1. เทศบาลต าบลแสนไห 
อ าเภอไชยปราการ จ านวน 2 แห่ง 1. เทศบาลต าบลไชยปราการ 

2. เทศบาลต าบลหนองบัว 
อ าเภอแม่วาง จ านวน 1 แห่ง 1. เทศบาลต าบลแม่วาง 
อ าเภอดอยหล่อ จ านวน 3 แห่ง 1. เทศบาลต าบลยางคราม 

2. เทศบาลต าบลสองแคว 
3. เทศบาลต าบลสันติสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง 1. ช้างเผือก 
อ าเภอจอมทอง  จ านวน 1 แห่ง 1. ข่วงเปา 
อ าเภอดอยหล่อ จ านวน 1 แห่ง 1. ดอยหล่อ 
อ าเภอแม่แจ่ม จ านวน 6 แห่ง 1. กองแขก 

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

อ าเภอกัลยานิวัฒนา จ านวน 3 แห่ง 1. บ้านจันทร์ 
2. แจ่มหลวง 
3. แม่แดด 

อ าเภอเชียงดาว  จ านวน 2 แห่ง 1. เชียงดาว 
2. เมืองคอง 

อ าเภอเวียงแหง  จ านวน 2 แห่ง 1. เปียงหลวง 
2. เมืองแหง 
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องค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จ านวน 1 แห่ง 1. เทพเสด็จ 
อ าเภอแม่แตง  จ านวน 7 แห่ง 1.กื๊ดช้าง 

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

อ าเภอแม่ริม จ านวน 5 แห่ง 1. ดอนแก้ว 
2. โป่งแยง 
3. แม่สา 
4. สะลวง 
5. ห้วยทราย 

อ าเภอสะเมิง จ านวน 4 แห่ง 1. บ่อแก้ว 
2. แม่สาบ 
3. ยั้งเมิน 
4. สะเมิงเหนือ 

อ าเภอฝาง จ านวน 6 แห่ง 1. โป่งน้ าร้อน 
2. ม่อนปิ่น 
3. แม่คะ 
4. แม่งอน 
5. แม่สูน 
6. เวียง 

อ าเภอไชยปราการ จ านวน 2 แห่ง 1. แม่ทะลบ 
2. ศรีดงเย็น 

อ าเภอแม่อาย  จ านวน 6 แห่ง 1. ท่าตอน 
2. บ้านหลวง 
3. แม่นาวาง 
4. แม่สาว 
5. ดอยลาง** 
6. สันต้นหมื้อ 

อ าเภอพร้าว  จ านวน 4 แห่ง 1. เขื่อนผาก 
2. แม่แวน 
3. สันทราย 
4. โหล่งขอด 
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องค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอสันป่าตอง  จ านวน 7 แห่ง 1. ท่าวังพร้าว 

2. น้ าบ่อหลวง 
3. บ้านกลาง 
4. มะขามหลวง 
5. ขุนหวาน 
6. แม่ก๊า 
7. สันกลาง 

อ าเภอแม่วาง  จ านวน 5 แห่ง 1. ดอนเปา 
2. ทุ่งปี ้
3. ทุ่งรวงทอง 
4. บ้านกาด 
5. แม่วิน 

อ าเภอสันก าแพง  จ านวน 3 แห่ง 1. แช่ช้าง 
2. ร้องวัวแดง 
3. สันก าแพง 

อ าเภอแม่ออน จ านวน 6 แห่ง 1. ทาเหนือ 
2. บ้านสหกรณ ์
3. แม่ทา 
4. ห้วยแก้ว 
5. ออนกลาง 
6. ออนเหนือ 

อ าเภอหางดง  จ านวน 2 แห่ง 1. ขุนคง 
2. สบแม่ข่า 

อ าเภอฮอด  จ านวน 4 แห่ง 1. นาคอเรือ 
2. บ่อสลี 
3. หางดง 
4. ฮอด 

อ าเภอดอยเต่า  จ านวน 5 แห่ง 1. ดอยเต่า 
2. ท่าเดื่อ 
3. บงตัน 
4. บ้านแอ่น 
5. โปงทุ่ง 

 
 
 



11 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภออมก๋อย  จ านวน 6 แห่ง 1. นาเกียน 

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

      ที่มา:โดยกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 2 
 
 

 
 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 

 
ปี พ.ศ. 

จ านวนประชากร 
สัญชาติไทย ไม่ได้สัญชาติ รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
2564 782,839 846,869 81,525 78,152 1,789,385 
2563 784,218 840,862 70,887 67,775 1,763,742 
2562 786,042 845,206 75,650 72,356 1,779,254 

 ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

http://www.bora.dopa.go.th/
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 3.2 ชว่งอายุและจ านวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 – 2564 
จังหวัด กลุ่มอายุ(ปี) 2564 2563 2562 

เชียงใหม่ รวม 1,625,228 1,779,254 1,779,254 
0-4 71,229 77,984 76,090 
5-9 84,739 84,075 85,216 

10-14 86,438 88,450 87,640 
15-19 92,994 91,872 93,107 
20-24 99,915 115,013 109,613 
25-29 118,457 119,170 119,755 
30-34 117,750 117,153 115,836 
35-39 122,087 124,546 124,209 
40-44 121,454 111,418 115,171 
45-49 107,348 109,460 107,921 
50-54 110,343 123,406 118,366 
55-59 127,840 132,416 131,220 
60-64 125,813 116,303 121,167 
65-69 98,421  80,491 86,141 
70-74 61,413 44,379 50,393 
75-79 31,159 29,485 29,312 
80-84 22,758 23,306 23,071 
85-89 15,193 14,969 15,182 
90-94 7,031 4,809 6,184 
95-99 1,975 1,560 1,667 

100 และมากกว่า 870 545 575 
ไม่ทราบ/ระบุจันทรคติ 1 1 1 

ประชากรในทะเบียนกลาง 14,437 23,752 23,190 
ประชากรที่มิใช่สัญชาติไทย 149,138 125,036 135,160 
ประชากรอยู่ระหว่างการย้าย 582 3,143 3,067 

ที่มา : ระบบสถิตทิางการทะเบยีน ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableAge 
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 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  - จังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 

2564 รวมทั้งสิ้น 84 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ 
ที่มา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) 

- จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564    
รวมทั้งสิ้น 610 แห่ง จ านวนเด็ก 19,559 คน รายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา 
1 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง ศพด.บ้านกิ่วโป่ง 

2 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง ศพด.บ้านขุนแม่รวม 

3 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง ศพด.บ้านแจ่มหลวง 

4 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง ศพด.บ้านนาเกล็ดหอย 

5 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง ศพด.บ้านแม่ละอูป 

6 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง ศพด.บ้านเสาแดง 

7 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง ศพด.บ้านห้วยเขียดแห้ง 

8 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง ศพด.บ้านห้วยยา 

9 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง ศพด.บ้านใหม่พัฒนา 

10 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง ศพด.บ้านแอเอาะ 

11 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.บ้านจันทร์ ศพด.แจ่มน้อย 

12 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.บ้านจันทร์ ศพด.บ้านเด่น 

13 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.บ้านจันทร์ ศพด.วัดจันทร์ 

14 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.บ้านจันทร์ ศพด.หนองเจ็ดหน่วย 

15 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.บ้านจันทร์ ศพด.หนองแดง 

16 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.บ้านจันทร์ ศพด.ห้วยฮ่อม 

17 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด ศพด.บ้านดงสามหมื่น 

18 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด ศพด.บ้านนะโน 

19 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด ศพด.บ้านแม่แดดน้อย 

20 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด ศพด.แม่ตะละม้ง 

21 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด ศพด.แม่ตะละเหนือ 
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22 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด ศพด.ห้วยปู 

23 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลจอมทอง ศพด.ทต.จอมทอง 

24 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว ศพด.ขุนแตะ 

25 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว ศพด.แม่เตี๊ยะใน 

26 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว ศพด.ห้วยขนุน 

27 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว ศพด.ห้วยมะนาว 
28 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว ศพด.ห้วยส้มป่อย 
29 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว ศพด.หินเหล็กไฟ 
30 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ศพด.ข่วงเปาใต้ 
31 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ศพด.ขุนแปะ 
32 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ศพด.ท่าข้ามเหนือ 
33 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ศพด.บ้านบนนา 
34 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ศพด.บ้านแปะ 
35 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ศพด.บ้านแม่จร 
36 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ศพด.ป่ากล้วย 
37 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ศพด.สบแจ่มฝั่งซ้าย 
38 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ศพด.สบแปะ 
39 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ศพด.ห้วยทราย 
40 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง ศพด.เด่นสัน 
41 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง ศพด.น้ าตกแม่กลาง 
42 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง ศพด.บ้านขุนกลาง 
43 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง ศพด.บ้านป่าแขม 
44 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง ศพด.บ้านผาหมอน 
45 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง ศพด.บ้านแม่กลางหลวง 
46 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง ศพด.บ้านแม่ปอน 
47 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง ศพด.บ้านหนองหล่ม 
48 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง ศพด.บ้านอ่างกาน้อย 
49 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง ศพด.แม่ยะน้อย 
50 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย ศพด.บ้านป่ากล้วยพัฒนา 
51 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย ศพด.บ้านแม่สอย 
52 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย ศพด.บ้านโรงวัว 
53 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย ศพด.บ้านวังน้ าหยาด 
54 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย ศพด.บ้านหนองคัน 
55 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย ศพด.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 
56 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย ศพด.บ้านห้วยสะแพด 
57 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย ศพด.บ้านใหม่สารภี 
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58 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ ศพด.บ้านดงหาดนาค 
59 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ ศพด.บ้านท่าหลุก 
60 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ ศพด.บ้านสบเตี๊ยะ 
61 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ ศพด.บ้านหนองอาบช้าง 
62 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ ศพด.บ้านห้วยม่วง 
63 เชียงใหม่ จอมทอง อบต.ข่วงเปา ศพด.อบต.ข่วงเปา 
64 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเชียงดาว ศพด.ทต.เชียงดาว (บ้านทุ่งดินแดง) 
65 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเชียงดาว ศพด.ศรีทรายมูล 
66 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ศพด.ต้นแบบเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
67 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ศพด.บ้านทุ่งข้าวพวง 
68 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ศพด.บ้านแม่กอนใน 
69 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ศพด.บ้านแม่จาเหนือ 
70 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ศพด.บ้านห้วยทรายขาว 
71 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลปิงโค้ง ศพด.ก่อนวัยเรียนค่ายพิชิตปรีชากร 
72 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลปิงโค้ง ศพด.ทต.ปิงโค้ง 
73 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลปิงโค้ง ศพด.บ้านปางมะเยา 
74 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลปิงโค้ง ศพด.ป่าตึงงาม 
75 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า ศพด.บ้านขุนข้อน 
76 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า ศพด.บ้านแม่จาใต้ 
77 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า ศพด.บ้านสหกรณ์ 
78 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองงาย ศพด.เทศบาลต าบลเมืองงาย 
79 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.ขุนห้วยไส้ 
80 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.นาศิริ 
81 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.นาหวาย 
82 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.น้ ารู 
83 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.บ้านจองค า 
84 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.บ้านเจียจันทร์ 
85 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.บ้านไชยา 
86 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.บ้านทุ่งดินด า 
87 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.บ้านรินหลวง 
88 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.บ้านหนองเขียว 
89 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.บ้านหนองวัวแดง ม.12 
90 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.บ้านห้วยไส้ 
91 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.ป่าบงงามลีซอ 
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92 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.เมืองนะ 
93 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.โล๊ะป่าหาญ 
94 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.อรุโณทัย 
95 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลแม่นะ ศพด.จอมคีรี 
96 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลแม่นะ ศพด.แม่นะ 
97 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลแม่นะ ศพด.ศรีอุ่นเมือง 
98 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลแม่นะ ศพด.สบคาบ 
99 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต.เชียงดาว ศพด.ดอนศรีสะอาด 

100 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต.เชียงดาว ศพด.ถ้ าเชียงดาว 
101 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต.เชียงดาว ศพด.ทุ่งละคร 
102 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต.เชียงดาว ศพด.ม่วงฆ้อง 
103 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต.เมืองคอง ศพด.บ้านน้ ารู 
104 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต.เมืองคอง ศพด.อนุบาลปฐมวัยอบต.เมืองคอง 
105 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ ศพด.บ้านดงป่าสัก 
106 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ ศพด.บ้านป่ารวก 
107 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ ศพด.บ้านห้วยบง 
108 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ ศพด.วัดสันต้นเปา(บ้านอ่าย) 
109 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบัว ศพด.ต้นโชค 
110 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบัว ศพด.ทต.หนองบัว 
111 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบัว ศพด.บ้านสันติวนา ม.6 
112 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบัว ศพด.บ้านใหม่หนองบัว ม.10 
113 เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต.แม่ทะลบ ศพด.ดอยหล่อ 
114 เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต.แม่ทะลบ ศพด.บ้านป่าหนา 
115 เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต.แม่ทะลบ ศพด.แม่ทะลบ 
116 เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น ศพด.ทรายขาว 
117 เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น ศพด.บ้านเวียงผาพัฒนา 
118 เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น ศพด.แม่ขิ 
119 เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น ศพด.ศรีดงเย็น 
120 เชียงใหม่ ดอยเต่า เทศบาลต าบลท่าเดื่อ-มืดกา ศพด.ทต.ท่าเดื่อ-มืดกา 
121 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า ศพด.ฉิมพลี 
122 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า ศพด.ดอยเต่า 
123 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า ศพด.เด่นคา 
124 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า ศพด.บ้านไร่ 
125 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.ท่าเดื่อ ศพด.อบต.ท่าเดื่อ 
126 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.บงตัน ศพด.บงตัน 
127 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.บงตัน ศพด.บ้านน้อย 
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128 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.บงตัน ศพด.หนองปู 
129 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.บ้านแอ่น ศพด.พิงคาราม 
130 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.บ้านแอ่น ศพด.ศรีพิงค์ชัย 
131 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.บ้านแอ่น ศพด.แอ่นใหม่ 
132 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.โปงทุ่ง ศพด.กองวะ 
133 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.โปงทุ่ง ศพด.เกาะหลวง 
134 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.โปงทุ่ง ศพด.บ้านโปง 
135 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.โปงทุ่ง ศพด.โปงทุ่ง 
136 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.โปงทุ่ง ศพด.แม่ตูบ 
137 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต.โปงทุ่ง ศพด.แม่บวน 
138 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลเชิงดอย ศพด.บ้านกิ่วแล 
139 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลเชิงดอย ศพด.บ้านโพธิ์ทองเจริญ 
140 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลเชิงดอย ศพด.บ้านแม่ดอกแดง 
141 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลเชิงดอย ศพด.วัดปทุมสราราม 
142 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ศพด.เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
143 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลตลาดขวัญ ศพด.อบต.ตลาดขวัญ 
144 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดใหญ ่
145 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าป้อง ศพด.ป่าไม้แดง 
146 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าเมี่ยง ศพด.โป่งกุ่ม 
147 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าเมี่ยง ศพด.แม่หวาน 
148 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าเมี่ยง ศพด.ห้วยหม้อ 
149 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลแม่คือ ศพด.ทต.แม่คือ 
150 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลแม่โป่ง ศพด.สิรินธร 
151 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน ศพด.ทต.แม่ฮ้อยเงิน 
152 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลลวงเหนือ ศพด.เด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา 
153 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลลวงเหนือ ศพด.ป่าสักงาม 
154 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลสง่าบ้าน ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสง่าบ้าน 
155 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลสันปูเลย ศพด.เทศบาลต าบลสันปูเลย 
156 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลสันปูเลย ศพด.บ้านป่าขุย 
157 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ ศพด.วัดป่าเหมือด 
158 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ ศพด.วัดสันต้นม่วงเหนือ 
159 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด อบต.เทพเสด็จ ศพด.ต าบลเทพเสด็จ 
160 เชียงใหม่ ดอยหล่อ เทศบาลต าบลยางคราม ศพด.ทต.ยางคราม 
161 เชียงใหม่ ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสองแคว ศพด.เทศบาลต าบลสองแคว 
162 เชียงใหม่ ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสันติสุข ศพด.เทศบาลต าบลสันติสุข 
163 เชียงใหม่ ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
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164 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
165 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลแม่ข่า ศพด.สันต้นเปา 
166 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลแม่ข่า ศพด.หล่ายฝาง 
167 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลเวียงฝาง ศพด.เทศบาลต าบลเวียงฝาง 
168 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลสันทราย ศพด.บ้านห้วยงูกลาง 
169 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลสันทราย ศพด.ใหม่สันต้นคู่ 
170 เชียงใหม่ ฝาง อบต.โป่งน้ าร้อน ศพด.บ้านท่าหัด 
171 เชียงใหม่ ฝาง อบต.โป่งน้ าร้อน ศพด.ปิตยาราม 
172 เชียงใหม่ ฝาง อบต.ม่อนปิ่น ศพด.เด่นชัย 
173 เชียงใหม่ ฝาง อบต.ม่อนปิ่น ศพด.บ้านม่อนปิ่นใต้ 
174 เชียงใหม่ ฝาง อบต.ม่อนปิ่น ศพด.บ้านลานนอก 
175 เชียงใหม่ ฝาง อบต.ม่อนปิ่น ศพด.บ้านหนองเต่า 
176 เชียงใหม่ ฝาง อบต.ม่อนปิ่น ศพด.ประทุมมาวาส 
177 เชียงใหม่ ฝาง อบต.ม่อนปิ่น ศพด.ม่วงชุม 
178 เชียงใหม่ ฝาง อบต.ม่อนปิ่น ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอแล 
179 เชียงใหม่ ฝาง อบต.ม่อนปิ่น ศพด.หนองไผ่ 
180 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่คะ ศพด.บ้านปางปอย 
181 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่คะ ศพด.โป่งนก 
182 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่คะ ศพด.แม่ป่าไผ่ 
183 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่คะ ศพด.หนองฮ่าง 
184 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่คะ ศพด.ห้วยไคร้ 
185 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่คะ ศพด.เหมืองแร่ 
186 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่งอน ศพด.ทุ่งจ าลอง 
187 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่งอน ศพด.แม่งอนกลาง 
188 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.ต้นส้าน 
189 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.แม่สุนหลวง 
190 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.แม่สูนน้อย 
191 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.ล้องอ้อ 
192 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.สันป่าแดง 
193 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.สันมะม่วง 
194 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.หนองยาว 
195 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.หนองยาว 
196 เชียงใหม่ ฝาง อบต.เวียง ศพด.บ้านคลองศิลา 
197 เชียงใหม่ ฝาง อบต.เวียง ศพด.บ้านสระนิคม 
198 เชียงใหม่ ฝาง อบต.เวียง ศพด.บ้านใหม่ชยาราม 
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199 เชียงใหม่ ฝาง อบต.เวียง ศพด.โป่งถืบ 
200 เชียงใหม่ ฝาง อบต.เวียง ศพด.ใหม่เสาหิน 
201 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลน้ าแพร่ ศพด.ต าบลน้ าแพร่ 
202 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลบ้านโป่ง ศพด.บ้านโป่ง 
203 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลป่าตุ้ม ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าตุ้ม 
204 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลป่าไหน่ ศพด.ต าบลป่าไหน่ 
205 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง ศพด.เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 
206 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ศพด.ทต.เวียงพร้าว 
207 เชียงใหม่ พร้าว อบต.เขื่อนผาก ศพด.ต าบลเขื่อนผาก 
208 เชียงใหม่ พร้าว อบต.แม่แวน ศพด.ต าบลแม่แวน 
209 เชียงใหม่ พร้าว อบต.สันทราย ศพด.บ้านแม่ปาคี 
210 เชียงใหม่ พร้าว อบต.สันทราย ศพด.บ้านสันปง 
211 เชียงใหม่ พร้าว อบต.สันทราย ศพด.บ้านหนองปิด 
212 เชียงใหม่ พร้าว อบต.โหล่งขอด ศพด.ต าบลโหล่งขอด 
213 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลช้างเผือก ศพด.ทต.ช้างเผือก 
214 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลป่าแดด ศพด.ทต.ป่าแดด 
215 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม ศพด.บ้านไร่ 
216 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ ศพด.โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 
217 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ ศพด.โรงเรียนวัดร้องอ้อ 
218 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ ศพด.วัดป่าข่อยใต้ 
219 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ ศพด.ทต.สุเทพ 
220 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ ศพด.บ้านดอยปุย 
221 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ ศพด.บ้านดอยสุเทพ 
222 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง ศพด.บวกครกน้อย 
223 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองหอย ศพด.ทต.หนองหอย 
224 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบต.ช้างเผือก ศพด.บ้านขุนช่างเคี่ยน 
225 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา ศพด.ทต.ท่าผา 
226 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา ศพด.บ้านทัพ-ไร่ 
227 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา ศพด.บ้านผานัง 
228 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา ศพด.บ้านแม่ยางส้าน 
229 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา ศพด.บ้านสามสบ 
230 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลแม่แจ่ม ศพด.ทต.แม่แจ่ม 
231 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.กองแขก ศพด.บ้านกองแขกเหนือ 
232 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.กองแขก ศพด.บ้านนายางดิน 
233 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.กองแขก ศพด.บ้านผาผึ้ง 
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234 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.กองแขก ศพด.บ้านแม่คงคา 
235 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.กองแขก ศพด.บ้านแม่หลุ 
236 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.กองแขก ศพด.บ้านโม่งหลวง ม.6 
237 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.กองแขก ศพด.บ้านหัวดอย 
238 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.กองแขก ศพด.บ้านอมขูด 
239 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.กองแขก ศพด.บ้านอมเม็ง 
240 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ช่างเคิ่ง ศพด.บ้านต่อเรือ 
241 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ช่างเคิ่ง ศพด.บ้านบนนา 
242 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ช่างเคิ่ง ศพด.บ้านพร้าวหนุ่ม 
243 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ช่างเคิ่ง ศพด.บ้านแม่ปาน 
244 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ช่างเคิ่ง ศพด.บ้านแม่มิงค์ 
245 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ช่างเคิ่ง ศพด.อินทนนท์ 
246 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านกองลา 
247 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านกิ่วสะแวก 
248 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านขุนปอนห้วยวอก 
249 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านทุ่งแก 
250 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านแม่ข้ีมูกน้อย-กองกาย 
251 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านแม่ป๊อก 
252 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านแม่ลอง 
253 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านแม่แอบ 
254 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านอมแรด 
255 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านอมสูง 
256 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ปางหินฝน ศพด.เซโดชา 
257 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ปางหินฝน ศพด.บ้านกอกน้อย 
258 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ปางหินฝน ศพด.บ้านพุย 
259 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ปางหินฝน ศพด.บ้านพุยใต้ 
260 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ปางหินฝน ศพด.บ้านแม่ตูม 
261 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ปางหินฝน ศพด.บ้านแม่หงานหลวง 
262 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ปางหินฝน ศพด.บ้านเฮาะ 
263 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่ขอใน 
264 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่จอนหลวง 
265 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่แจ๊ะ 
266 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่ซา 
267 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่นาจร 
268 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่น้ าเขียว 
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269 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่มะลอ 
270 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่มุ 
271 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่มุใน 
272 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่วาก 
273 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่สะงะ 
274 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่สะงะเหนือ 
275 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่เอาะ 
276 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่เอาะเหนือ 
277 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่แฮเหนือ 
278 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านสบขอ 
279 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านสบแม่รวม 
280 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านห้วยผา 
281 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านห้วยหอย 
282 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.ป่าเกี๊ยะใน 
283 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.แม่หอย 
284 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.กองกาน 
285 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.นากลาง 
286 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.นากลางเหนือ 
287 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.นาฮ่อง 
288 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.นาฮ่องใต้ 
289 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.บ้านปางอุ๋ง 
290 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.บ้านปางอุ๋งใหม่ 
291 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.บ้านแม่ครอง 
292 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.บ้านสบจอก 
293 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.บ้านสบแม่สะต๊อบ 
294 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.ปางเกี๊ยะ 
295 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.โป่งขนุน 
296 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.ผาละปิ (1) 
297 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.ผาละปิ (2) 
298 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.แม่จุมสาม 
299 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.แม่สะต๊อบ 
300 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.แม่สะต๊อบใต้ 
301 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.ห้วยขี้เปอะ 
302 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.ห้วยบง 
303 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.ห้วยผักกูด 
304 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลจอมแจ้ง ศพด.เทศบาลต าบลจอมแจ้ง 
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305 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลแม่แตง ศพด.ทต.แม่แตง 
306 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลแม่หอพระ ศพด.ต าบลแม่หอพระ 
307 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลสันมหาพน ศพด.ทต.สันมหาพน 
308 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลอินทขิล ศพด.บ้านทับเดื่อ 
309 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลอินทขิล ศพด.บ้านห้วยตาด 
310 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.กื๊ดช้าง ศพด.เมืองก้ืด 
311 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.บ้านช้าง ศพด.บ้านช้าง 
312 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.บ้านเป้า ศพด.บ้านเป้า 
313 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.ป่าแป๋ ศพด.บ้านห้วยหก 
314 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.ป่าแป๋ ศพด.อบต.ป่าแป๋ 
315 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.เมืองก๋าย ศพด.บ้านก๋ายน้อย 
316 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.เมืองก๋าย ศพด.บ้านม่อนเงาะ 
317 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.เมืองก๋าย ศพด.บ้านเหล่า 
318 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.สบเปิง ศพด.บ้านต้นลาน 
319 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.สบเปิง ศพด.บ้านปางฮ่าง 
320 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.สบเปิง ศพด.บ้านหนองบัวหลวง 
321 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.สบเปิง ศพด.อบต.สบเปิง 
322 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.สบเปิง ศพด.อบต.สบเปิง (สาขาผาแตก) 
323 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.สันป่ายาง ศพด.อบต.สันป่ายาง 
324 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลขี้เหล็ก ศพด.ต าบลขี้เหล็ก 
325 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลแม่ริม ศพด.ทต.แม่ริม 
326 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม ศพด.ป่าม่วง 
327 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม ศพด.แม่ขิ 
328 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม ศพด.หนองหอยเก่า 
329 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม ศพด.หนองหอยใหม่ 
330 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลริมเหนือ ศพด.เหมืองผ่า 
331 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลสันโป่ง ศพด.สระฉันทันต์ 
332 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว ศพด.ทต.เหมืองแก้ว 
333 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแก้ว ศพด.ต าบลดอนแก้ว 
334 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแก้ว ศพด.อบต.ดอนแก้ว2 
335 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.บวกจั่น 
336 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.บ้านบวกเต๋ย 
337 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.บ้านผานกกก 
338 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.โป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 
339 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.โป่งแยงใน 
340 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.ม่วงค า 
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341 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.แม่สาใหม่ 
342 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.แม่สา ศพด.ต าบลแม่สา 
343 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.แม่สา ศพด.รพศ.5 - อบต.แม่สาร่วมใจ 
344 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.สะลวง ศพด.บ้านกาดฮาว 
345 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.สะลวง ศพด.แม่ก๊ะเปียง 
346 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ห้วยทราย ศพด.ห้วยทราย 
347 เชียงใหม่ แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง ศพด.จ าลอง 
348 เชียงใหม่ แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง ศพด.ดอนเปา 
349 เชียงใหม่ แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง ศพด.ป่าแดด 
350 เชียงใหม่ แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง ศพด.ศิริชัยนิมิตร 
351 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.ดอนเปา ศพด.อบต.ดอนเปา 
352 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.ทุ่งปี้ ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลทุ่งปี๊ 
353 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.ทุ่งรวงทอง ศพด.อบต.ทุ่งรวงทอง 
354 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.บ้านกาด ศพด.ใหม่ปางเติม 
355 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.ขุนป๋วย 
356 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.ขุนวาง 
357 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.บ้านม่อนยะ 
358 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.ป่ากล้วย 
359 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.โป่งน้อยใหม่ 
360 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.แม่เตียน 
361 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.แม่มูต 
362 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.แม่สะป๊อก 
363 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.หนองเต่า 
364 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.หนองมณฑา 
365 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.ห้วยข้าวลีบ 
366 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.ห้วยตอง 
367 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.ห้วยยาว 
368 เชียงใหม่ แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.ห้วยเย็น 
369 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.ทาเหนือ ศพด.บ้านแม่ตะไคร้ 
370 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.ทาเหนือ ศพด.อบต.ทาเหนือ 
371 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.บ้านสหกรณ์ ศพด.สิรินธรต าบลบ้านสหกรณ์ 
372 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.แม่ทา ศพด.บ้านห้วยทราย 
373 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.ห้วยแก้ว ศพด.ต าบลห้วยแก้ว 
374 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.ออนกลาง ศพด.ต าบลออนกลาง 
375 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.ออนเหนือ ศพด.หัวฝาย 
376 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.ออนเหนือ ศพด.ออนหลวย 
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377 เชียงใหม่ แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย ศพด.ชัยสถาน 
378 เชียงใหม่ แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย ศพด.ดอยแก้ว 
379 เชียงใหม่ แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย ศพด.ทต.แม่อาย 
380 เชียงใหม่ แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย ศพด.บ้านเอก 
381 เชียงใหม่ แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย ศพด.แม่อายหลวง 
382 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ดอยลาง ศพด.บ้านจะนะ 
383 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ดอยลาง ศพด.บ้านดอยแหลม ม.13 
384 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ดอยลาง ศพด.บ้านตาดหมอก ม.3 
385 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ดอยลาง ศพด.ปางต้นเดื่อ 
386 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านท่าตอน (ป่ากุ๋ย) 
387 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านท่ามะแกง 
388 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านผาใต้ 
389 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านเมืองงามใต้ (ป่าแขม) 
390 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านสันต้นดู่ 
391 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านสุขฤทัย 
392 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านห้วยปู 
393 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านห้วยศาลา 
394 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านห้วยส้าน 
395 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านใหม่หมอกจ๋าม 
396 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.เมืองงาม 
397 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.วัดแก่งทรายมูล 
398 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.วัดท่าตอน 
399 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.บ้านหลวง ศพด.บ้านหลวง 
400 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.บ้านหลวง ศพด.ป่าแดง 
401 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.บ้านหลวง ศพด.วัดป่าแดง 
402 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.บ้านหลวง ศพด.วัดศรีสองเมือง 
403 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.บ้านหลวง ศพด.วัดสว่างไพบูลย์ 
404 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.บ้านหลวง ศพด.สันห้าง 
405 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.ต้นแบบ 
406 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านคาย 
407 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านแม่เมืองน้อย 
408 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านแม่สะลัก 
409 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านสันเจริญ 
410 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านหนองขี้นกยาง 
411 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านห้วยจันสี 
412 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านห้วยป่ากล้วย 
413 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านห้วยม่วงนอก 
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414 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านห้วยหลวง 
415 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา 
416 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านฮ่องห้าหลวง 
417 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.วัดสีลาอาสน์ 
418 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่สาว ศพด.อบต.แม่สาว 
419 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.สันต้นหมื้อ ศพด.อบต.สันต้นหมื้อ 
420 เชียงใหม่ เวียงแหง เทศบาลต าบลแสนไห ศพด.ปางป๋อ 
421 เชียงใหม่ เวียงแหง เทศบาลต าบลแสนไห ศพด.ม่วงป๊อก 
422 เชียงใหม่ เวียงแหง เทศบาลต าบลแสนไห ศพด.สันดวงดี 
423 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านจอง 
424 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านแปกแซม 
425 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านแปกแซม (ชุมชนหนิแตว) 
426 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านม่วงเครือ 
427 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านห้วยไคร้ 
428 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านห้วยไคร้ใหม่ 
429 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านห้วยลึก 
430 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านใหม่มะกายยอน 
431 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.วัดฟ้าเวียงอินทร์ 
432 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.อบต.เปียงหลวง 
433 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.บ้านกองลม 
434 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.บ้านแม่แพม 
435 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.บ้านเวียงแหง 
436 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.แม่แตะ 
437 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.แม่หาด 
438 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.วัดก าแพงใหม่ 
439 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.สามหมื่น 
440 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ศพด.บ้านป่าคานอก 
441 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ศพด.บ้านป่าคาใน 
442 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ศพด.บ้านแม่ลานค า 
443 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ศพด.วัดแม่สาบใต้ 
444 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ศพด.วัดห้วยคอก (สะเมิง) 
445 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.บ่อแก้ว ศพด.ศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะใน 
446 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.บ่อแก้ว ศพด.ศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปูหลวง 
447 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.บ่อแก้ว ศพด.ศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคริซูใน 
448 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.บ่อแก้ว ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นฮ่อม 
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449 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.บ่อแก้ว ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก 
450 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.บ่อแก้ว ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปู 
451 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.บ่อแก้ว ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่โต๋ 
452 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.บ่อแก้ว ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางห้า 
453 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.บ่อแก้ว ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเต่า 
454 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.บ่อแก้ว ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ าจาง 
455 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.บ่อแก้ว ศพด.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ่อแก้ววนาราม 

456 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.งิ้วเฒ่า 
457 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.นากู่ 
458 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.บ้านขุนสาบ 
459 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.ปางเติม 
460 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.แม่ตุงติง 
461 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.อมลอง 
462 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.ยั้งเมิน ศพด.ปางขุม 
463 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.ยั้งเมิน ศพด.แม่ตะละ 
464 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.ยั้งเมิน ศพด.ยั้งเมิน 
465 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ ศพด.บ้านแม่เลย 
466 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ ศพด.ป้อก 
467 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ ศพด.ป่าลาน 
468 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ ศพด.แม่แพะ 
469 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลบวกค้าง ศพด.ร้องก่องข้าว 
470 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลแม่ปูคา ศพด.ป่าสักน้อย 
471 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลสันกลาง ศพด.ทต.สันกลาง 
472 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลสันก าแพง ศพด.ค าซาว 
473 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลสันก าแพง ศพด.วัดสันโค้ง 
474 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลห้วยทราย ศพด.ITเฉลิมพระเกียรติฯบ้านล้านตอง 
475 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลห้วยทราย ศพด.หนองแสะ 
476 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลออนใต้ ศพด.ทต.ออนใต้ 
477 เชียงใหม่ สันก าแพง อบต.แช่ช้าง ศพด.ป่าเปา 
478 เชียงใหม่ สันก าแพง อบต.ร้องวัวแดง ศพด.น้ าจ า 
479 เชียงใหม่ สันก าแพง อบต.ร้องวัวแดง ศพด.บ้านใหม่ 
480 เชียงใหม่ สันก าแพง อบต.ร้องวัวแดง ศพด.ร้องวัวแดง 
481 เชียงใหม่ สันก าแพง อบต.สันก าแพง ศพด.อบต.สันก าแพง 
482 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ศพด.ทต. เจดีย์แม่ครัว 
483 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลป่าไผ่ ศพด.ทต.ป่าไผ่ 
484 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลป่าไผ่ ศพด.โปง 
485 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลเมืองเล็น ศพด.บ้านเมืองวะ 
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486 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลแม่แฝก ศพด.ทต.แม่แฝก 
487 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลสันนาเม็ง ศพด.เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 
488 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลสันป่าเปา ศพด.ต าบลสันป่าเปา 
489 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลหนองหาร ศพด.ทต.หนองหาร 
490 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลหนองแหย่ง ศพด.ทต.หนองแหย่ง 
491 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุ่งต้อม ศพด.ทต.ทุ่งต้อม 
492 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก ศพด.ทต.ทุ่งสะโตก 
493 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านกลาง ศพด.ทต.บ้านกลาง 
494 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านแม ศพด.ธรรมชัย 
495 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านแม ศพด.บ้านดง 
496 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านแม ศพด.บ้านเปียง 
497 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลยุหว่า ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยุหว่า 
498 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลสันป่าตอง ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
499 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.ท่าวังพร้าว ศพด.ทุ่งหลุก 
500 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.น้ าบ่อหลวง ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ าบ่อหลวง 
501 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.มะขามหลวง ศพด.มะขามหลวง 
502 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.มะขุนหวาน ศพด.ต าบลมะขุนหวาน 
503 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.แม่ก๊า ศพด.อบต.แม่ก๊า 
504 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.เวียงท่ากาน ศพด.อบต.บ้านกลาง 
505 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.สันกลาง ศพด.อบต.สันกลาง 
506 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลขัวมุง ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลขัวมุง  
507 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลชมภู ศพด.ทต.ชมภู 
508 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลไชยสถาน ศพด.ต าบลไชยสถาน 
509 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลดอนแก้ว ศพด.ดอนแก้ว 
510 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลท่ากว้าง ศพด.ทต.ท่ากว้าง 
511 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลท่าวังตาล ศพด.ต าบลท่าวังตาล 
512 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลป่าบง ศพด.ศรีค าชมภู 
513 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ศพด.ทต.ยางเนิ้ง 
514 เชียงใหม ่ สารภ ี เทศบาลต าบลสันทรายมหาวงศ ์ ศพด.ต าบลสันทราย 
515 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลหนองผึ้ง ศพด.ทต.หนองผึ้ง 
516 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลหนองผึ้ง ศพด.ทต.หนองผึ้ง2 
517 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลหนองแฝก ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแฝก 
518 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลน้ าแพร่พัฒนา ศพด.ทต.น้ าแพร่พัฒนา 
519 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านปง ศพด.คีรีเขต 
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520 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านปง ศพด.บ้านน้ าซุ้ม 
521 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านปง ศพด.บ้านปง 
522 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านปง ศพด.แม่ฮะ 
523 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านแหวน ศพด.ช่างค าหลวง 
524 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านแหวน ศพด.บ้านท้าวบุญเรือง 
525 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านแหวน ศพด.บ้านไร่ 
526 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านแหวน ศพด.วัดจอมทอง 
527 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ศพด.ทต.แม่ท่าช้าง 
528 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลสันผักหวาน ศพด.วัดลัฏฐิวนาราม 
529 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหนองแก๋ว ศพด.อบต.หนองแก๋ว 
530 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหนองควาย ศพด.ทต.หนองควาย 
531 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา 

532 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา ศพด.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระเจ้าเหลื้อม 
533 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหางดง ศพด.ทต.หางดง 
534 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหารแก้ว ศพด.ทต.หารแก้ว 
535 เชียงใหม่ หางดง อบต.ขุนคง ศพด.ต าบลขุนคง 
536 เชียงใหม่ หางดง อบต.สบแม่ข่า ศพด.สบแม่ข่า 
537 เชียงใหม่ อมก๋อย เทศบาลต าบลอมก๋อย ศพด.บ้านหลิม 
538 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.นาเกียน ศพด.บ้านนาเกียน 
539 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.นาเกียน ศพด.บ้านอูตูม 
540 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.นาเกียน ศพด.อบต.นาเกียน 3 (บ้านแม่โขง) 
541 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.ม่อนจอง ศพด.ต าบลม่อนจอง 
542 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.ม่อนจอง ศพด.บ้านมูเซอปากทาง 
543 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.ม่อนจอง ศพด.บ้านมูเซอหลังเมือง 
544 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.แม่ตื่น ศพด.ซิแบร 
545 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.แม่ตื่น ศพด.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 
546 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.แม่ตื่น ศพด.บ้านแม่ตื่นน้อย 
547 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.แม่ตื่น ศพด.บ้านหลวง 
548 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.ยางเปียง ศพด.บ้านกองซาง 
549 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.ยางเปียง ศพด.บ้านแม่ลาน 
550 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.ยางเปียง ศพด.บ้านยางครก 
551 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.ยางเปียง ศพด.บ้านยางเปียง 
552 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.ยางเปียง ศพด.บ้านยางเปียง 
553 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.ยางเปียง ศพด.บ้านสบลาน 
554 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.ยางเปียง ศพด.บ้านหลวง 
555 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.สบโขง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง 4 (บ้านพระเบี้ยว) 



29 
 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา 
556 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.สบโขง ศพด.อบต.สบโขง (บ้านแม่หลองหลวง) 
557 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.สบโขง ศพด.อบต.สบโขง 2(บ้านขุนอมแฮดนอก) 
558 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.สบโขง ศพด.อบต.สบโขง 3 (บ้านขุนอมแฮดใน) 
559 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.ตุงลอย 
560 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.ตุงลอยใหม่ 
561 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.ทุ่งจ าเริง 
562 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.บ้านกะเบอะดิน 
563 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.บ้านขุน 
564 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.บ้านตุงติง 
565 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.บ้านโป่งดิน 
566 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.บ้านผาปูน 
567 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.บ้านมะหินหลวง 
568 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.บ้านแม่ต่อมบน 
569 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.บ้านยางเปา 
570 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.บ้านห่างหลวง 
571 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.มังปอย 
572 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.แม่ต๋อม 
573 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.ยองกือ 
574 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.สบอมแฮด 
575 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลท่าข้าม ศพด.ทต.ท่าข้าม 
576 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง ศพด.กิ่วลม 
577 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง ศพด.ขุน 
578 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง ศพด.บ้านเตียนอาง 
579 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง ศพด.บ้านนาฟ่อน 
580 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง ศพด.บ้านบ่อหลวง 
581 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง ศพด.บ้านพุย 
582 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง ศพด.บ้านแม่ลายใต้ 
583 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง ศพด.บ้านแม่ลายเหนือ 
584 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง ศพด.บ้านวังกอง 
585 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ้านตาล ศพด.ทุ่งโป่ง 
586 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ้านตาล ศพด.ลัฎฐิวัน 
587 เชียงใหม่ ฮอด อบต.นาคอเรือ ศพด.บ้านนาคอเรือ 
588 เชียงใหม่ ฮอด อบต.นาคอเรือ ศพด.บ้านแม่ลายดวงจันทร์ 
589 เชียงใหม่ ฮอด อบต.นาคอเรือ ศพด.บ้านห้วยฝาง 
590 เชียงใหม่ ฮอด อบต.นาคอเรือ ศพด.วัดแม่ป่าไผ่ 
591 เชียงใหม่ ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.ต าบลบ่อสลี 
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ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา 
592 เชียงใหม่ ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.บ้านกองลอย 
593 เชียงใหม่ ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.บ้านดอกแดง 
594 เชียงใหม่ ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.บ้านแม่โถ-เลาลี 
595 เชียงใหม่ ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.บ้านแม่โถหลวง 
596 เชียงใหม่ ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.บ้านใหม่ทุ่งสน 
597 เชียงใหม่ ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.บ้านอมลอง 
598 เชียงใหม่ ฮอด อบต.หางดง ศพด.โค้งงาม 
599 เชียงใหม่ ฮอด อบต.หางดง ศพด.ดอยค า 
600 เชียงใหม่ ฮอด อบต.หางดง ศพด.ผาแตน 
601 เชียงใหม่ ฮอด อบต.หางดง ศพด.แม่ทัง 
602 เชียงใหม่ ฮอด อบต.หางดง ศพด.หางดง 
603 เชียงใหม่ ฮอด อบต.ฮอด ศพด.ดงด า 
604 เชียงใหม่ ฮอด อบต.ฮอด ศพด.แพะดินแดง 
605 เชียงใหม่ ฮอด อบต.ฮอด ศพด.ห้วยทราย 
606 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ศพด.เทศบาลนครเชียงใหม่ 
607 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ศพด.ทม.แม่เหียะ 
608 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ศพด.ทม.แม่โจ้ 
609 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ศพด.ทม.แม่โจ้ (ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด) 
610 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ศพด.ปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 

5. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 5.1  การนับถือศาสนา 
 - ผู้นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 1,519,879 คน(คิดเป็นร้อยละ 91.80% ของประชากร

จังหวัดเชียงใหม่) 
 - ผู้นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 19,371 คน(คิดเป็นร้อยละ 1.17% ของประชากรจังหวัด

เชียงใหม่) 
 - ผู้นับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 92,716 คน(คิดเป็นร้อยละ 5.60% ของประชากรจังหวัด

เชียงใหม่) 
 - ผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซิกส์ จ านวน 331 คน(คิดเป็นร้อยละ 0.02% ของ

ประชากรจังหวัดเชียงใหม่) 
 - ผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ จ านวน 23,345 คน(คิดเป็นร้อยละ 1.41% ของประชากรจังหวัด

เชียงใหม่) 
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 5.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 - ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตารางแสดงรายการด้านหัตถกรรม/ช่างฝีมือ 

ที ่ รายการ สถานที่(ต าบล/อ าเภอ) 
1. เครื่องประดับเงิน(ชนเผ่ากะเหรี่ยง) ต.ห้วยเขียดแห้ง อ.กัลยาณิวัฒนา 

ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ 
2. งานฝีมือด้นใบตอง ทุกอ าเภอในเชียงใหม่ 
3. ทอเสื่อกก ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 
4. เครื่องเคลือบศิลาดล ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด 
5. ขันแดง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ 

ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 
6. ปั้นน้ าตน้ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง 
7. ทอผ้า(ผ้าฝ้ายทอมือ) ต.บ้านกาด อ.แม่วาง 

ต.บ้านตาล อ.ฮอด 
ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง 
ต.ทรายมูล อ.สันก าแพง 
ต.สะเมิงใต้/ต.แม่สาบ อ.สะเมิง 
ต.บงตัน อ.ดอยเต่า 

8. ทอผ้าไหมสันก าแพง ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง 
9. ทอผ้าไทยลื้อ บ้านลวงใต้ ต.เชิงดอน อ.ดอยสะเก็ด 
10. ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา 

ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย 
ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน 
ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง 
ต.บงตัน อ.ดอยเต่า 

11. ทอตุง ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง 
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 

12. จักสานหวาย ต.บงตัน อ.ดอยเต่า 
13. ผ้าทอตีนจก(ลายน้ าท่วม) ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า 
14. จักสานไม้ไผ่ ต.ไชยสถาน อ.สารภี 

ต.ป่าบง อ.สารภี 
ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง 

15. ลงรักปิดทอง ต.ร้องวัวแดง อ.สันก าแพง 
16. ปั้นตุ๊กตายิ้ม ต.ป่าตาล อ.หางดง 

ต.ทรายมูล อ.สันก าแพง 
17. บายศรี ต.แม่แฝก อ.สันทราย 

ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี 
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ที ่ รายการ สถานที่(ต าบล/อ าเภอ) 

18. เครื่องดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซึง ขลุ่ย ต.แช่ช้าง/ต.สันก าแพง/ต.ห้วยหก อ.สันก าแพง 
19. ตัดตุง ทุกอ าเภอในเชียงใหม่ 
20. ร่มสันก าแพง ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง 
21. ปิ่นปักผมโบราณ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม 
22. ท าปราสาท ต.สันโป่ง อ.แม่ริม 

ต.หางดง อ.ฮอด 
23. ต้องลายกระดาษ ต.หางดง อ.ฮอด 

ต.ท่าวังตาล อ.สารภี 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ.2565 
 

- ภาษาถิ่น ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาถิ่นซึ่งเรียกว่า 
“ภาษาค าเมือง” ซ่ึงแต่ละท้องถ่ินของภาคเหนือมีลักษณะของภาษาท่ีคล้ายๆกัน จะแตกต่างกันเฉพาะส าเนียง
และศัพท์บางค า 

5.3 ประเพณีและงานประจ าปี 
 - งานร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นประมาณเดือนมกราคม บริเวณศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง อ าเภอ 

สันก าแพง มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพ้ืนบ้าน การประกวดและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 - งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ มีการจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ

และการประกวดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 
 - ประเพณีสงกรานต์(ด าหัว) จัดขึ้นทุกปี ในระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน มีขบวนแห่พระ

พุทธสิหิงค์ และขบวนแห่สงกรานต์ การขนทราย รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ และการเล่นสาดน้ า 
 - ประเพณีเข้าอินทนิล ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เป็นการประกอบพิธีบูชาเสา           

อินทขิลเสาซึ่งเป็นเสาหลักเมือง โดยการน าดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้ 
 - ประเพณีเดือนยี่เป็ง(ลอยกระทง) จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน มีการจัดขบวนแห่รถและการ

ประกวดต่างๆ 
5.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ค่อนข้างมีความหลากหลาย สืบเนื่องจากมีผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้า OTOP เป็นจ านวนมาก และมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยเฉพาะ
สินค้าในกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่จะมีรูปแบบที่โดดเด่น คุณภาพการตัดเย็บมีความประณีตสวยงามเป็นที่
นิยมของผู้บริโภคทักษะฝีมือในงานหัตถกรรมที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้า OTOP ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ค่อนข้างมีอัตลักษณ์ มีความละเอียด สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
หลากหลายและมีการต่อยอดพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอย่างสร้างสรรค์ 
กอปรกับมีการผลิตสินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือที่เรียกว่า “อัตลักษณ์ล้านนา” 
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 ตารางแสดงผลิตภัณฑ์จ าแนกตามคุณภาพ/ลักษณะผลิตภัณฑ์(Quadrant) 

คุณภาพ/ลักษณะผลิตภัณฑ์ ปี 2559(รายการ) ปี 2562(รายการ) 
(A) กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 462 712 
(B) กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 350 548 
(C) กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 767 1,467 
D) กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 1,768 4,153 

รวม 3,347 6,880 
 ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ.2565 
 

ข้อมูลด้านนโยบายและความเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษา 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค 
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว368  ลงวันที่ 
19 มกราคม  2564  เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่โดยได้น ากรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง นโยบายการศึกษาชาติ นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  นโยบายการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจน การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  ความต้องการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านมา ดังนี้ 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561 – 2580) มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ให้คน  
ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดย            
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”และ
ก าหนดยุทธศาสตร์เป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 
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   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคม เครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ                 
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโ ลกบนพ้ืนฐานของ           
หลักธรรมาภิบาล 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)                
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่น
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืนๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้ งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”ด้วยการ          
เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่           
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึง       
การเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศคราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติมีหลักคิด     
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นวัตกรนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจสั งคม                 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน             
และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน        
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่
ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลัก               
ธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม    
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของดลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อน
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย       
มีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนาโดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) 
  เป็นแผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติ
ต่างๆของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ท าหน้าที่เป็นแผนช่วยระบุทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรให้
ความส าคัญและมุ่งด าเนินการในระยะ 5 ปีของยุทธศาสตร์ชาติ โดยค านึงพลวัตและเงื่อนไขการพัฒนาที่
ประเทศเผชิญอยู่เพ่ือเป็นแนวทางให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับจุดเน้นการด าเนินงานมุ่งสู่การเสริมสร้าง
ความสามารถของประเทศให้สอดรับ ปรับตัวเข้ากับพลวัตและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการระบุทิศทางการ
พัฒนาที่มีความชัดเจนจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับทิศทางโครงสร้าง นโยบาย ตลอดจน        
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ และจะเป็นก าลังในการขับเคลื่อนประเทศ         
สู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาว 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) น้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้
ประเทศเกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนSustainable Development 
Goals:SDGs) มีประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi-Value and 
Sustainable Thailand ในองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
  (1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(High Value-Added Economy) (2) สังคม
แห่งโอกาสและความเสมอภาค(High Opportunity Society) (3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน(Eco-Friendly Living) และ
(4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
  โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน ได้มีการก าหนด “หมุดหมาย” (Milestones) เพ่ือ
สะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญต่อการพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น  Hi-Value and Sustainable 
Thailand ภายในปี 2570 ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา มีดังนี้ 
   (2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค(High Opportunity Society) ทุกกลุ่มคน        
ในประเทศมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพประชาชนได้รับ                     
ความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ าลดลงในทุกมิติโดยการใช้เทคโนโ ลยี 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือ ในการส่งเสริมการแข่งขันที่เปิดกว้างและ               
เป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในเชิงธุรกิจ และผลักดันให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนานวัตกรรม             
อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะในเมืองหลักและ
ท้องถิ่นต่างจังหวัด เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสอย่าง
ตรงกับปัญหาความต้องการ การใช้นโยบายการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการกระจายรายได้ และการจัดความ
คุ้มครองทางสังคมอย่ างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเ พ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Socioeconomic mobility) ทั้งนี้ การมุ่งลดความเหลื่อมล้ าในเชิงธุรกิจ เชิงพ้ืนที่ และเพ่ิมพลวัตการเลื่อน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว จะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ความมั่งคั่ง และการเข้า 
ถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในห้วงระยะเวลา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อผลักดันการสร้าง “สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค” อย่างเป็นรูปธรรม 
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  (4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) ปัจจัยขับเคลื่อนที่ เ อ้ือต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and 
Sustainable Thailand โดยเฉพาะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับ
และปรับทักษะแรงงาน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่
และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค่าสูง และกลไก         
การบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งระเบียบ กฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการสาธารณะ
ตลอดจนการติดตามประเมินผลที่ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ ยนแปลง ตอบสนองต่อความต้องการได้               
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในระยะเวลา            
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสร้าง “ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย” ประกอบด้วย 
  หมุดหมายที่ 12 ไทยก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต คนเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณภาพการศึกษาและระบบ
การพัฒนาทักษะแรงงานของไทยยังอยู่ในระดับต่ า อีกทั้งยังประสบกับความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง ส่งผลให้
ขาดแคลนก าลังแรงงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะต่อไป ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากอนาคตของงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่มาพร้อมกับความต้องการงานและทักษะประเภทใหม่ๆ รวมถึงทักษะพฤติกรรม(Soft Skills) 
ภายใต้บริบท การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งส่งผลให้ก าลังแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  
การขาดความพร้อมทางเทคโนโลยีและความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ยังอาจท าให้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาและทักษะเพ่ิมสูงมากขึ้น อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การลดลงของประชากร และ
การขยายตัวของความเป็นเมืองจะน ามาซึ่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมตลอดจน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน        
ที่ส าคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ต่อไป 
  หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อน          
การพัฒนาประเทศในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ่ ขาดความคล่องตัวและ         
มีรายจ่ายประจ ามากอีกท้ังยังมีโครงสร้างการบริหารงานแบบรวมศูนย์แต่ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีกฎหมายจ านวนมากที่ยังล้าสมัยและขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
ในระยะต่อไปปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปสู่ปัญหาภาระทางการคลังที่เพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่สังคม
สูงวัยความเสียหายทางเศรษฐกิจจากความล่าช้าในการปรับตัวให้เท่าทันกับเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีและ             
การท างานรูปแบบใหม่ รวมไปถึงความสามารถ ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มี               
อย่างจ ากัดท่ามกลางกระแสการตระหนักรู้ของสาธารณชน (Public Awareness) และการขยายตัวของ              
ความเป็นเมือง ดังนั้น ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างและการบริหารงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและ       
มีสมรรถนะสูงโดยอาศัยโอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนงาน พัฒนาระบบ
ข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนมุ่งปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การปรับโครงสร้างและพลิกโฉมประเทศในมิติต่างๆ และส่งเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

 วิสัยทัศน์ “นครแห่งชีวิตและความม่ันคง” (City of Life and Prosperity) เมืองท่ีให้ความสุข
และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวระดับโลก 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
    ต าแหน่งการพัฒนา(Positioning) 
1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล: MICE City, Wellness City, SMART City 
2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง: Northern Land port 
3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley 
4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub 
5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub 
6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจดี
ประชากรมีรายได้ สังคมน่าอยู่ 

ผู้สูงอาย ุ

ศาสนา/วัฒนธรรม 

สาธารณสุข 

แรงงาน 

การศึกษา 

ความมั่นคง/ปลอดภยั 
ป่าไม ้

อากาศ 
น  า/ดิน 

พลังงาน 
ขยะ 

สิ่งแวดล้อม 

การท่องเที่ยว 

การค้าการลงทุน 
เกษตรเพิ่มมูลค่า 

นวัตกรรมอาหาร 
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิต 
ที่ดีของประชาชน 
 วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมสังคมคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะปราง
และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 2.เพ่ือสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 3.เพ่ือส่งเสริม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระราชปณิธาน 4.เพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 5.เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง สงบสุขพ้ืนที่ชายแดน 
 แนวทางการพัฒนา 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 2.ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3.ป้องกันและแก้ไขปัญหา            
ยาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ 4.เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายในมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 5.เพ่ิมประสิทธิภาพและ               
ความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 6.เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่าง        
มีคุณภาพ 
 แผนงานที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนโครงการ         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระราชปณิธาน 
 แผนงานที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านความมั่นคงภายใน และความมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนรองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
 แผนงานที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความ
ปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 

2570)  
 

 วิสัยทัศน์ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะที่
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า” 
 
 พันธกิจ 
 1.) บูรณาการหน่วยงานภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายภาครัฐ
เอกชนและองค์กรชุมชน ท าการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม
ด้วยคุณภาพท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม อย่างเสมอภาค และยั่งยืน 
 2.) สร้างความมั่นคงทางด้านโภชนา ห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนสามารถเข้าสู่ระดับการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศได้ 
 3.) ปรับปรุงระบบการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลพ้ืนฐานและทันสมัยในทุกมิติเชื่อมโยงระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแผนแม่บทและวางระบบการบริหารงานในระดับกลุ่มจังหวัด              
กลุ่มภาคเหนือตอนบน กลุ่มภาคเหนือและระดับชาติ เชื่อมโยงกับภูมิภาคกลุ่มอาเซียนและระบบการตลาด
และบริโภคของสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.) สร้างและปรับปรุงระบบการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่               
ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งด้านการบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุข               
เชิงรุกและป้องกัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้วยแผนรองรับความเสี่ยงเชิงสาธารณะอย่างรอบคอบและ
เปิดเผยที่ปฏิบัติได้ทุกระดับและทันทีอย่างมีธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 7 ด้าน แบ่งเป็น 27 เป้าประสงค์ 
69 ตัวชี้วัด 30 กลยุทธ์ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ได้แก่ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 เป้าประสงค์ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต(Lifelong Education) 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
  1. ร้อยละของงบประมาณการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของประชาชนทุกระดับ             
ทุกเพศทุกวัยให้พร้อมรับต่อการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลก 
  2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
 กลยุทธ์ที่ 5.6 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของประชาชนด้านความรู้และทักษะอาชีพเพ่ือปรับตัวเข้า 
สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้ใหญ่
นอกระบบโรงเรียน วัยแรงงานที่อายุ 15 ปีขึ้นไป 
 เป้าประสงค์ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะและศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย คนพิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาสทางกาย ทางจิตและสังคม 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
  1. ร้อยละของงบประมาณเพ่ิมขึ้นของการดูแลผู้สูงวัย คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางกาย 
ทางจิตและสังคม 
  2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะและ
ศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางกาย จิตและสังคม 
 
 กลยุทธ์ที่ 5.7 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะและศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย              
คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางกาย ทางจิตและสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 1.จัดตั้งและด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ ศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูง
วัย(The Elderly Day Care Center) กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางกาย ทางจิตและสังคม เพ่ือเสริมทักษะการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 2.จัดอบรมผู้ดูแลและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอัจฉริยะ ศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย(The Elderly Day Care Center) กับผู้พิการฯ 
 เป้าประสงค์ จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
  1.ร้อยละของงบประมาณการศึกษาภาคบังคับในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ร้อยละของระดับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากการศึกษาภาคบังคับในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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 กลยุทธ์ที่ 5.8 จัดการศึกษาภาคบังคับในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 2. พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและคณะครู บุคลากร
ทุกระดับทุกด้านให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะแห่งการพ่ึงพา
ตนเองและปรับพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกได้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ พัฒนาองค์ความรู้ของสถาบันทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 1. ระดับความถี่ต่อปีในการส่งเสริมการศาสนาอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 2. จ านวนและประเภทฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 3. จ านวนและประเภทสื่อเสมือนจริง(Virtual and Online) ขององค์ความรู้ทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อคุณภาพและการ
เข้าถึงฐานข้อมูล และสร้างสื่อเสมือนจริง(Virtual and Online) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 6.1 อนุรักษ์สถาบันทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยึดโยงคนท้องถิ่นอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ 
 แนวทางการพัฒนา 1.สร้างแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลาย ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท าให้คนท้องถิ่นอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 2.พัฒนาฐานข้อมูล และสร้างสื่อ
เสมือนจริง(Virtual and Online) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น3.ฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ บูรณาการอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
โบราณสถานเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 2. มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยว สังคม-มานุษยวิทยาฯ 
 กลยุทธ์ที่ 6.2 บูรณาการการอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
โบราณสถานเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 1.บูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม 
สังคม-มานุษยวิทยา และภูมิปัญญา โบราณสถาน การอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์และการผลจญภัยอย่างปลอดภัย(Soft Adventure Tourism) 2.ศึกษาความเป็น         
ไปได้ในการจัดการท่องเที่ยว สังคม-มานุษยวิทยา(Socio-Anthropological based Tourism) และ          
เชิงประวัติศาสตร์และการผจญภัยอย่างปลอดภัยในชุมชน 
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 เป้าประสงค์ ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มรดกโลก ที่สัมพันธ์กับแผนแม่บท
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ 
 

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
  1.มีการวิเคราะห์จัดท าแผนงานและโครงการสัมพันธ์กับแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่าเชียงใหม่จัดการความรู้เชิงอนุรักษ์และพัฒนาการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ 
  2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสื่อ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่มรดกของเชียงใหม ่
  3. จ านวนสื่อ Online และ Applications ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยว
เข้าถึงและรับรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อในและนอกระบบโรงเรียน นักท่องเที่ยวต่อ  
สื่อด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 6.3 จัดท าแผนงานและโครงการสัมพันธ์กับแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
เชียงใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1. ศึกษาวิเคราะห์จัดท าแผนงานและโครงการสัมพันธ์กับแผนแม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่รวมทั้งการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2.สร้างสื่อหลากหลายเพ่ือเสริมความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชนในและนอกโรงเรียน นักท่องเที่ยวในเนื้อกาความแท้และดั้งเดิม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มรดกโลก 3.จัดท าสื่อเผยแพร่แบบ Online สั้นๆ และ Applications อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในและนอกระบบโรงเรียน นักท่องเที่ยวในเนื้อหาเกี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 เป้าประสงค์ เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
  1. ร้อยละของกิจกรรมที่ประชาชนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี 
  2. ร้อยละของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
  3. ร้อยละของกิจกรรมหรือสื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาและ
ลดความขัดแย้ง 
 กลยุทธ์ที่ 7.1 เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 แนวทางการพัฒนา 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 2. สร้างสื่อ Online 
และ Office ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพื้นที่และรู้จักสิทธิหน้าที่พลเมืองที่ดีระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 เป้าประสงค์ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ จิตบริการ 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
  1. ร้อยละของระกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2. อัตราการท างานอย่างมีสมรรถภาพที่ดีของ บุคลากรรายบุคคล รายฝ่าย/แผนก/งานของ
ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. ร้อยละของการน าผลการติดตามประเมินผลและรายงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง 
  4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพชีวิต การตระหนักรู้และ
รักษาวินัยในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาและประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 1. ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแบบ 360 องศา เพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รายฝ่าย/แผนก/งานของทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ฝึกอบรมและจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ จิตบริการ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล        
3.ทบทวนและน าผลการติดตามและประเมินผลและรายงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนงาน โครงการ
และการปฏิบัติงาน 4.จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจในการตระหนักรู้และรักษา วินัยในการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ พัฒนาระบบรากฐานข้อมูลกลางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ให้เป็นปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
   1. ระบบการฐานข้อมูลกลางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน
และครอบคลุม 
   2. มีระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ 
   3. มีศูนย์ประสานงานกลางรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ฐานข้อมูลร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเชียงใหม่ ทุกแห่งให้เป็นฐานข้อมูลและระบบ Big Data พร้อมต่อการตรวจสอบ รายงานและ                 
การใช้งานที่ถูกต้องด้วยข้อมูลคงเส้นคงวา 
  กลยุทธ์ที่ 7.3 ปรับปรุงการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้กับระบบการติดตาม
ประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผลที่ถูกต้องชัดเจน 
  แนวทางการพัฒนา 1.พัฒนาระบบการฐานข้อมูลกลางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้กับระบบการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและ
รายงานผลที่ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 2.จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางรวบรวมแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ทุกแห่งให้เป็นฐานข้อมูลและระบบ Big Data พร้อมต่อการ
ตรวจสอบรายงานและการใช้งานที่ถูกต้องด้วยข้อมูลคงเส้นคงวา 3. พัฒนาฐานข้อมูลร่วมเชื่ อมโยงระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ โดยอาศัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประสานงานและ
ศูนย์กลาง 
 



45 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
1. วิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) / จุดอ่อน (Weakness) 

 

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

และมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

w1 - มีข้อจ ากัดงบประมาณด้านการศึกษา 
เนื่องจากอปท. มีอ านาจหน้าที่ จัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนหลายด้าน  

S2 - มีหน่วยงานระดับจังหวัด ที่ท าหน้าที่ในการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือน าไป
บูรณาการ กับ กศจ.  

w2 - ครูบุคคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ในการ
จัดท าหลักสูตรการศึกษา (โดยเฉพาะระดับ
ปฐมวัย) การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  
การประกันคุณภาพและนวัตกรรมในการพัฒนา
ผู้เรียน 

S3 - อปท.มีโครงสร้างส่วนราชการรับผิดชอบ
ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

w3 - อปท.ขนาดเล็ก ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน    
สายงานสนับสนุน 

S4 - โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินภายนอก
(สมศ.) อยู่ในระดับดี 

w4 - ครูท างานหลายด้านท าให้ขาดประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอน 

S5 - คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนใน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของ อปท.  

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

S6 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภูมิล าเนาอยู่
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

W6 -  อัตราครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอ          
ต่อจ านวนเด็ก 

S7 - ผู้บริหารให้ความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการโรงเรียนภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ 

W7 - ไม่มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลการจัดการศึกษา
ของ อปท.ในระดับจังหวัด  

S8 - มีการจัดหลักสูตรการศึกษาได้สอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่นท าให้จัดการศึกษาได้ตอบสนอง
ความต้องการชุมชน 

W8 - กลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่
วงจรปัญหายาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น 

S9 -มีแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ และ                
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในชุมชน อย่าง
หลากหลายและพร้อมให้การสนับสนุนการ      
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชน 

W9 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภาพรวม
โดยเฉพาะพ้ืนฐานความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
การคิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ยังอยู่ในระดับต่ า 

S10 - สถานศึกษาในสังกัด อปท.กระจายอยู่ใน
ชุมชน/ทุกต าบล ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

W10 - นักเรียนในสังกัด ขาดระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความเชื่อมั่น ความกระตือรือร้น 
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฐานะยากจน  

  W11 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  ของนักเรียนในสังกัด อปท.ชม. ภาพรวม 
อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าระดับ จังหวัด-ประเทศ  
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2. วิเคราะห์โอกาส (Opportunities)/ข้อจ ากัด ภัยคุกคาม (Threats) 
 
โอกาส (Opportunities)  ข้อจ ากัด ภัยคุกคาม (Threats) 

O1 - นโยบายรัฐบาลและค าสั่ง คศช.                 
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาสามารถสร้าง
โอกาสและคุณภาพการศึกษาให้กับท้องถิ่น 
 

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

O2 - มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาการศึกษา             
ทุกสังกัด 

T2 - การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยท าให้
นโยบายการศึกษาไม่มีความต่อเนื่อง 

O3 - กรมส่งเสริมได้สนับสนุน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ที่สามารถช่วยในการบริหารจัดการทาง
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

T3 - สภาพความเจริญทางเทคโนโลยี และวัตถุ  
ท าให้เกิดค่านิยมด้านวัตถุนิยมส่งผลต่อเด็กและ
เยาวชน สังคมวัฒนธรรม มีส่วนโน้มน้าวให้เด็ก 
เยาวชน ไปในทางเสื่อม 

O4 - มีหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งในระดับชาติ
สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ การสื่อสารสู่
สาธารณะ 

T4 - ความแตกต่างและความหลากหลายของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของผู้เรียน และครอบครัวมีฐานะ
ยากจน 

O5 - จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีท่องเที่ยว               
ที่เป็นสถานท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทาง
ธรรมชาติ ที่ส าคัญ จ านวนมาก และเป็นที่
สนใจ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

T5 - การอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยและต่างประเทศ
เข้ามาท างานอยู่ในพ้ืนที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค สังคมและ
วัฒนธรรม 

O6 - มีสถาบันอาชีวศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ตลอดจนการศึกษา อบรม พัฒนา
บุคลากรร่วมกัน 

T6 - ระบบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นถูก
แทรกแซงจากนักการเมืองท าให้ไม่มีเอกภาพใน
การบริหารจัดการ 
 

O7 - ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายจาก
ภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการ
กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

T7 - ผลกระทบจากปัญหาสังคมของพ้ืนที่ชายขอบ
และพ้ืนที่สูงโดยเฉพาะการลักลอบน าเข้ายาเสพ
ติดจากประเทศเพ่ือนบ้านและแหล่างจ าหน่าย
ในชุมชน 

O8 - กรมส่งเสริมได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นทุก
ปีงบประมาณ 

T8 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มี
หน่วยงาน/บุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด            
ที่ก ากับดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โอกาส (Opportunities)  ข้อจ ากัด ภัยคุกคาม (Threats) 

O9 - มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการเรียนการสอนและประชาชน
ในท้องถิ่นได้น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

T9 - นโยบายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ท าให้
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 สามารถน าไป              
สู่การจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

T12 - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอัตรา
การเกิดต่ าและจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 

  T13 - เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นท่ียังขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและการน าประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 

  T14 - ข้อสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติการจัด
การศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                  
ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง                      
ในการปฏิบัติงานของอปท. 

 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 1. จากการวิเคราะห์โดยใช้หลักการ (จุดแข็ง-โอกาส)  พัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและใช้

ประโยชน์จากโอกาสในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพ                
การกีฬาและนันทนาการ ควรก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเชิงรุก ดังนี้ 

 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ น าผลการศึกษา วิจัย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม                       
ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น            
มาใช้ด าเนินการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ เน้นจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนในภาพรวม และให้การผลิตก าลังคนมีสมรรถนะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 
21 (3Rs 8Cs) ตามนโนบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศให้พ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดย
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 
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1.2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความ
ต้องการผู้เรียนอย่างแท้จริง พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา  มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ        
มีคุณภาพ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ เรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  มีระบบการเสริมสร้างทัศนคติ
ให้กับครูในการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนา 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและตลอดชีวิต 

1.จากการวิเคราะห์โดยใช้หลักการ (จุดแข็ง-อุปสรรค) พัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่น               
ลดปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคเพ่ือเสริมจุดแข็งในการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหา
ทางเศรษฐกิจเช่นฐานะครอบครัวเด็กนักเรียน ยากจน ปัญหาด้านสังคม เป็นปัญหาด้านยาเสพติด                     
สื่อเทคโนโลยีที่จะน าพาเด็กเยาวชนไปในทางเสื่อม ปัญหาการเคลื่อนย้ายวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องอุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดจากการใช้หรือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายต่างๆในการปฏิบัติงาน ควรใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา
ลักษณะเชิงแก้ไข ดังนี้ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้  โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการท างานตามหลัก                     
ธรรมาภิบาล  รวมถึงการมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน  มี ระบบการติดตาม/
ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงเกิดผลเป็นรูปธรรม 

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

2.3  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  การหารายได้ระหว่างเรียน โดยการ           
ฝึกทักษะอาชีพในสถานศึกษาและสถานประกอบการในชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนยึด               
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

3. จากการวิเคราะห์โดยใช้หลักการ (จุดอ่อน-โอกาส) ลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จาก
โอกาส ควรใช้กลยุทธ์ พัฒนาในลักษณะป้องกัน ดังนี้ 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมให้เกิดความคุ้มค่า
และผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการศึกษา  ควรมีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน  (Performance-based Budgeting) โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อน
องค์กรทางการศึกษา ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรทางการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และสร้างช่อง
ทางการสื่อสารเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และส่งเสริมให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ในกระบวนการท างานของตามบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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4. จากการวิเคราะห์โดยใช้หลักการ (จุดอ่อน-อุปสรรค) เพ่ือพยายามลด อุปสรรคต่าง ๆ  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด  เนื่องจากสังคมชุมชน
ปัจจุบัน  ยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติได้ง่าย  ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภคที่เป็นผลเสียต่อคน
และสังคม  โดยเฉพาะด้านบันเทิง  เช่น  ภาพยนตร์  สิ่งพิมพ์  ดนตรี  ฯลฯ  ท าให้ค่านิยม ประเพณี  และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเสื่อมถอยลง  สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมวัตถุนิยมมากขึ้น  ส่งผลต่อการเรียนรู้ ขาดความอดทน 
อดกลั้น ขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ัน ความกระตือรือร้น การใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ของเด็ก เยาวชน 
ประชาชน ควรใช้กลยุทธ์ตั้งรับ ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน การให้ความรู้ในการอบรมดูแลบุตรหลานให้
ทันสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน 

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

4.3 การประสานและบูรณการการจัดการศึกษาทุกสังกัดเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดข้อขัดแย้งในการ              
จัดการศึกษาของแต่ละสังกัด  
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 แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่          
(พ.ศ.2566 – 2570) 

 วิสัยทัศน์ “พลเมืองเชียงใหม่เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสาน
พลังท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาอัตลักษณ์ บนพื้นฐานวิถีพอเพียง” 

 “พลเมืองเชียงใหม่” หมายถึง ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ 
 “เรียนรู้ตลอดชีวิต” หมายถึง การจัดการศึกษา อบรม กิจกรรม เพ่ือให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
 “นวัตกรรมทางการศึกษา” หมายถึง จัดการศึกษาท้องถิ่นเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เรียนมีการพัฒนาการทั้งด้านสังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และสติปัญญา ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 (3R 8C), มีทักษะวิชาการ ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิตยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ที่สนองตอบและ       
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 คุณภาพ  : ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน/  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมจัดการศึกษามีฐานข้อมูล
การศึกษาท้องถิ่นที่ เชื่อมโยงบูรณาการการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้ ,เครือข่ายดิจิทัล              
มีประสิทธิภาพ , ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ลดความเหลื่อมล้ า : การเข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาการเรียนรู้
ของคนในท้องถิ่นทุกช่วงวัยและตลอดชีวิต 
 คุณภาพชีวิตที่ดี  : ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม   
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงด ารงชีวิตอยู่ในวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาด ารงวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ 
  1. สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน 
     คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  2. พัฒนาและส่งเสริมพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ 
      ท้องถิ่น 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนตามบริบทของ
      ท้องถิ่น 
  4. ท านุบ ารุง ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
  6. จัดการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
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 เป้าประสงค์หลัก 
  1. ประชาชนท้องถิ่นทุกช่วงวัยได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง 
  2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากท้องถิ่น องค์กรภายนอกและเครือข่าย
ร่วมพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นให้มีคุณภาพทุกภาคส่วน 
  4. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 
   5. ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยโดยมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษา
ในระดับข้ันพื้นฐาน 
 
 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตาม
             หลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาที่มี
    คุณภาพ ทั้งในระบบและนอกระบบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นสู่
    ความเป็นเลิศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและ 
    ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนในการกีฬา นันทนาการ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. มีหน่วยงานที่มจีัดการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรจัดการศึกษาท้องถิ่นให้มีคุณภาพด้วยการจัดการความรู้นวัตกรรมและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. พัฒนาความรู้และทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารและการคิดค านวณ (3R) ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษ
     ที่ 21 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพ่ือเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ
และสังคมภายนอก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : การส่งเสริมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ             

ทั้งในระบบและนอกระบบ 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาเป็นความเสมอภาคทางการศึกษา 
 2. ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาทุกระบบ เพ่ิมช่องทางแหล่งเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัยและได้รับการศึกษาเพ่ือการมีสัมมาชีพ 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 2. จัดตั้งกองทุนการศึกษาและจัดหาแหล่งทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัยให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการจัด
การศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างสัมมาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ให้เป็นครูยุคใหม่ 
  กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่สากล 
  2. ส่งเสริมพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้บริหาร ครูยุคใหม่ 
 



53 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของ
    ท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่น และ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนาอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนาวัฒนธรรมและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนในการกีฬา นันทนาการ 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับโอกาสในการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทั่วถึง เพ่ือให้มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
  กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก อย่างหลายหลายและทั่วถึง 
 2. ส่งเสริมพัฒนาสร้างนักกีฬาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 
     3. เสริมสร้างการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีทักษะชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที ่6 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. เพ่ือจัดการศึกษาให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกช่วงวัยของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่มีระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีส านึกรักษ์ในท้องถิ่นของตนเองและสามารถด าเนินชีวิตโดย
น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ 
  กลยุทธ์ 
 1. การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
(strategy) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมาย(Targets) 
ปี 66-70 ปี 

66 
ปี 

67 
ปี 

68 
ปี 

69 
ปี 

70 

1. มีหน่วยจัดการศึกษามีการ        
จัดการศึกษาเป็นไปตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 

 

1.1. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
กับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาในท้องถิ่น  
มีการใช้หลักสูตรส่งเสริมอัตลักษณ์
ท้องถิ่นในการเรียนการสอน 
 

- 90 60 70 80 80 90 

1.2.ส่งเสริมการบริหารจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาใน
ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลในระดับดีข้ึนไป 
 
 

- 90 60 70 80 80 90 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
(strategy) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมาย(Targets) 
ปี 66-70 ปี 

66 
ปี 

67 
ปี 

68 
ปี 

69 
ปี 

70 

2. เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรจัด
การศึกษาท้องถิ่นให้มีคุณภาพด้วย
การจัดการความรู้นวัตกรรมและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

3.ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

- 30 10 15 20 25 30 

4. พัฒนาความรู้และทักษะภาษา
เพ่ือการสื่อสารและการคิดค านวณ 
(3R) ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
 

- 85 80 80 80 85 85 

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 

1.ร้อยละของสถานศึกษาท้องถิ่นมี
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 

- 80 60 65 70 80 80 

3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

6. ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพ่ือ
เชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนๆและสังคมภายนอก 
 

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาเพ่ือการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษาท้องถิ่น 

1 25 5 10 15 20 25 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งในระบบและนอกระบบ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
(strategy) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมาย(Targets) 
ปี 66-70 ปี 

66 
ปี 

67 
ปี 

68 
ปี 

69 
ปี 

70 

1. ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาเป็นความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

 

1. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ด้อยโอกาส
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ         
เท่าเทียม 
2. ร้อยละของเด็กเล็ก (3 – 5) ปี ได้
เข้าเรียนระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
3. ร้อยละของผู้เรียนอายุ (6 – 11) ปี 
ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
4. ร้อยละของผู้เรียนอายุ(12-14)ปี  
ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า 
5. ร้อยละของผู้เรียนชั้นม.3หรือ ม.6 
หรือ เทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 

80 
 
 

80 

60 
 
 

60 
 
 

60 
 

60 
 
 

60 

70 
 
 

70 
 
 

70 
 

70 
 
 

70 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 

80 
 
 

80 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 

80 
 
 

80 
 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 

80 
 
 

80 

 2. จัดตั้งกองทุนการศึกษาและ
จัดหาแหล่งทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น 
 

 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนในการศึกษา 

- 1 1 1 1 1 1 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
(strategy) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมาย(Targets) 
ปี 66-70 ปี 

66 
ปี 

67 
ปี 

68 
ปี 

69 
ปี 

70 

2. ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับ
การศึกษาทุกระบบและเพ่ิม
ช่องทางแหล่งเรียนรู้ด้วยสื่อ  
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

3. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและ
นอกระบบตามอัธยาศัยให้
ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการจัด
การศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การสร้างสัมมาชีพ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าถึงการจัด
การศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครือข่ายออนไลน์ต่างๆ 
 
2. ร้อยละของหน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ ที่จัดการศึกษา อบรม 
สัมมนา การเรียนรู้เพ่ือการมีสัมมาชีพ 

- 
 
 
 
- 

95 
 
 
 

90 

75 
 
 
 

50 

80 
 
 
 

60 

85 
 
 
 

70 

90 
 
 
 

80 

95 
 
 
 

90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
(strategy) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมาย(Targets) 
ปี 66-70 ปี 

66 
ปี 

67 
ปี 

68 
ปี 

69 
ปี 

70 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานสากล 

 

1. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่นให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ          
สู่สากล 

 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

- 90 70 75 80 85 90 

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ให้
เป็นครูยุคใหม่ 

 

2. ส่งเสริมพัฒนา ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ผู้บริหาร ครูยุคใหม่ 

1.ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

- 90 70 75 80 85 90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
(strategy) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมาย(Targets) 
ปี 66-70 ปี 

66 
ปี 

67 
ปี 

68 
ปี 

69 
ปี 

70 

1.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและผู้ทรง       
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่น และ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ศาสนาอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

1. จ านวนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ 
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

- 90 50 60 70 80 90 

2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทาง
ศาสนาวัฒนธรรมและครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

2. จ านวนเครือข่ายทางศาสนา
วัฒนธรรมและครูปัญญาท้องถิ่น 

- 30 10 15 20 25 30 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนในการกีฬา นันทนาการ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
(strategy) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมาย(Targets) 
ปี 66-70 ปี 

66 
ปี 

67 
ปี 

68 
ปี 

69 
ปี 

70 

1.เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับ
โอกาสในการเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกายอย่างทั่วถึง เพื่อให้มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก 
อย่างหลายหลายและทั่วถึง 

 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
การแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก 
อย่างหลายหลายและทั่วถึง 

 

- 95 70 80 90 90 95 

2. ส่งเสริมพัฒนาสร้างนักกีฬา
ท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 

 

1. ร้อยละของ อปท.จังหวัดเชียงใหม่ที่
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้าง
นักกีฬาท้องถิ่นสู่อาชีพ 

 

- 50 10 20 30 40 50 

3. เสริมสร้างการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน ประชาชนให้มีทักษะชีวิต 
 

1. ร้อยละของ อปท.จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
 

- 80 80 80 80 80 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
(strategy) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมาย(Targets) 
ปี 66-70 ปี 

66 
ปี 

67 
ปี 

68 
ปี 

69 
ปี 

70 

1.เพ่ือจัดการศึกษาให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทุกช่วงวัยของท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่มีระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีส านึกรักษ์ในท้องถิ่น
ของตนเองและสามารถด าเนินชีวิต
โดยน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ 

1. การส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. จ านวนกิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

- 90 50 60 70 80 90 

2. การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นได้
เรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. ร้อยละของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

- 90 80 80 85 85 90 
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ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัเชียงใหม่ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์การศึกษาของ
อปท.เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ แผนเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 13 

แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.ชม. 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
(SDGs) 

ยุทธศาสตร์ที1่:การ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารและจัด
การศึกษาตลอดชีวิตตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
ก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐ
ที่ทันสมัย มีปะสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์ประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ 
เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ส่งเสริม
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

เป้าหมายที่ 4 สร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การ
ส่งเสริมเพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงและความเท่าเทียม
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ทั้งในระบบและนอกระบบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
ก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐ
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ส่งเสริม
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

เป้าหมายที่ 4 สร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความ
เสมอภาคระหว่างเพศและให้
อ านาจของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน 
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ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัเชียงใหม่ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์การศึกษาของ
อปท.เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ แผนเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13 

แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.ชม. 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
(SDGs) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การ
เสริมสร้างศักยภาพ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่นสู่
ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
ก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ส่งเสริม
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้าง
งานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:                   
การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาและ
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น
จุดหมายของการท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลงและคน
ไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ส่งเสริม
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและ
การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย                 
มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
เยาวชน ประชาชนในการ
กีฬา นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมี
ภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1                  
ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน 

เป้าหมายที่ 3 สร้าง
หลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ
ส าหรับทุกคนในทุกวัย 
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ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัเชียงใหม่ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์การศึกษาของ
อปท.เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ แผนเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13 

แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.ชม. 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
(SDGs) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: ส่งเสริม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลงและคน
ไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
ก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4                
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย 
บรรลุความม่ันคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



65 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2566 – 2570 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 
 

เป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน(SDGs) 

เป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุ
ความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่า
คนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริม
สวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 
 

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุก
คนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาค
ระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิง
และเด็กหญิงทุกคน 

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุมและ
ยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ 
และการมีงานท่ีสมควรส าหรับทุกคน  

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการต้ัง
ถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน  

แผนเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 13 

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

 

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์
ประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                          

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของ
การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน 
 

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 

แผนพัฒนาจังหวดั
เชียงใหม่ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพือ่คุณภาพชวีิตที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.ชม.  

ยุทธศาสตร์ท่ี5 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริม
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์การศึกษา
ของอปท.เชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์ท่ี1:การส่งเสรมิ
ประสิทธภิาพระบบบริหาร
และจัดการศกึษาตลอดชีวิต
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การส่งเสริม
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษาที่
มีคุณภาพ ทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3:               
การเสริมสร้างศักยภาพ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:                   
การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์
ของท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การส่งเสริม
และพัฒนาเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในการกีฬา 
นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาท้องถ่ิน โดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 

 

 

 บทที่ 2  

 

ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
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บทที่ 2 

ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 

 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดการศึกษา            
ในระบบ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัย
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ.2553 

 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ              
ทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 

3.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 

 มาตรา 16(9) (11) (14) ก าหนดให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นการส่งเสริมกีฬา 

 มาตรา 17 (6) (18) (20) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาการ
ส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ 

 ในรอบที่ผ่านมา แผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ได้ท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณ 
2561 สรุปได้ดังนี้ 
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 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
   1.1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัด 1.1  ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบไปด้วย 
   1.1  ได้มีการจัดเก็บสรุปรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการโดยได้ตรวจสอบ
หลักฐานการพิจารณาจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ 
   1.2  ได้มีการเก็บสรุปรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น สถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนโครงการต่างๆ 
   1.3  ได้สรุปข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับการด าเนินโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน 
การศึกษา(พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
   1.4  สรุปรวบรวมข้อมูลนโยบายของรัฐ/นโยบายของภาครัฐทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
   1.5  สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับการพัฒนาตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับ
ท้องถิ่นเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ 
   ผลการประเมิน  ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้คะแนน  4 
คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
   ตัวชี้วัด 1.2   ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อก าหนด
วิสยัทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
   ได้น าข้อมูลปัญหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและนโยบายการศึกษา
ภาครัฐทุกระดับมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยจัดหมวดหมู่ข้อมูลได้จ านวน 4 ขั้น เพ่ือก าหนดเป็น 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
   ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัดที่ 1.2 ด าเนินการครบถ้วน ได้ 4 คะแนน อยู่ในระดับ 
ดีมาก 
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   ตัวชี้วัด 1.3  ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุ 
วิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
   มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis สภาพแวดล้อม
ภายใน(จุดแข็ง จุดอ่อน) และสภาพแวดล้อมภายนอก(โอกาส อุปสรรค) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าวิสัยทัศน์ ของแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
   ผลการประเมิน  ตามตัวชี้วัดที่ 1.3 ด าเนินการครบถ้วน ได้ 4 คะแนน อยู่ในระดับ 
ดีมาก 
   ตัวช้ีวัด 1.4  จ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษา  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดท ารูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 1816.2/ว 
6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559  ดังนี้ 
   บทที่ 1 บทน า 
    1.1 กล่าวสรุปโดยย่อเก่ียวกับท่ีมาของ “วิสัยทัศน์” 
    1.2  วิสัยทัศน์ 
    1.3  พันธกิจ 
    1.4  เป้าประสงค์ 
   บทที่ 2 ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 
   บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
   บทที่ 4  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
   ผลการประเมิน  ตามตัวชี้วัด 1.4 ด าเนินการครบถ้วน ได้ 4 คะแนน อยู่ในระดับ    
ดีมาก 
   ตัวช้ีวัด 1.5  ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “พลเมืองเชียงใหม่เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมทาง
การศึกษาและพลังแห่งความร่วมมือ ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนพอเพียง” มีก าหนด พันธกิจ 
อยู่ 4 พันธกิจ ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระบบแก่ประชาชน ให้มีความเสมอภาคเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
2. ท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริม กีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 4.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาท้องถิ่นทุกภาคส่วน 

และก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1. การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงและความเท่าเทียม ทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ 

2. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนสู่ความเป็นเลิศ 
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5. การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
ก าหนดเป้าประสงค์จ านวน 7 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 46 ตัวชี้วัด กลยุทธ์       

จ านวน 19 กลยุทธ์  
ผลการประเมิน  พิจารณาจากความสอดคล้อง พบว่า พันธกิจ เป้าประสงค์ ตั วชี้วัด 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์น าไปสู่การส าเร็จได้อย่างแท้จริง ได้คะแนน 4 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
  2.  การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
  ตัวชี้วัด 2.1  ระดับความส าเร็จของการส่งโครงการที่ใช้เงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาการศึกษา 
 ตามแนวทางการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดย            
ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่น าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองมาร่วมมือประสานและบูรณาการจัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษา                  
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ตามเค้าโครงการที่ก าหนด  
  ผลการประเมิน  พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน            
211 แห่ง มีการส่งแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.33 แต่ไม่มีโครงการที่ใช้เงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาการศึกษาให้หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน 0 คะแนน อยู่ในระดับ  ควรปรับปรุง 
 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.2  ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษา 
สูตรการค านวณ 
 ร้อยละของโครงการที่สอดคล้อง= จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ x 100 
                จ านวนโครงการทั้งหมด 
           = 74 x 100 
                 74 
          คิดเป็นร้อยละ = 100 

ตารางแสดงจ านวนโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ

(จ านวน) 
กลยุทธ์

(จ านวน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 42 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 6 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 12 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 10 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 4 3 

รวม 74 19 
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  ผลการด าเนินการ  โครงการในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 74 โครงการ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ได้ 4 คะแนน          
อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.3  ร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
สูตรการค านวณ 
  ร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาที่ถูกน าไปปฏิบัติ = จ านวนโครงการที่ถูกน าไปปฏิบัติ x 100 
                       จ านวนโครงการทั้งหมด 
            = 71 x 100 
                       74 
                     คิดเป็นร้อยละ = 95.94 
 

ตารางแสดงโครงการในแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษา 
อปท.ชม. 

แผนพัฒนาการศึกษาอปท.
ชม./จ านวนโครงการ 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1.การส่งเสริมโอกาส การเข้าถึงและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษาที่มี
คุณภาพทุกระบบ 

42 40 

2.การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

6 6 

3.การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 12 

4.การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ 
กิจกรรม เด็ก เยาวชนและประชาชน
สู่ความเป็นเลิศ 

10 9 

5.การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ปกครอง 

4 4 

รวม 74 71 
  หมายเหตุ *องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 211 แห่ง และ
ได้ส่งแบบรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561 - 2565)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 63 แห่ง    ซึ่งใน
จ านวนอปท.ชม. 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.86  ได้น าปฏิบัติโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีฯ  
   ผลการด าเนินการ  ร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกน าไปปฏิบัติในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 71 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.94 เกณฑ์การประเมิน ได้คะแนน 4 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
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  3.  ผลของแผนพัฒนาการศึกษา  จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ตัวชี้วัด 3.1   สัดส่วนตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาการศึกษาที่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
  เนื่องจากการประเมินสัดส่วนตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาการศึกษาที่บรรลุ           
ตามเป้าหมายที่ก าหนดกับจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น
จ านวน 211 แห่ง และด าเนินการส่งแบบการตรวจสอบผลติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 จ านวน 59 แห่ง ซึ่งไม่สามารถหาค่าประเมินบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ 
  ผลการด าเนินการ   สัดส่วนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดของแผนพัฒนาการศึกษา
สี่ปี ประจ าปี 2561 ได้ คะแนน 0 คะแนน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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  ตัวช้ีวัด 3.2  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนาการศึกษา 
  ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ( ̅) = 3.84 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด เกณฑ์คะแนนตามตัวชี้วัดได้ 3 คะแนน แปลความหมายอยู่ในเกณฑ์
ระดับด ี

ตารางระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนการพัฒนาการศึกษา 
ด้าน ( ̅) SD 

ด้านบริบท (Content) 
1. นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในการก าหนดให้จัดท าแผนพัฒนา 
   การศึกษาสีป่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา 
   หรอืความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หนว่ยงานต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อก าหนดประเด็นการ 
   พัฒนา / การจัดท าโครงการพัฒนา 

 
3.85 

 
3.88 

 
0.89 

 
0.97 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
3. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
4. ระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ 
5. การเตรียมพร้อมด้าน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม ในการจัดท า แผนพัฒนาการศึกษา 
   (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
3.88 

 
3.80 

 
3.83 

 
0.91 

 
0.99 

 
0.98 

ด้านกระบวนการ (Process) 
6. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรโดยใช้หลักการ SWOT 
7. เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
8. ขั้นตอน ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ่มีความ
ชัดเจน 

 
3.70 

 
3.88 

 
3.73 

 
1.04 

 
1.16 

 
1.01 

ด้านผลผลิต (Out put) 
9. วิสัยทัศน์ “พลเมืองเชียงใหม่เรยีนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาและพลังแห่งความ
ร่วมมือ ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวถิีชุมชนพอเพียง” ของแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
10. พันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
12. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
3.90 

 
 
3.83 
3.90 
3.98 

 
1.10 

 
 
1.03 
1.06 
1.10 

ค่าเฉลี่ย 3.84 0.87 

 
  จากตารางพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565)   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้านบริบท(content) อยู่ในระดับมาก( ̅=3.87) ด้านปัจจัยน าเข้า(Input) 
อยู่ในระดับมาก( ̅=3.84) ด้านกระบวนการ(Process) อยู่ในระดับมาก( ̅=3.77)และด้านผลผลิต(Output)ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก( ̅=3.90) สรุปความพึงพอใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก( ̅=3.84)  
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ได้ตอบแบบประเมินโดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน (SD=0.87) 

 ผลการด าเนินการ   เกณฑ์คะแนนตามตัวชี้วัดได้ 3 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี 
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  4. การรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
  ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565)     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าเอกสารรายงานผลเป็นรูปเล่มรายงานการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้ว 
  น าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานและ
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ประชาชนทราบต่อไป 
  แจ้งรายงานผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
210 แห่งและหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือน าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนา การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาการศึกษา และจัดบริการสาธารณะ / จัดกิจกรรมสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อ 
 

  และสามารถสรุปการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ดังนี้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ มี 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมทั้งสิ้น มีจ านวน 211 แห่ง (อบจ.1 แห่ง, เทศบาลนคร 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 4 แห่ง, เทศบาล
ต าบล 116 แห่ง และ อบต. 89 แห่ง) โดยแต่ละแห่งได้มีการจัดการศึกษาตามความพร้อมและบริบทของ
พ้ืนที่ มีทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. การจัดการศึกษาในระบบ 
 ในเชิงปริมาณ: โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดเชียงใหม่ มีตั้งแตร่ะดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นตลอดจนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ปี
การศึกษา 

จ านวนโรงเรียน
(อปท./แห่ง) 

จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนศพด. 
(อปท./แห่ง) 

จ านวนนักเรียน
(คน) 

2562 78 16,100 623 21,868 
2563 78 16,609 610 19,559 
2564 84 17,187 603 18,945 

       ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

  ในเชิงคุณภาพ : ผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา: สถานศึกษาส่วนใหญ่ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีความสามารถในการสอนแต่จ านวนครู
และผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนในสถานศึกษาในสังกัดอปท.แต่ละแห่งยังมีจ านวนไม่เพียงพอท าให้ไม่เกิด      
ผลสัมฤทธิ์ทั้งทางด้านการบริหารจัดการและผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนเท่าที่ควร ในด้านการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงเพราะมีข้อจ ากัดเรื่องเงินงบประมาณ และในภาพรวมกระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดอปท.       
มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้แหล่งเรียนรู้จากชุมชนมากขึ้น มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งเชิงวิชาการและการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคน                        
มีจิตส านึกความเป็นไทยสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ แต่ในแง่ของการนิเทศติดตามประเมินผลการจัด
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การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ขาดบุคลากรในต าแหน่งนิเทศ ที่ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการศึกษา 

  และในช่วงปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 หนัก ท าให้
สถานศึกษา ครูและผู้เรียนเกิดวิธีการสอนแบบการเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางเลือกที่จ าเป็นในภาวะเช่นนี้
จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยส าหรับเด็กนักเรียนที่จะกลับไปโรงเรียนอีกครั้ง บางพ้ืนที่ต้องปรับการเรียน  
การสอนทั้งการเรียนแบบ On-Site และ Online โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคโควิดในพ้ืนที่  ซึ่งความ
พร้อมในการเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่ยังพบอุปสรรคและข้อจ ากัดในการเรียนออนไลน์  อุปสรรคส าคัญใน     
การเรียนออนไลน์ คือ ความไม่พร้อมในอุปกรณ์การเรียน โดยผู้ปกครองผู้มีรายได้น้อยจะเผชิญกับข้อจ ากัด     
ที่สูงกว่าเมื่อบุตรหลานต้องเรียนออนไลน์ การเรียนทางออนไลน์สามารถช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลา         
ลดช่องว่างการเข้าถึงการศึกษาหาความรู้ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ความสามารถในการเข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์ใน
บางพ้ืนที่ เช่นพื้นที่อปท.ที่อยู่ไกลก็ยังมีข้อจ ากัดสูง โดยเฉพาะเมื่อต้องปรับมาเรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ 

 ความไม่พร้อมของผู้เรียน การเรียนออนไลน์เด็กนักเรียนจะต้องมีวินัยในตนเองสูง 
ซึ่งปัญหาที่ผู้ปกครองพบส่วนใหญ่เด็กนักเรียนจะขาดสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก เนื่องจาก
หลายสาเหตุ อาทิ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่เหมาะกับการเรียนออนไลน์ นักเรียนจะเปิดเว็บไซต์อ่ืนๆ  ที่ไม่
เกี่ยวกับการเรียนในระหว่างเรียน ความล้าจากการที่ต้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตนานๆ และเมื่อมีปัญหาระหว่าง
เรียนไม่สามารถปรึกษาได้ทันทีส่งผลต่อการเรียน เป็นต้น  

 ความไม่พร้อมของรูปแบบการสอน เหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อการระบาดของโควิด-
19 เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ท าให้สถานศึกษาหลายแห่งไม่ได้เตรียมความพร้อมและออกแบบการเรียน             
การสอนในการรองรับรูปแบบการเรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน 
ข้อจ ากัดของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นเฉพาะส าหรับการ
เรียนที่ช่วยให้การสอนออนไลน์เสมือนจริง ความพร้อมของเทคโนโลยีของโรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่ยังมีช่องว่างสูง 
เช่น โรงเรียนในเมืองและในพื้นที่ชนบท เป็นต้น 
  การตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น: นอกจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน
อุดหนุนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของท้องถิ่นในการสนับสนุน 
สถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นในหลายด้าน อาทิ ด้านอาคารสถานที่ 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ด้านวิชาการหลักสูตรการเรียนรู้ รวมถึง
การจัดบริการทางการศึกษาที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้คือ การจัดการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น : ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน            
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการ
บริหารจัดการศึกษาการจัดท าแผนของสถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียน              
การสอน การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
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นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ในการ 
ใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ( School Based Management for Local Development 
:SBMLD)ด าเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้หรือเป็นฐานที่ตั้งในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นการด าเนินการ 4 
ประเด็น คือ  

1.ความเข้มแข็งของกรรมการสถานศึกษา  
2.ความเข้มแข็งของการศึกษาในระบบ  
3.ความเข้มแข็งของการศึกษานอกระบบ  
4. ความเข้มแข็งของการศึกษาตามอัธยาศัย  
ส่งเสริมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School :LSS)  ในการ             

น้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่อยู่                  
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ พร้อมให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 

- การลงทุนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา
งบประมาณส่วนใหญ่ได้ลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแต่การพัฒนาด้านวิชาการ
ยังมีน้อย ท าให้ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาอยู่ในระดับพอใช้   ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง  จะต้องร่วมมือ ในการเร่งพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่
ผู้เรียนอย่างแท้จริง   

2.การจัดการศึกษานอกระบบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 
1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง 
 2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยรับการถ่ายโอนจากส่วน
ราชการต่างๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมการศาสนา จึงท าให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการศูนย์ที่แตกต่างและหลากหลาย 

 

ด้านการบริหารจัดการ  : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ และส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานมีดังนี้ 

1) สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
คุณภาพครู การจัดสภาพแวดล้อม งานวิชาการ และกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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2) ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชน 

3) ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

ด้านการบริหารงบประมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณที่ใช้ใน      
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจาก
เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

๑. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ใช้ในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๑) เงินเดือน และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรส าหรับหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครู และครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒) ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม ส าหรับพนักงาน
จ้างต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก 

๓) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
4) อาหารเสริม (นม) 
5) อาหารกลางวัน 

2.งบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดท 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 ตาม
ศักยภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ด้านบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก:ปัจจุบันต าแหน่งของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี ๒ ประเภท ได้แก่ 

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

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก 
ตามข้อมูลแล้วจ านวนครูผู้ดูแลเด็กมีสัดส่วนจ านวนครูน้อยกว่าจ านวนเด็ก ซึ่งจะปรากฏใน

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

การพัฒนาบุคลากร :ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ที่รับผิดชอบด้านการศึกษายังขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก       
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะประสบการณ์ในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการสอนใน
รูปแบบใหม่ๆ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด 
ที่ส่วนกลาง ท าให้ครูผู้ดูแลเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณรวมถึงจ านวนครู
ผู้ดูแลเด็กมีไม่เพียงพอกับการดูแลเด็กจึง ขาดโอกาสเข้ารับการพัฒนา   

ดังนั้น การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงจ าเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ความสนใจเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและการพัฒนาเหมาะสมเป็นไปตามวัยแต่ละช่วง
อายุ สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะ
เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการด าเนินการจัดหรือสนับสนุน

การศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อาทิ 

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน การ
จัดการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม 

เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งเสริมสร้ างความสามัคคี 
ความเข้มแข็งของสมาชิก กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีงานท าที่ต่อเนื่อง ยั่งยืนเป็นอาชีพ
ต่อไปในอนาคต และให้เกษตรกร สมาชิกในกลุ่ม ได้มีความรู้ด้านในด้านต่างๆ พร้อมน าประสบการณ์ที่ได้จาก
การเรียนรู้จากศูนย์ฯ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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  ศูนย์การเรียนรู้ICT ชุมชน เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงสารสนเทศให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT และสืบค้นสารสนเทศ พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้าน ICT รวมถึงการสร้างห้องเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรับบริการข้อมูลข่าวสาร และบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตลอดจนสร้างประโยชน์แก่สินค้า และอาชีพของชุมชน เพ่ือการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมผ่านเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจึง
เป็นกิจกรรมหลักท่ีจะน าไปสู่การผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” 

  สนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดชุมชนให้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย และ
เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ ไปสู่ที่อ่านหนังสือในระดับหมู่บ้าน 

การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ(โรงเรียนชราบาล)  

องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ในหลายพ้ืนที่ได้มีการจัดตั้ ง
โรงเรียนผู้สูงอายุโดยการจัดการศึกษาในรูปแบบให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การ
พัฒนาทักษะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ
และมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น โดยมีวิทยากรจิตอาสาหรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมแก่บุคคลอื่น เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน 

การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมา ศึกษาดูงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปได้มีการสนับสนุนหรือด าเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรม
ให้กับประชาชนในหลายๆด้าน เช่นด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน              
ด้านการเมือง 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 

1. จัดหรือสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การยกย่องหรือ
ประกาศเกียรติคุณแกปราชญ์ชาวบ้าน หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  การถ่ายทอดศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
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 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 าลังกายหรือเล่นกีฬาตามความสนใจของ
ประชาชน 

3.  สนับสนุนในการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้ค าแนะน าในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 

2. จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา/การออกก าลังกาย ที่ได้มาตรฐาน 

3. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกก าลังกาย เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาระดับต าบล  
ระดับอ าเภอ การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด  ฯลฯ ตามอ านาจหน้าที่ของแต่
ละท้องถิ่น 

4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมโครงการ เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกก าลังกาย/นันทนาการ 
ให้แก่  กลุ่ม/ชมรม เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น  

5. การสนับสนุนให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ/สมรรถนะทางร่างกายและให้ค าแนะน าในการ         
เล่นกีฬาและออกก าลังเพื่อสุขภาพเหมาะสมตามช่วงวัย 

6. ด าเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมตามวัย              

7. องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลให้สนับสนุนการด าเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนโดย
เชื่อมโยงกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

8. ด าเนินการหรือสนับสนุนกิจกรรมอบรมหรือค่ายพัฒนาหรือจัดงานให้กับเด็กนักเรียน เยาวชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

9. การส่งเสริมนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ควรพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา

ลดเหลื่อมล้ า ความเท่าเทียมทางการศึกษา มีคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา                        
ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เติบโตบนความเชื่อมั่น                 
มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงตะหนักและเห็นถึงคุณค่าของตนเอง ของชุมชน ของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา
องค์กรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสบความส าเร็จหรือ
หน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังจัดการศึกษาไม่
เข้มแข็งเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการจัดการศึกษาซึ่งอาจจัดในระบบพ่ีเลี้ยง หรือการตกลงร่วมมือกันเพ่ื อให้
การจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบการนิเทศการเรียนการสอนทั้งการนิเทศภายในและ
การนิเทศจากภายการนิเทศจากภายนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 3. เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีความสามารถในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน สามารถคิดวิเคราะห์           
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์และคิดไตร่ตรอง รวมทั้งสร้างศักยภาพของเด็กเยาวชน             
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

 4. เร่งพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทั้งในระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้              
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

 5. เสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองตระหนักในความส าคัญของการศึกษา เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่การศึกษาของ            
บุตรหลาน 

 6. การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 
และมักขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารท้องถิ่นดังนั้นเพ่ือให้
นโยบายการพัฒนาการศึกษามีความชัดเจน มีความต่อเนื่อง และไม่เปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรยึดแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง              
ในก าหนดการสนับสนุนการศึกษาท้องถิ่น 
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81 
 

บทท่ี 3 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้ก าหนด ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่1:การส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบบริหารและจัด
การศึกษาตลอดชีวิตตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

1. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. พัฒนาความรู้และทักษะภาษาเพ่ือการ
สื่อสารและการคิดค านวณ (3R) ให้มีทักษะ
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา 
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ(IT) เพ่ือเชื่อมต่อกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆและสังคม
ภายนอก 
 

อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การส่งเสริม
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและความ
เท่าเทียมทางการศึกษาที่มี
คุณภาพทั้งในระบบและนอก
ระบบ 
 

1. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่า
เทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
2. จัดตั้งกองทุนการศึกษาและจัดหาแหล่ง
ทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและ       
นอกระบบตามอัธยาศัยให้ประชาชนทุกช่วง
วัยเข้าถึงการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสร้างสัมมาชีพ 
 

อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

 



82 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้าง
ศักยภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่นสู่ความเป็น
เลิศ 

 

1. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สู่สากล 
2. ส่งเสริมพัฒนา ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้บริหาร              
ครูยุคใหม่ 

 

อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ป ร ะ เ พ ณี  ภู มิ ปั ญ ญ า แ ล ะ
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนา
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนา
วัฒนธรรมและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริม
แ ล ะ พั ฒ น า เ ด็ ก  เ ย า ว ช น 
ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร กี ฬ า 
นันทนาการ 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาทั้งภายในและภายนอก อย่างหลาย
หลายและทั่วถึง 
2. ส่งเสริมพัฒนาสร้างนักกีฬาท้องถิ่นสู่
ความเป็นเลิศ 
3. เสริมสร้ างการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
ประชาชนให้มีทักษะชีวิต 
 

อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ 
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งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ยทุธศาสตร์ที่1 : การสง่เสริมประสทิธภิาพระบบ
บริหารและจดัการศึกษาตลอดชีวติตามหลกัธรรมาภิ
บาล
   1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกบัความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น




5,900,000




7




6,200,000




7




6,400,000




7




6,540,000




7




6,680,000




7




46,620,000

   1.2 ส่งเสริมการบริหารจดัการศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล 151,406,770 9 154,406,770 9 157,406,770 9 160,406,770 9 162,406,770 9 786,033,850

   1.3 ส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ตลอดชวีติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 7,700,000 5 8,700,000 5 109,700,000 6 111,700,000 6 111,700,000 6 349,500,000

   1.4 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาเพื่อการส่ือสาร
และการคิดค านวณ (3R) ให้มทีักษะชวีติในศตวรรษที่ 
21

7,450,000 5 7,450,000 5 7,950,000 5 7,950,000 5 7,950,000 5 38,750,000

   1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกนัคุณภาพทาง
การศึกษา 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 3,500,000

   1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
(IT) เพื่อเชื่อมต่อกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
และสังคมภายนอก 61,300,000 4 61,300,000 4 61,300,000 4 61,300,000 4 61,300,000 4 306,500,000

รวม 228,556,770 25 232,556,770 25 337,056,770 26 342,056,770 26 344,056,770 26 1,484,283,850

บทที ่4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัเชียงใหม่ มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจัดการศึกษาดงัน้ี
4.1  บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2569

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2570
รวม 5 ปี

ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2568
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งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที่ 2 : การสง่เสริมเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
และความเท่าเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
   2.1 ส่งเสริมโอกาสการเขา้ถงึและความเท่าเทียม
ทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจดัการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น



351,200,000



9



362,200,000



9



376,200,000



9



389,200,000



9



401,200,000



9



1,880,000,000

   2.2 จดัต้ังกองทุนการศึกษาและจดัหาแหล่งทุนเพื่อ
ชว่ยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น

6,000,000 2 6,000,000 2 6,000,000 2 6,000,000 2 6,000,000 2 30,000,000

   2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบตาม
อธัยาศัยให้ประชาชนทุกชว่งวยัเขา้ถงึการจดัการศึกษา
ผ่านเทคโนโลยดิีจทิัลและการสร้างสัมมาชพี

7,000,000 3 7,000,000 3 7,000,000 3 7,000,000 3 7,000,000 3 35,000,000

รวม 364,200,000 14 375,200,000 14 389,200,000 14 402,200,000 14 414,200,000 14 1,945,000,000
ยทุธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ินสู่ความเป็นเลศิ
   3.1  พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่นให้มสีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพี สู่สากล

7,200,000 8 7,200,000 8 7,200,000 8 7,200,000 8 7,200,000 8 36,000,000

   3.2 ส่งเสริมพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้บริหารครูยคุใหม่ 5,000,000 4 5,000,000 4 5,000,000 4 5,000,000 4 5,000,000 4 25,000,000

รวม 12,200,000 12 12,200,000 12 12,200,000 12 12,200,000 12 12,200,000 12 61,000,000

ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
รวม 5 ปี

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
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งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ยทุธศาสตร์ที่ 4 : การสง่เสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม
 จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและประวตัศิาสตร์ของ
ท้องถ่ิน
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมศาสนาอนุรักษ์ 
สืบสานศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น



148,000,000



6



148,000,000



6



153,000,000



6



153,000,000



6



153,000,000



6



755,000,000

  4.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครือขา่ยทางศาสนา
วฒันธรรมและครูภูมปิัญญาท้องถิ่น 9,600,000 5 9,500,000 5 11,500,000 5 11,500,000 5 11,500,000 5 53,600,000

รวม 157,600,000 11 157,500,000 11 164,500,000 11 164,500,000 11 164,500,000 11 808,600,000

ยทุธศาสตร์ที่ 5 : การสง่เสริมและพัฒนาเดก็ 
เยาวชน ประชาชนในการกีฬา นันทนาการ
 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมการแขง่ขนักฬีาทั้ง
ภายในและภายนอก อยา่งหลายหลากและทั่วถงึ



24,214,400



4



24,214,400



4



24,214,400



4



24,214,400



4



24,214,400



4



121,072,000

  5.2 ส่งเสริมพัฒนาสร้างนักกฬีาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 50,000,000

  5.3 เสริมสร้างการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้
มทีักษะชวีติ 12,600,000 4 12,700,000 4 12,800,000 4 13,000,000 4 13,000,000 4 64,100,000

รวม 46,814,400 10 46,914,400 10 47,014,400 10 47,214,400 10 47,214,400 10 114,100,000
ยทุธศาสตร์ที่ 6 : สง่เสริมการจดัการศึกษาท้องถ่ิน 
โดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจดัการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

7,200,000 1 7,200,000 1 7,200,000 1 7,200,000 1 7,200,000 1 36,000,000

  6.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในท้องถิ่นได้เรียนรู้การด าเนินชวีติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

7,500,000 2 7,500,000 2 7,500,000 2 7,500,000 2 7,500,000 2 37,500,000

รวม 14,700,000 3 14,700,000 3 14,700,000 3 14,700,000 3 14,700,000 3 73,500,000
รวมทั้งสิ้น 824,071,170 75 839,071,170 75 964,671,170 76 982,871,170 76 996,871,170 76 4,486,483,850

ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
รวม 5 ปี

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
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เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

1.โครงการพฒันา
หลักสูตรปฐมวัย

1.เพื่อพฒันาการจัด
หลักสูตรและโปรแกรม
การเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
เหมาะสมกับวัย
2. เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้รับ
การดูแล และพฒันาก่อน
เข้ารับการศึกษา พฒันา
ร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปญัญาใหส้มกับวัย

- ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
- โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ
โรงเรียนมีหลักสูตรและ
การสอนที่ส่งเสริมการ
พฒันาผู้เรียนใหม้ีศักยภาพ
เปน็พลโลกโดยใช้
นวัตกรรมและสารสนเทศ
รอบด้านของโรงเรียนเปน็
ฐาน
2. มีกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เหมาะสมกับ
วัย ตอบสนองความ
แตกต่างและศักยภาพของ
ผู้เรียนตามบริบทของพื้นที่

อบจ.เชียงใหม่
กศจ.เชียงใหม่

2. โครงการพฒันา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้
และทกัษะที่จ าเปน็
ตามหลักสูตร

1. เพื่อใหผ้ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเปน็ไปตามเกณฑ์   
2. เพื่อใหผ้ลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเปน็ไปตาม
เกณฑ์3. เพื่อพฒันา
ผู้เรียนใหม้ีผลการทดสอบ
ระดับชาติเปน็ไปตาม
เกณฑ์

- โรงเรียนในสังกัดอปท.ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. นักเรียนมีทกัษะและ
สมรรถนะ (3R 8C) เพิ่ม
มากขัน้
2. นักเรียนมีผลการ
ทดสอบสมรรถนะ NT, 
O-Net ที่ดีเพิ่มขึน้

อบจ.เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล

    กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหเ้หมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและทอ้งถ่ิน
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เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

3. โครงการจัด
การศึกษาแนวทาง
ทว/ิพหภุาษา

1.เพื่อเสริมสร้างประสิทธภิาพ
ในการจดัการเรียนการสอน
โดยการน าแนวทางการสอน
ภาษาไทยโดยใชภ้าษาแมเ่ป็น
ฐาน(ทว/ิพหุภาษา)น าไปสู่
การปฏิบัติจริง
2.เพื่อสร้างความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัแนวทางการสอน
ภาษาไทยโดยใชภ้าษาเป็นฐาน
(ทว/ิพหุภาษา)ให้กบัครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก ์หน่วยของต้น
สังกดัของสถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง
3.เพื่อขยายผลและขยาย
เครือขา่ยการน าแนวทางการ
สอนภาษาโดยใชภ้าษาแมเ่ป็น
ฐาน(ทว/ิพหุภาษา)ไปใชใ้น
สถานศึกษาที่มเีด็กกลุ่มชาติ
พันธุ์

1.การท าบันทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมอื(MOU)กบัหน่วยงาน 
องค์กร สถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวขอ้งเครือขา่ยโรงเรียน 
สถานศึกษาและศูนยเ์รียนรู้ที่น า
แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใช้
ภาษาแมเ่ป็นฐานราก(ทว/ิพหุ
ภาษา)ในการต่อยอดความร่วมมอื
จากบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอื
(MOU)ฉบับแรก
2.การอบรม ประชมุ สัมมนาและ
ศึกษาดูงานการน ารูปแบบ
ทางการสอนภาษาไทยโดยใช้
ภาษาเป็นฐาน(ทว/ิพหุภาษา)
ตลอดจนการขยายผลและขยาย
เครือขา่ยการน าแนวทางการสอน
ภาษาไทย โดยใชภ้าษาแมเ่ป็นฐาน
(ทว/ิพหุภาษา)ไปใชใ้น
สถานศึกษาที่มเีด็กชาติพันธุ์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ได้แนวทางและกระบวนการ
การสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบั
แนวทางการสอนภาษาไทยโดย
ใชภ้าษาแมเ่ป็นฐาน(ทว/ิพหุ
ภาษา)ให้กบัครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาศึกษานิเทศก ์
หน่วยงานของต้นสังกดัของ
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวขอ้ง
2.สถานศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการน าการจดัการเรียน
การสอนโดยการน าแนว
ทางการสอนภาษาไทยโดยใช้
ภาษาแมเ่ป็นฐาน(ทว/ิพหุ
ภาษา)น าไปสู่การปฏิบัติจริง
3.มกีารขยายผลและขยาย
เครือขา่ยการน าแนวทางการ
สอนภาษาไทยโดยใชภ้าษาแม่
เป็นฐาน(ทว/ิพหุภาษา)ไปใชใ้น
ในสถานศึกษาที่มเีด็กกลุ่มชาติ
พันธุ์

อบจ.เชียงใหม่
กศจ.เชียงใหม่

    กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหเ้หมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและทอ้งถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
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เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
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3. โครงการจัด
การศึกษาแนวทาง
ทว/ิพหภุาษา(ต่อ)

4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างและต่อยอดแนว
ทางการสอนภาษาไทย
โดยใช้ภาษาแม่เปน็ฐาน
(ทว/ิพหภุาษา) เปน็
นวัตกรรมทางการศึกษา

3.งานวิจัยเกีย่วกับรูปแบบ
ทางการสอนภาษาไทยโดยใช้
ภาษาเปน็ฐาน(ทว/ิพหภุาษา)
ตลอดจนการขยายผลและ
ขยายเครือข่ายการน าแนว
ทางการสอนภาษาไทยโดยใช้
ภาษาแม่เปน็ฐาน(ทว/ิพหุ
ภาษา)ไปใช้ในสถานศึกษาที่มี
เด็กกลุ่มชาติพนัธุ์

 4.สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งสามารถต่อยอดแนว
ทางการสอนภาษาไทยโดยใช้
ภาษาเป็นฐาน(ทว/ิพหุภาษา)
เป็นวฒันธรรมทางการศึกษา

4.โครงการพฒันา
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรทอ้งถิน่

1. ใหส้ถานศึกษามี
หลักสูตรเปน็ของตนเอง 
คือ หลักสูตรสถานศึกษา 
ประกอบด้วย การเรียนรู้
ทั้งมวล และ
ประสบการณ์อืน่ ๆ
2. เพื่อพฒันาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการของทอ้งถิน่

โรงเรียนในสังกัดอปท.ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ทกุแหง่

1,400,000 1,700,000 ๑,๙๐๐,๐๐๐ 2,040,000 2,180,000 1.โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาทกุระดับชั้นที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
เปา้หมายของสถานศึกษา
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ทอ้งถิน่ที่มุ่งสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่(เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล

    กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหเ้หมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและทอ้งถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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5.หลักสูตรรักษ์
เชยีงใหมสู่่การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น

1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกาที่สอดคล้องกบั
บริบทและความต้องการของ
ท้องถิ่นโดยการน าหลักสูตร
รักษ์เชยีงใหมเ่ป็นฐานใน
การบูรณาการการจดัท า
หลักสูตรและการน าหลักสูตร
ไปใช้
2.เพื่อออกแบบ ทดลองใช้
ประเมนิผลและพัฒนา
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะแบบบูรณาการ
ศาสตร์เชงิสหวทิยาการ โดย
ใชห้ลักสูตรรักษ์เชยีงใหมเ่ป็น
ฐานเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมอืงรัก(ษ์)เชยีงใหม่
3.เพื่อเสริมสร้างให้ชมุชน
ต่างๆในแต่ละอ าเภอของ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1.การท าบันทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมอื(MOU)กบัหน่วยงาน 
องค์กร สถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวขอ้งเครือขา่ยโรงเรียน 
สถานศึกษาและศูนยเ์รียนรู้ที่น า
หลักสูตรและการน าหลักสูตรรักษ์
เชยีงใหมเ่ป็นฐานในการบูรณา
การการจดัท าหลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนและจดัการเรียน
การสอนและจดัการเรียนรู้
2.การอบรม ประชมุ สัมมนา
ศึกษาดูงาน การน ารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ฐานสมรรถนะแบบ
บูรณาการการขา้มศาสตร์เชงิสห
วทิยาการโดยใชห้ลักสูตรรักษ์
เชยีงใหมเ่ป็นฐานเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมอืงรัก(ษ์)เชยีงใหม่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามคีวามรู้ ความเขา้ใจใน
การบูรณาการหลักสูตร
2.นักเรียนและเยาวชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจ และรักในความ
เป็นพลเมอืงของจงัหวดัเชยีงใหม่
3.การศึกษามกีารพัฒนาและ
การเกดิการพัฒนาบนพื้นฐาน
การมอีตัลักษณ์เฉพาะตัวของ
ท้องถิ่น
4.เกดิการสืบสานต่อยอดการ
เรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้จาก
บริบทท้องถิ่นให้มคีวามยั่งยนื
อนัจะน าไปสู่การเป็นชมุชนแห่ง
การเรียนรู้ต้นแบบของจงัหวดั
เชยีงใหม่

อบจ.ชม

งบประมาณและแหล่งที่มา

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล

    กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหเ้หมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและทอ้งถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์
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5.หลักสูตรรักษ์
เชยีงใหมสู่่การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น
(ต่อ

ได้เขา้มามส่ีวนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาที่เป็นอตั
ลักษณ์ท้องถิ่นซ่ึงสอดคล้อง
กบัแนวทาง หลักการของ
หลักสูตรรักษ์เชยีงใหมอ่นัจะ
ส่งผลให้ นักเรียนและเยาวชน
มคีวามรู้ ความเขา้ใจและรัก
ในความเป็นพลเมอืงของ
จงัหวดัเชยีงใหม่

3.งานวิจัยเกีย่วกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ฐาน
สมรรถนะแบบบรูณาการการ
ข้ามศาสตร์เชิงสหวิทยาการ
โดยใช้หลักสูตรรักษเ์ชียงใหม่
เปน็ฐานเพื่อเสริมสร้างความ
เปน็พลเมืองรัก(ษ)์เชียงใหม่

อบจ.ชม

6.โครงการคัดกรอง
เด็กปฐมวัยในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

1.เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ได้รับการ
พฒันาทางร่างกายสังคม
อารมณ์และสติปญัญา
จิตใจ
2.เพื่อเตรียมความพร้อม
สมรรถนะการเรียนรู้ใหแ้ก่
เด็กก่อนวัยเรียน

เด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กทกุ อปท.ในจังหวัด
เชียงใหม่จ านวน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.เด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กได้รับการพฒันาทาง
ร่างกายสังคม อารมณ์และ
สติปญัญา
2.เด็กมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ เหมาะสมตามวัย

อบจ.เชียงใหม่
ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กที่เข้า
ร่วมโครงการ

7. โครงการ
วิเคราะหค์วาม
ถนัดทางวิชาชีพ
ของผู้เรียนทกุระดับ

1. เพื่อใหผู้้เรียนได้รู้ถึง
ความถนัดของตนเองใน
การเลือกเรียนต่อใน
สาขาวิชาที่เหมาะสม
2. เพื่อใหผู้้เรียนสามารถ
ค้นพบตนเองในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต

ผู้บริหาร ครู บคุลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
สังกัด อปท.ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. นักเรียนได้คนพบตนเอง
ในการเลือกประกอบอาชีพ
2. หน่วยงานภาครัฐมี
ข้อมูลเพื่อไปวางแผน
พฒันาอาชีพ

อปท.ชม
จัดหางาน 
เชียงใหม่

สถานศึกษา
ในสังกัด อปท.

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
    กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหเ้หมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและทอ้งถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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1. โครงการพฒันา
แหล่งเรียนรู้/จัดต้ัง
ศูนย์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา

1. เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้
 ในสถานศึกษา
2. เพื่อจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
สถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อจัดกิจกรรมศูนย์
การเรียนรู้ด้านการ
ทอ่งเที่ยวในสถานศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด อปท.ชม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1. แหล่งเรียนรู้ได้รับการ
พฒันา /มีศูนย์การเรียนรู้
ในสถานศึกษาเพื่อใช้เปน็
แหล่งเรียนรู้ใหก้ับผู้เรียน
ทกุระดับ
2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการได้คิดเองปฏบิติัเอง
 และสร้างความรู้ด้วย
ตนเองได้รับการปลูกฝังใหรู้้
และรักคุณค่าทอ้งถิน่ของ
ตน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ทอ้งถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

2. โครงการพฒันา
 สถานศึกษาดีมี
คุณภาพ ประจ า
ต าบล

1.เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษาของอปท.
ขยายหรือยกระดับการ
จัดการศึกษาทกุระดับ
2.เพื่อใหค้นในทอ้งถิน่
ได้รับบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
เรียนฟรี โรงเรียนดีใกล้
บา้น

สถานศึกษาในสังกัด อปท.
ชม. 
ต าบลละ 1 แหง่

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.สถานศึกษาของอปท.
ขยายหรือยกระดับการจัด
การศึกษาทกุระดับ
2. คนในทอ้งถิน่ได้รับ
บริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่อยูใ่นชุมชน/
ต าบลใกล้บา้น

อปท.ชม.
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ทอ้งถิน่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

     กลุยทธ์ 1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภบิาล
ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
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3. โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
การการศึกษาของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(สนับสนุนการจัด
เรียนการสอนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)

1.เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอย่าง
ทั่วถึง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด 
อปท.ชม. ทกุแหง่ได้รับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกีย่วกับ
การจัดเรียนการสอนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

41,000,000 42,000,000 43,000,000 44,000,000 45,000,000 1.ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สามารถจัดการศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐานและมีการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่       
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

4. โครงการจัดงาน
แข่งขันทกัษะ
วิชาการทอ้งถิน่

1.เพื่อส่งเสริมทกัษะ
วิชาการและการเรียนรู้
ใหก้ับนักเรียนในสังกัด
อปท.
2.เพื่อส่งเสริมให ้ครู 
บคุลากรทางการศึกษา 
นักเรียน เข้าร่วมการ
แข่งขันทกัษะวิชาการ
ทอ้งถิน่
3. ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาทอ้งถิน่
ทดัเทยีมสู่สากล

สถานศึกษาในสังกัด อปท.
ชม. 
และ อปท.ในระดับภาค

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.นักเรียนในสังกัดอปท.มี
โอกาสในการเสนอผลงาน
และทกัษะวิชาการและการ
และเปล่ียนเรียนรู้ ในทกุๆ
ด้าน
2. โรงเรียนในสังกัดอปท.มี
มาตรฐานการศึกษา
ทอ้งถิน่ทดัเทยีมสู่สากล

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่       
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
     กลุยทธ์ 1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

5.โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

1.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด 
อปท.ชม. ทกุแหง่ได้รับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกีย่วกับ
การจัดเรียนการสอนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

22,406,770 23,406,770 24,406,770 25,406,770 26,406,770 1.ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สามารถในการจัดการเรียน
การสอนใหม้ีมาตรฐานการ
เรียนและมีการพฒันาได้
อย่างเหมาะสม

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่      
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

6. โครงการพฒันา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วิชาการระดับ
จังหวัดและการ
จัดท าสรุป
ประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ระดับ 
กลุ่มจังหวัด
การศึกษาทอ้งถิน่ที่
 15 ภาคเหนือ
ตอนบน 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษาของ
คณะกรรมการระสานงานฯ
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้คณะกรรมการ
ประสานงานฯ ได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ในด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ศึกษาท้องถิ่นที่เป็นระบบ
3. เพื่อจัดท าสรุป
ประมวลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
กลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่15 (ภาคเหนือ
ตอนบน 1)

อปท.ทกุแหง่ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการฯและ
ผู้ที่เกีย่วข้องได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในด้านการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทอ้งถิน่ที่เปน็
ระบบได้รับการพฒันา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ได้ผลการประเมิน
การศึกษาทอ้งถิน่ไปใช้ใน
การวางแผนพฒันา
การศึกษาในโอกาสต่อไป
ปกครององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ได้น าความรู้ไป
พฒันางานใหม้ี
ประสิทธิภาพที่ดียิง่ขึน้

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่     
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

     กลุยทธ์ 1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
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เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

7. โครงการจัด
การศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ชุมชนทอ้งถิน่โดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐาน

1. เพื่อส่งเสริมเครือข่าย
และการพฒันาโดยใช้
โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)
2. เพื่อส่งเสริมบทบาท
สถานศึกษาของ อปท.จัด
การศึกษาตลอดชีวิต 
ใหก้ับชุมชน

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ทอ้งถิน่ได้รับการอบรม
พฒันาทกัษะอาชีพ ทกัษะ
ชีวิต และการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
และภมูิปญัญาทอ้งถิน่

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในทอ้งถิน่ มีทกัษะอาชีพ 
ทกัษะชีวิต และการเรียนรู้
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงและภมูิปญัญา
ทอ้งถิน่
2. สถานศึกษาของ อปท.มี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต ใหก้ับ
ชุมชน

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ทอ้งถิน่
(เงินอุดหนุน)
สถานศึกษา

ในสังกัด
อปท.ชม.

8. โครงการส่งเสริม 
การจัดท า
แผนพฒันา
การศึกษาดีเด่น

1. เพื่อส่งเสริมใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่และ
สถานศึกษาในสังกัด 
อปท.จัดท าแผน
แผนพฒันาการศึกษาที่มี
คุณภาพและเกิดผล
สัมฤทธิต่์อการจัด
การศึกษาของทอ้งถิน่
2. เพื่อใหท้กุภาคส่วนให้
ความส าคัญในการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาทอ้งถิน่

อปท.และสถานศึกษาใน
สังกัดทกุแหง่ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่และสถานศึกษาใน
สังกัด อปท.จัดท าแผน
แผนพฒันาการศึกษา ที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน
2. เกิดผลสัมฤทธิต่์อ
ผู้เรียนและคุณภาพการจัด
การศึกษาของทอ้งถิน่

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่  (เงิน

อุดหนุน)
อปท.ชม.

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
     กลุยทธ์ 1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

9. โครงการจัดต้ัง
เครือข่ายสภา
การศึกษาระดับ
อ าเภอ

1.เพื่อส่งเสริมทกุภาคส่วน
 มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาทอ้งถิน่
2. เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา
ระดับอ าเภอ

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรทาง
สังคม ภาคเอกชน ครู
บคุลากรการทางการศึกษา 
ผู้บริหาร ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนอปท.ในพื้นที่

2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 1. มีการบรูณาการใช้
ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดในการจัดการศึกษา
2. เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือ ทางการศึกษา
เพิ่มขึน้

อปท.ชม.
ร่วมกับ

หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ

ในพื้นที่

     กลุยทธ์ 1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
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เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

1. โครงการจัดต้ัง
วิทยาลัย
อาชีวศึกษาทอ้งถิน่
เชียงใหม่

1. เพื่อจัดการศึกษาสาย
อาชีพส าหรับประชาชน
ตามบริบทของทอ้งถิน่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาทอ้งถิน่
เชียงใหม่
จ านวน 1 แหง่

- - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1. มีวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ที่ตอบสนอง
ความต้องการใหก้ับ
ประชาชนในทอ้งถิน่ได้รับ
การศึกษาสายอาชีพเพิ่มขึน้

 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่  (เงิน

อุดหนุน)
อบจ.ชม.

2. โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการกับ
สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้วิชาชีพ

1. เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
นอกหอ้งเรียนร่วมกับ
ผู้ประกอบการในชุมชน
2. เพื่อใหผู้้เรียนเกิด
ทกัษะการเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏบิติัจริง

- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
-วิทยาลัยอาชีวศึกษาทอ้งถิน่
เชียงใหม่จ านวน 1 แหง่

1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 1. ผู้เรียนในสถานศึกษา
สังกัด อปท.ได้เรียนรู้และมี
ทกัษะวิชาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ
2. ผู้เรียนที่ไม่สามารถ
เรียนต่อในระดับสูงขึน้ไป
สามารถออกไปประกอบ
อาชีพอิสระได้

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่
 (เงินอุดหนุน)
อบจ.ชม.

     กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
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3. การจัดการ
ศึกษาในหลักสูตร
อาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 
ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

1.เพื่อขยายโอกาสการจดั
การศึกษาในหลักสูตร
อาชวีศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวศึิกษา)ให้กวา้ง
ยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
ยากจน ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา หรือสถานศึกษาที่
มคีวามพร้อมได้เขา้ศึกษาต่อ
ด้านอาชพีตามหลักสูตร
อาชวีศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษาสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จดัการศึกษาระดับ
อาชวีศึกษาตามหลักสูตร
อาชวีศึกษาเน้นบูรณาการ
เรียนรู้กบัการท างาน ระบบ
การเรียนการสอน การฝึกงาน
 การจดัการเรียนการสอน

โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายใน
สังกัด  อปท.จังหวัดเชียงใหม่

ใช้เงินที่โอนให้
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

ใช้เงินที่โอนให้
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา
โดยตรง

ใช้เงินที่โอนให้
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยตรง

ใช้เงินที่โอนให้
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

ใช้เงินที่โอนให้
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
โดยตรง

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ขยายโอกาสการจดัการศึกษา
ในหลักสูตรอาชวีศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย(ทวิ
ศึกษา)ให้กวา้งยิ่งขึ้น และสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ยากจน ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา หรือสถานศึกษา
ที่มคีวามพร้อมได้เขา้ศึกษาต่อ
ด้านอาชพีตามหลักสูตร
อาชวีศึกษา
2.สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจดั
การศึกษาระดับอาชวีศึกษา
ตามหลักสูตรอาชวีศึกษาเน้น
บูรณาการเรียนรู้กบัการท างาน
ระบบการเรียนการสอน การ
ฝึกงาน การจดัการเรียน

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่Mou 

กับ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การ

อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
     กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ
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3.การจัดการศึกษา
ในหลักสูตร
อาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิน่(ต่อ)

ในทุกรูปแบบของการ
จัดการอาชีวศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อให้สถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีรูปแบบและมี
กระบวนการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม มีแนวทางใน
การเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ควบคู่กับหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายและ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่น
4. เพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษาและการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 การสอนในทุกรูปแบบของการ
จดัการอาชวีศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มรูีปแบบ
และมกีระบวนการบริหาร
จดัการที่เหมาะสม     มี
แนวทางในการเปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วชิาชพี (ปวช.) ควบคู่กบั
หลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย
และตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนชมุชนและท้องถิ่น
4.มกีารพัฒนาการอาชวีศึกษา
และการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
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4. โครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
  (โรงเรียนผู้สูงอาย)ุ

1. เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 
2. เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ คุณค่าภมูิ
ปญัญาผู้สูงอายุใหเ้ปน็ที่
ประจักษแ์ละยอมรับ 
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ที่ดีของผู้สูงอายุทั้ง
ร่างกายและจิตใจ

ประชาชน ที่มีอายุ 60 ป ีขึน้
ไป ที่อยูใ่นเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.ผู้สูงอายุมีโอกาสเรียนรู้
ตลอดชีวิต และปรับตัวใน
บริบทศตวรรษใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม
2. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม จิตปญัญา และ
เศรษฐกิจ และสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างเปน็สุข

อปท.ชม.

5. โครงการพฒันา
และส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ลูกเสือชาวบา้น
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อพฒันาความรู้และ
ทกัษะและเจตคติด้าน
กิจการลูกเสือชาวบา้นใน
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม การเสียสละ การมี
ระเบยีบวินัยของกลุ่ม
ลูกเสือชาวบา้นในการ
ช่วยเหลือกันพฒันาสังคม

กลุ่มลูกเสือชาวบา้นจังหวัด
เชียงใหม่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. กลุ่มลูกเสือชาวบา้นใน
จังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ 
ทกัษะ เจตคติที่ดีต่อการท า
กิจกรรมลูกเสือชาวบา้น
2. กลุ่มลูกเสือชาวบา้นมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
จังหวัดเชียงใหม่
3. มีการสืบทอดของกลุ่ม
ลูกเสือชาวบา้นสู่คนรุ่น
หลังต่อไป

อบจ.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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6. โครงการแนะ
แนวการศึกษา
วิชาชีพแก่
ผู้ปกครองและ
นักเรียน

1. เพื่อใหผู้้ปกครองและ
ผู้เรียนทกุระดับมีความ
เข้าใจและทศันคติที่ดีต่อ
การศึกษาสายวิชาชีพ
2. นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้ทราบข้อมูลเกีย่วกับ
ตลาดอาชีพในปจัจุบนั
และอนาคตตามบริบท
การการเปล่ียนแปลงของ
โลก

ผู้บริหาร ครู บคุลากร
ทางการศึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครอง สังกัด อปท.ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ผู้เรียนและผู้ปกครอง
สามารถวางแผนการศึกษา
ต่อได้ตรงตามความ
เหมาะสมกับความถนัด
ของตนเองและโอกาสการ
ประกอบสัมมาอาชีพ
2. ผู้ปกครองและผู้เรียนมี
ความเข้าใจและทศันคติที่ดี
ต่อการศึกษาสายอาชีพ
และวิชาชีพ

อปท.ชม.
สถานศึกษา

ในสังกัด อปท.

7. โครงการ
เสริมสร้างอัต
ลักษณ์นักเรียน
ทอ้งถิน่เชียงใหม่

1. เพื่อเสริมสร้างอัต
ลักษณ์นักเรียนทอ้งถิน่
เชียงใหม่
2. เพื่อก าหนดแนวทาง
หรือวิถีปฏบิติัอันดีงาม
เพื่อสร้างความโดดเด่นให้
สถานศึกษาของทอ้งถิน่

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
 อปท.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. โรงเรียนในสังกัด อปท.
สร้างอัตลักษณ์นักเรียน
ตามปรัชญาการจัด
การศึกษาและบริบทของ
แต่ละทอ้งถิน่
2. เกิดความโดดเด่นของ
สถานศึกษาของทอ้งถิน่
และสร้างความไว้วางใจก่อ
ผู้ปกครองและชุมชน 

อบจ.ชม.
สถานศึกษา

ในสังกัด อปท.

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
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1.โครงการจัดการ
เรียนรู้ด้านภาษา
เพื่อการส่ือสารทั้ง
ไทยและต่างประเทศ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู้ด้าน
ภาษาไทยและ
ต่างประเทศทกุระดับชั้น
อย่างหลากหลาย
2. เพื่อเพิ่มประสบการณ์
เรียนรู้การส่ือสารจาก
เจ้าของภาษา

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทกุแหง่
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1. ยกระดับมาตรฐานของ
ผู้เรียน ทกุระดับในและ
สมรรถนะด้านภาษาและ
การส่ือสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
2. ผู้เรียนเกิดทกัษะการ
ส่ือสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึน้

อบจ.
เชียงใหม่และ
สถานศึกษาที่
ร่วมโครงการ

2. โครงการรักการ
อ่านในสถานศึกษา

1.เพื่อใหน้ักเรียนมีนิสัย
รักการอ่านและมีทกัษะ
การค้นคว้าแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือ
เทคโนโลยีดิจิทลั แหล่ง
เรียนรู้
2.เพื่อใหน้ักเรียนมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ความคิดเหน็ระหว่างกัน

นักเรียนโรงเรียนสังกัด อปท.
 ทกุแหง่ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 1.นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านมีทกัษะการค้นคว้า
แสวงหาความรู้ตนเอง
2.นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้ใช้ในการ
เรียนและพฒันาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่(เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

3. โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียนตาม
อัจฉริยภาพ
สู่ความเปน็เลิศ

1. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ความสามารถพเิศษในทกุ
ด้านสู่ความเปน็เลิศ
2. เพื่อใหผู้้เรียนสามารถ
ค้นหาความถนัดตนเอง

ผู้เรียนในสถานศึกษาในสังกัด
 อปท.ชม. จ านวน ทกุแหง่

1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. นักเรียนที่มี
ความสามารถพเิศษได้รับ
การพฒันาด้านวิชาการ
อย่างเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนมีโอกาส
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ในการเรียนรู้ที่กว้างขึน้

อปท.ชม.
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ทอ้งถิน่
(เงินอุดหนุน)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
   กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาความรูแ้ละทกัษะภาษาเพ่ือการสื่อสารและการคิดค านวณ (3R) ใหม้ีทกัษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
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4.แลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านภาษา
วัฒนธรรมไทย 
และต่างประเทศ
เพื่อพฒันาการจัด
การศึกษาในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่

1.เพื่อให้ครู นักเรียน 
นักศึกษาได้เกิดทักษะใช้
ภาษาต่างประเทศ ควบคู่
กับการเรียนรู้วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่กับเจ้าของ
ภาษา
2.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่
จัดการศึกษา มีคุณภาพ
และมาตรฐานในด้าน
วิชาการ
3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ในการพัฒนาการศึกษา
ด้านภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ กับสถาบัน/
หน่วยงานทางการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ

1.การอบรมพฒันาทกัษะการ
ใช้ภาษาและเรียนรู้
วัฒนธรรมของต่างประเทศ
2.เรือข่ายการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรม
ทั้งในและต่างประเทศ
3.การจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนภาษา วัฒนธรรม
ไทยและต่างประเทศ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ มีการจดักิจกรรมเพื่อ
แลกเปล่ียนภาษาวฒันธรรมไทย
และต่างประเทศที่หลากหลาย
และมีเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
2.นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้นกล้า
แสดงออก และสามารถน ามาใช้
ในชีวติประจ าวนัได้
3.ครูได้รับการพัฒนาและมี
ความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศได้ดี
ยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมสัมพันธก์ับ
เจา้ของภาษาต่างประเทศและ
เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
 และมีแนวทางการพัฒนางาน
วชิาการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของตน

อบจ.ชม.

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
   กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาความรูแ้ละทกัษะภาษาเพ่ือการสื่อสารและการคิดค านวณ (3R) ใหม้ีทกัษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

5.ส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพ
ผู้ปกครองในการ
เล้ียงดูลูกใน
ศตวรรษที่ 21

1.เพื่อใหผู้้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
เล้ียงดูลูกในศตวรรษที่ 21
2.เพื่อเสริมสร้างการร่วม
กลุ่มของผู้ปกครองในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
เล้ียงดูลูกในศตวรรษที2่1
3.เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและ
ผู้ปกครองในการพฒันา
เด็กรับทราบกลไกปญัหา
และพฒันาการเด็กตาม
ช่วงวัย

การประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน การจัดค่าย
ส าหรับผู้ปกครองในการเล้ียง
ดูลูกในศตวรรษที่ 21

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจในการเล้ียงดูลูกใน
ศตวรรษที่ 21
2.มีการร่วมกลุ่ม สร้าง
เครือข่ายผู้ปกครองในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
เล้ียงดูลูกในศตวรรษที่ 21
3.โรงเรียนและผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการพฒันาและ
แก้ไขปญัหาเด็กตามช่วงวัย
ใหม้ีพฤติกรรมและ
พฒันาการที่ดี

อบจ.ชม.

งบประมาณและแหล่งที่มา
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
   กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาความรูแ้ละทกัษะภาษาเพ่ือการสื่อสารและการคิดค านวณ (3R) ใหม้ีทกัษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

โครงการ
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เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

1. โครงการพฒันา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

1. เพื่อพฒันา
สถานศึกษาของทอ้งถิน่
และหน่วยงานต้นสังกัด
ใหม้ีการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
2. เพื่ออบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกับระบบประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

ครู บคุลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกีย่วข้อง สถานศึกษา
ในสังกัดอปท.ทกุแหง่และ
หน่วยงานต้นสังกัด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. สถานศึกษาของทอ้งถิน่
 มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา

อบจ.เชียงใหม่

2.โครงการพฒันา
เครือข่ายระบบ
ประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่

1.เพื่อให้สถานศึกษาของ
องค์กรปกส่วนท้องถิ่นในเขต
จงัหวดัเชยีงใหมม่เีครือขา่ย
ระบบประกนัคุณภาพภายในที่
เขม้แขง็
2.เพื่อให้มคีณะกรรมการซ่ึง
เป็นผู้ทรงคุณวฒิุที่มคีวามรู้
ความสามารถ เขา้ใจบริบท
ของสถานศึกษาขององค์กร
ปกส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั
เชยีงใหมเ่ป็นเครือขา่ยในการ
ขบัเคล่ิอนคุณภาพการศึกษา
ด้วยระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน

1.สถานศึกษาในสังกดัอปท.ทุก
แห่งในเขตจงัหวดัเชยีงใหมม่ี
เครือขา่ยระบบประกนัคุณภาพ
ภายในมคีวามเขม้แขง็
2.อปท.ทุกแห่งในเขตจงัหวดั
เชยีงใหมม่คีณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพภายในของสถานศึกษามี
ความรู้ ความสามารถด้าน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เขา้ใจบริบทของสถานศึกษาและ
เป็นเครือขา่ยในการขบัเคล่ือน
เพื่อยกระดับคุณภาพของท้องถิ่น
จงัหวดัเชยีงใหมแ่ละได้รับการ
ยอมรับจากสถานศึกษา

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.สถานศึกษาของอปท.ในเขตจังหวดั
เชียงใหม่ มีเครือข่ายระบบประกนั
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธภิาพ
และมีผู้ทรงคุณวฒิุที่สามารถเป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษามีความสามารถได้รับ
การยอมรับจากสถานศึกษาและ
หน่วยงานอืน่ที่เกีย่วข้อง
2.สถานศึกษาของอปท.ในเขตจังหวดั
เชียงใหม่มีผลการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาที่เป็นข้อมูลตรงตาม
สภาพจริงและน าผลประเมินมาพัฒนา
คุณภาพได้ รวมทั้งเป็นที่น่าเชื่อถือและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับ
แผนพัฒนาการศึกษาขององคืกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั
เชียงใหม่และใช้เป็นข้อมูลรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาต่อไป

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
     กลยุทธ์ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
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เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

1. โครงการพฒันา
ศักยภาพจัดการ
เรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. เพื่อพฒันาระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในโรงเรียนในสังกัด อปท.
 ใหม้ีมาตรฐานและพร้อม
ใช้ได้ตลอดเวลา
2. เพื่อพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ใหก้ับโรงเรียน

สถานศึกษาในสังกัดอปท.ทกุ
แหง่

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 1.ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนในสังกัด อปท.
มีประสิทธิภาพสามารถใช้
ส่ือเทคโนโลยีและดิจิทลัใน
การจัดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ 
ผ่านส่ือออนไลน์ได้

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่  (เงิน

อุดหนุน)
อปท.ชม.

2. โครงการพฒันา
ระบบจัดบริหารจัด
การศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
อปท.เข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0

1. เพื่อพฒันาระบบ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.
เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
2. เพื่อใหม้ีชุดอุปกรณ์
และคอมพวิเตอร์ส าหรับ
หอ้งเรียนแหง่คุณภาพ

อปท.ทกุแหง่ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 1. อปท.มีระบบบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ตามนโยบายประเทศไทย 
4.0
2. นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ 
จากครูสอนผู้สอนที่เก่งมี
ความรู้ความสามารถใน
การสอน ด้วยเทคโนโลยี 
ผ่าน ส่ือออนไลน์ ได้

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่(เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

   กลยุทธ์  1.6 ส่งเสริมการเรียนรูร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพ่ือเชือ่มต่อกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆและสังคมภายนอก
ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
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เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

3. พฒันาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT

1.เพื่อจัดหาครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์
ส าหรับหอ้งเรียนคุณภาพ
ในจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองทอ้งถิน่
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

สถานศึกษาในสังกัดอปท.ทกุ
แหง่ที่จัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. สถานศึกษาในสังกดั อปท.มี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ส าหรับห้องเรียน
คุณภาพในจดัการเรียนการสอน
2.ยกระดับการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ
ให้กบันักเรียน
3. นักเรียนมโีอกาสเรียนรู้ จาก
ครูสอนผู้สอนที่เกง่มคีวามรู้
ความสามารถในการสอน ด้วย
เทคโนโลย ีผ่าน ส่ือออนไลน์ ได้

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ทอ้งถิน่ 
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

4. โครงการจัดต้ัง
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
การศึกษาทอ้งถิน่
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อให้มกีารจดัต้ัง
คณะท างานเครือขา่ยจดัท า
ขอ้มลูสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่นระดับจงัหวดั 
2. เพื่อเป็นศูนยก์ลางขอ้มลู
ในการพัฒนาการศึกษาของ
ท้องถิ่นอยา่งรอบด้าน
3. เพื่อให้มรีะบบสารสนเทศ 
ส าหรับให้อปท.ทุกแห่ง
สามารถเชื่อมโยงและเขา้ถงึ
ขอ้มลูทางการศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ นวตักรรมทาง
การศึกษาได้ตลอดเวลา

- อปท.ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ทกุแหง่เปน็เครือข่าย
- คณะท างานเครือข่าย
สารสนเทศการศึกษาทอ้งถิน่
จังหวัดเชียงใหม่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. มีเครือข่ายคณะท างาน
สารสนเทศการศึกษา
ทอ้งถิน่จังหวัดเชียงใหม่
2. อปท.สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลการศึกษาทอ้งถิน่
ระดับจังหวัด และใช้เปน็
ข้อมูลในการพฒันา
การศึกษาของอปท.
เชียงใหม่อย่างรอบด้าน
3. มีฐานข้อมูลการศึกษา
ทอ้งถิน่สามารถสืบค้นได้
ตลอดเวลา

อบจ.
เชียงใหม่

ร่วมกับอปท.
ในพื้นที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

ยุทธศาสตร์ที1่:การส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักธรรมาภบิาล
   กลยุทธ์  1.6 ส่งเสริมการเรียนรูร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพ่ือเชือ่มต่อกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆและสังคมภายนอก
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
    กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึน้

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

1.เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบรูณ์   ตามวัยมี
น ้าหนัก ส่วนสูงเปน็ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อส่งเสริม
พฒันาการทางร่างกาย
และสติปญัญา

เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ
นักเรียน ป.1-6 
สถานศึกษาในสังกัด 
อปท.ชม. 
จ้านวน 260 วัน

66,000,000 70,000,000 75,000,000 80,000,000 85,000,000 1.นักเรียนในสังกัดอปท.  
มีร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์
ตามวัยมีน ้าหนัก ส่วนสูง
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.นักเรียนมีพฒันาการทาง
ร่างกายและสติปญัญาใน
การเรียนรู้

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่     
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

2. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน

1. เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบรูณ์  ตามวัยมีน ้าหนัก
 ส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข
2. เพื่อส่งเสริม
พฒันาการทางร่างกาย
และสติปญัญา

เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในสังกัด อปท.ชม. 
จ้านวน 245 วัน
เด็กอนุบาลและนักเรียน 
ป.1-6 สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.ชม. 
จ้านวน 200 วัน

166,000,000 170,000,000 175,000,000 180,000,000 185,000,000 1.นักเรียนในสังกัดอปท.มี
ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ 
ตามวัยมีน ้าหนัก ส่วนสูง
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 และมีพฒันาการทาง
ร่างกายและสติปญัญา
2. นักเรียนมีพฒันาการ
ทางร่างกายและสติปญัญา
ในการเรียนรู้

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่        
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ

    กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึน้

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
3. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั น
พื นฐาน

1.เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้
ได้เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา
2.เพื่อส่งเสริมแนว
ทางการจัดการศึกษาตาม
 พ.ร.บการศึกษาแหง่ชาติ
และการจัดหลักสูตร
แกนกลางเพื่อใหก้าร
บริการจัดการศึกษาขั น
พื นฐานฟรีแก่นักเรียนตาม
เหมาะสม

โรงเรียนในสังกัด อปท.
ชม. ทกุแหง่ ได้รับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
เกีย่วกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

35,000,000 38,000,000 42,000,000 45,000,000 47,000,000 1.โรงเรียนมีทรัพยากรการ
บริหารเพยีงพอ
2. โรงเรียนในสังกัดอปท. 
สามารถจัดการศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐานและมีการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริม
การปกครอง  
ทอ้งถิน่         
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

4. โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
การการศึกษาของ
ทอ้งถิน่ 
(ปจัจัยพื นฐาน
ส้าหรับนักเรียน
ยากจน)

1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดอปท. ที่
ครอบครัวยากจนมีรายได้
ไม่เกิน 40,000 ต่อป ีใน
ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
 อปท.ชม. 
ป.1-6 อัตราคนละ500
 /ภาคเรียน คนละ 
1.000 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 40ของ
นักเรียน ป.1-6
ม.1-3 อัตราคนละ
1,500 /ภาคเรียน คน
ละ 3.000 ต่อปขีอง
นักเรียน ม.1-3

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. นักเรียนที่ครอบครัว
ยากจนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่     
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ

    กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึน้

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
5. โครงการ
ก่อสร้างและพฒันา
อาคารสถานที่

1.เพื่อใหส้ถานศึกษาใน
สังกัดอปท. มีอาคาร
สถานที่ ที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอ ปลอดภยั 
เหมาะสมและมีความ
พร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ทกุระดับการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด 
อปท.ชม. ได้รับจัดสรร
อาคารเรียน/อาคาร
เอนกประสงค์ ปลีะ 5 
อาคาร
และได้รับงบประมาณ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ทกุโรงเรียนๆละ 
200,000 บาท

75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 1.มีอาคารสถานที่
มาตรฐานเพยีงพอ 
ปลอดภยั เหมาะสมและมี
ความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ ทกุระดับการศึกษา

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิน่      
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

6. โครงการ
มหกรรมการศึกษา
ทอ้งถิน่เชียงใหม่

1. เพื่อใหเ้ด็ก นักเรียน 
ทอ้งถิน่จังหวัดเชียงใหม่
ได้มีเวทใีนการแสดง
ศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะทาง
วิชาการ  ทกัษะอาชีพ
ศิลปวัฒนธรรม การแสดง
 ฯลฯ  อย่างรอบด้าน 
2. เพื่อเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู
และผู้เรียนในสังกัด อปท.

ผู้บริหาร ครู บคุลากร
ทางการศึกษา 
เด็ก นักเรียนผู้ปกครอง 
และชุมชน ของ
สถานศึกษาสังกัด อปท.
ในจังหวัดเชียงใหม่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ผู้บริหาร ครู บคุลากร
ทางการศึกษา เด็ก 
นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัด อปท. ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ จากประสบการณ์
จริง
2. มีการพฒันาศักยภาพ
การจัดการศึกษาในทอ้งถิน่

อบจ.เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ

    กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึน้

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
7. โครงการ
ประสานและจัดท้า
แผนพฒันา
การศึกษา(พ.ศ.
2561 - 2565)
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่

1.เพื่อใหม้ีแผนพฒันา
การศึกษาของอปท.ใน
เขตจ.ชม.พร้อมทั งแสดง
ถึงวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจและยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ
2.เพื่อใหม้ีการประสาน
และบรูณาการระหว่าง
อปท.ในเขตจ.ชม.
3.เพื่อน้าแผนไปสู่การ
ปฏบิติั ตอบสนองความ
ต้องการ แก้ไขปญัหา และ
เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในทอ้งถิน่

1.จัดประชุม อบรม
สัมมนาเชิงวิชาการ
ปฏบิติัการของ
คณะกรรมการ/
อนุกรรมการประสาน
แผนพฒันาการศึกษา
(พ.ศ.2561-2565)ของ
อปท.ในเขตจ.ชม.
2.แผนพฒันาการศึกษา
ของอปท.ในเขตจ.ชม.
3.รายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนการ
พฒันาการศึกษาของ
อปท.ในเขตจ.เชียงใหม่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.อปท.ในเขตจ.ชม.มีแผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ.2561 - 2565)
ที่ก้าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาด้านการศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย
และแผนพัฒนาจงัหวดัเชียงใหม่
2.อปท.ในเขตจ.ชม.มีการพัฒนา
ด้านการศึกษาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3.โครงการพัฒนาด้านการศึกษา
ต่างๆส้าหรับเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดั
เชียงใหม่
4.คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561
 - 2565)ของอปท.ในเขตจ.ชม.
จะเป็นฝ่ายด้าเนินการติดตามและ
ประเมินผล

อบจ.เชียงใหม่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
    กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึน้

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8.เสริมสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน
ภาคีเครือข่ายเพื่อ
การพฒันา
การศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่

1.เพื่อเสริมสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษา 25 อ้าเภอ
2.เพื่อพฒันาความ
เข้มแข็งของกลไกสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือใน
พื นที่ในการพฒันา
การศึกษา
3.เพื่อพฒันาระบบ
ตัวอย่างของภาคี
เครือข่ายการพฒันา
การศึกษาสู่กลุ่มภาคี
เครือข่ายเปา้หมายอืน่ที่มี
ส่วนพฒันาคุณภาพชีวิต
ในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่

1.การท้าบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือ(MOU)กับ
เครือข่ายเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาระดับ
อ้าเภอ
2.การประชุม อบรม 
สัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อ
น้ามาประยุกต์สู่การ
พฒันารูปแบบการสร้าง
ภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษาที่เหมาะสมกับ
บริบทพื นที่อ้าเภอสู่
ความหลากหลายที่มี
เอกลักษณ์ของจังหวัด
เชียงใหม่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.มีเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษาระดับอ้าเภอ
ในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่
2.ได้รูปแบบการพฒันา
ความเข้มแข็งของกลไก
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในพื นที่ในการพฒันา
การศึกษา
3.ได้ระบบตัวอย่างของภาคี
เครือข่ายการพฒันา
การศึกษาสู่กลุ่มภาคี
เครือข่ายเปา้หมายอืน่ที่มี
ส่วนพฒันาคุณภาพชีวิตใน
พื นที่จังหวัดเชียงใหม่

อบจ.ชม.
วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ

    กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึน้

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9.ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาเด็กปฐมวยั
จงัหวดัเชยีงใหม่

1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
สถานรับเลี ยงเด็ก ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในพื นที่จงัหวดั
เชยีงใหมใ่ห้มกีารจดั
การศึกษาที่มคุีณภาพและ
เหมาะสมกบับริบทพื นที่
2.เพื่อสร้างเครือขา่ยสถานรับ
เลี ยงเด็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือขา่ยสถานศึกษา 
เครือขา่ยวดั และฝ่าย
ปกครองท้องถิ่น(กา้นัน
ผู้ใหญ่บ้าน) และเชื่อมโยงกบั
องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาของเด็กปฐมวยั
3.เพื่อยกระดับคุณภาพและ
เชดิชเูกยีรติสถานรับเลี ยงเด็ก
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กน้าร่องใน
พื นที่จงัหวดัเชยีงใหมสู่่การ
เป็นศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
อจัฉริยะ

1.การท้าบันทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมอื(MOU)กบัสถาน
เลี ยงเด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ในพื นที่จงัหวดัเชยีงใหมเ่พื่อ
ยกระดับคุณภาพและเชดิชู
เกยีรติสถานรับเลี ยงเด็ก 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กน้าร่องใน
พื นที่จงัหวดัเชยีงใหมสู่่การ
เป็นศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
อจัฉริยะ
2.การอบรม ประชมุ สัมมนา
เพื่อพัฒนาและหารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้คุณภาพ
ส้าหรับเด็กปฐมวยั
3.จดักจิกรรม นิทรรศการ
เกี่ยวกบัการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยัในพื นที่จงัหวดั
เชยีงใหม่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.สถานรับเลี ยงเด็ก ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในพื นที่จงัหวดัเชยีงใหม่
มกีารจดัการศึกษาที่มคุีณภาพ
และเหมาะสมกบับริบทพื นที่
2.มเีครือขา่ยสถานรับเลี ยงเด็ก
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเครือขา่ย
สถานศึกษา เครือขา่ยวดั และ
ฝ่ายปกครองท้องถิ่น(กา้นัน
ผู้ใหญ่บ้าน)และเชื่อมโยงกบั
องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน
การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ของเด็กปฐมวยั
3.สถานรับเลี ยงเด็ก ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กน้าร่องในพื นที่จงัหวดั
เชยีงใหมย่กระดับคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับน้าไปสู่การเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอจัฉริยะ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
    กลยุทธ์ 2.2 จัดตัง้กองทนุการศึกษาและจัดหาแหล่งทนุเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
การการศึกษาของ
ทอ้งถิน่ (สนับสนุน
การจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส)

1. เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาการเรียนร่วม
ส้าหรับเด็กด้วยโอกาส
โรงเรียนสังกัดอปท.
2.เพื่อใหเ้ด็กด้อยโอกาส
ได้รับการพฒันาตาม
ศักยภาพเหมาะสมกับ
สภาพร่างกายและ
สติปญัญา

อปท.ชม. จ้านวน 30 
แหง่ได้รับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา เด็กด้อย
โอกาส

1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาใหก้ับเด็กด้อย
โอกาสได้เหมาะสม
2. เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การพฒันาตามศักยภาพ

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ทอ้งถิน่    (เงิน
อุดหนุน)
อปท.ชม.

2.ทนุการศึกษา
ส้าหรับนักศึกษา
และการใหค้วาม
ช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

1.เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษา
ในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้
เข้าต่อในระดับสูงกว่า
การศึกษาขั นพื นฐาน
2.เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
นักเรียนซ่ึงเปน็ผู้ยากจน
หรือด้อยโอกาส

1.สนับสนุนการศึกษา(ต่อเนื่อง
2553 - 2561)ใหก้ับนักเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ที่ได้รับคัดเลือกใหเ้ปน็
ผู้รับทนุการศึกษาเดิม
2.สนับสนุนทนุการศึกษาใหก้ับ
นักศึกษาซ่ึงเปน็ผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส ต้องเปน็การศึกษาใน
หลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทยีบเทา่ แต่ต้องไม่สูง
กว่าระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่
3.ใหค้วามช่วยเหลือนักเรียนซ่ึง
เปน็ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสและ
เปน็นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาใน
โรงเรียนระดับเด็กเล็ก ระดับ
อนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทยีบเทา่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.นักศึกษาซ่ึงเปน็ผู้
ยากจนหรือด้อยโอกาส 
ได้รับสนับสนุนทนุการศึกษา
2.นักเรียนซ่ึงเปน็ผู้ยากจน
หรือด้อยโอกาส ได้รับการ
ช่วยเหลือค่ามช้จ่ายที่
จ้าเปน็ในการศึกษา

อบจ.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
    กลยุทธ์  2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัยใหป้ระชาชนทกุช่วงวัยเข้าถึงการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัและการสร้างสัมมาชีพ

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์

1.เพื่อจดัระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านบทเรียน
อเิล็กทรอนิกส์ (Courseware)
 ในรูปแบบส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) และส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย 
(mobile learning) 1
2.เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกชว่งวยัได้มคีวามรู้และ
ทักษะในการน้าเทคโนโลยเีขา้
มาประยกุต์อยา่งรู้เท่าทันและ
เกดิประโยชน์สูงสุด

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรทาง
สังคม ภาคเอกชน ครู
บุคลากรการทางการศึกษา 
ผู้บริหาร ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชมุชนอปท.ในพื นที่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. มกีารใชร้ะบบไปใชใ้ห้
เหมาะสมกบัความเปล่ียนแปลง
ที่รวดเร็วในยคุดิจทิัล
2. เกดิเครือขา่ยความร่วมมอื 
ทางการศึกษาเพิ่มขึ น

อปท.ชม.

2.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในพื นที่
จงัหวดัเชยีงใหม่

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้การพัฒนาทักษะ
และคุณภาพชวีติของประชาชน
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจดักจิกรรมทางการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศัยขององค์กรเครือขา่ย
ทางการศึกษา
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กจิกรรม การเรียนรู้และ
การศึกษาเพื่อการมสัีมมาชพี

1.การประชมุ อบรม สัมมนา
การส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้การพัฒนาทักษะและ
คุณภาพชวีติประชาชน
2.กจิกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานศึกษา องค์กร
 ภาคีเครือขา่ยทางการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตาม
อธัยาศัย
3.กจิกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้และ
การศึกษาเพื่อการมสัีมมาชพี
ให้กบัเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาคุณภาพชวีติ
2.องค์กร ภาคีเครือขา่ย
การศึกษาจดักจิกรรมทางการ
ศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอธัยาศัยโดยการส่งเสริม
สนับสนุนขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
3.เด็ก เยาวชนและประชาชน
น้าส่ิงที่ได้เรียนรู้ ได้ฝึกฝนและ
ได้จากการศึกษาน้าไปสู่การมี
สัมมาชพี

อบจ.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและความเทา่เทยีมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
    กลยุทธ์  2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัยใหป้ระชาชนทกุช่วงวัยเข้าถึงการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัและการสร้างสัมมาชีพ

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3.ส่งเสริมการเรียนรู้
ออนไลน(์แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ถงึบ้าน)

1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
(แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ถึงบา้น) ให้
ประชาชนในทอ้งถิ่นสามารถเข้าถึง
การเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2.เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการ
สร้าง ออกแบบและรวบรวม
บทเรียน/หลักสูตรออนไลน์ วิธีการ
เรียนรู้ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บทเรียน/หลักสูตรออนไลน์ทั งด้าน
เนื อหาสาระการเข้าถึงเนื อหา
บทเรียน/หลักสูตรออนไลน์
4.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการจัด
การศึกษาและแหล่งเร่ียนรู้ออนไลน์
ใหเ้อื ออ้านวยต่อการพัฒนาสังคม
แหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการ
แบง่ปนัความรู้แหล่งทรัพยากร
การศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคม เพื่อ
ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวืตประ
ชาชนในทอ้งถิ่น

1.ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
(แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ถึงบา้น) โดย
ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้บนดิจิทลั
แพลตฟอร์มด้วยวิธีทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตผ่านการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง
2.การประชุม อบรม สัมมนาใน
การสร้าง ออกแบบและรวบรวม
บทเรียน/หลักสูตรออนไลน์วิธีการ
เรียนรู้ ในรูปแบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างถอดบทเรียน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้โดย
ถ่ายทอดความรู้แขนงต่างๆที่
ตอบสนองต่อเปา้หมาย ความ
ต้องการตรงกับวิถีชีวิตและความ
หลากหลายของประชาชนใน
ทอ้งถิ่น
3.บทเรียน/หลักสูตรออนไลน์ทั ง
ด้านตัวเนื อหาสาระการเข้าถึง
เนื อหาบทเรียน/หลักสูตรออนไลน์
 วิธีการน้าเสนอส่ือที่ทนัสมัย 
สมือนจริงและแบบทดสอบวัดผล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ต้นแบบระบบการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน(์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ถึงบา้น)ใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่น
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2.มีบทเรียน/หลักสูตรออนไลน์โดย
ถ่ายทอดความรู้แขนงต่างๆที่มีความ
น่าสนใจทั งด้านเนื อหาสาระ การ
เข้าถึงเนื อหาบทเรียน/หลักสูตร
ออนไลน์ เช่น ทกัษะอาชีพ ไอท ีแอนิ
เมชั่น 3 มิติ การท้าธุรกิจออนไลน์
การสร้างแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศฯลฯ
3.เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ประชาชนทั่วไปในพื นที่จังหวัด
เชียงใหม่สนใจและแสวงหาความรู้ใน
รูปแบบออนไลน์มากขึ นเอื ออ้านวย
ต่อการพัฒนาสังคมใหเ้ปน็สังคมแหง่
การเรียนรู้ตลอดชีวิตการแบง่ปนั
ความรู้และสามารถน้าความรู้ทกัษะ
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตต่อไป

อบจ.ชม.
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ินสู่ความเปน็เลิศ
  กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ินใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่สากล

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1.โครงการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเปน็ฐาน 
(Brian Based Learning)

1. เพื่อพฒันาผู้บริหาร 
ครูผู้สอนใหม้ีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนรู้
2. พฒันาผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจสมองของเด็ก
3. เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบ
ของ อบจ.เชียงใหม่ และ
เครือข่ายตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
สมอง

ผู้บริหาร /ครู/บคุลากร
ทางการศึกษา ระดับปฐม
ศึกษา และประถมศึกษา ใน
สังกัด อปท.ทกุแหง่ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ผู้บริหาร /ครู/
บคุลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด อปท. 
มีความรู้ความเข้าใจการ
จัดประสบการณ์ด้วย
แนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
สมอง
2. สถานศึกษามีการ
จัดการส่ิงแวดล้อมการ
เรียนรู้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ตามช่วงวัย

อบจ.เชียงใหม่

2. โครงการวิเคราะห์
ความถนัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทกุระดับ

1. เพื่อใหค้รูผู้สอนมีทกัษะ
ความรู้ในการจัดเตรียมการสอน
 ส่ือ หรือ นวัตกรรม  ส าหรับ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ แก่
ผู้เรียนได้สอดคล้องเหมาะสม
ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียนมากยิง่ขึน้
2. เพื่อวางแผนพฒันา
พฤติกรรมของผู้เรียนที่มีปญัหา 
(แผนการเรียนรู้)

นักเรียนโรงเรียนสังกัด อปท.
 ทกุแหง่ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. สถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนได้สอดคล้อง
เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนมาก
ยิง่ขึน้ 
2. ครูผู้สอนรู้จักนักเรียน
เปน็รายบคุคลและ
หาทางช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มีข้อบกพร่องใหม้ี
ความพร้อม ที่ดีขึน้

สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ินสู่ความเปน็เลิศ

  กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ินใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่สากล

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
3. โครงการเตรียมความ
พร้อมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นสู่
สัมมาชีพ

1. เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของครู
แนะแนวและครูผู้มบีทบาทแนะแนว
2. พัฒนาและน าเสนอรูปแบบการ
จดัการศึกษาเพื่อสัมมาชพีของ
โรงเรียนต้นแบบ
3. เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับและ
ผู้ปกครองมคีวามรู้ความเขา้ใจและ
ทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาเพื่อสัมมาชพี

โรงเรียนในทกุสังกัดในจังหวัด
เชียงใหม่

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. ทกุภาคส่วนเกิดความ
ตระหนักรู้และให้
ความส าคัญการตรียม
ความพร้อมด้านอาชีพ

อบจ.ชม.
ร่วมกับกศจ.ชม.

4. โครงการพฒันา ครูมือ
อาชีพ

1.เพื่อให้ครูสามารถจดักระบวนการ
จดัการเรียนรู้ได้อยา่งเป็นระบบ 
และออกแบบการเรียนรู้ได้อยา่ง
หลากหลาย
2. เพื่อให้ครูปรับเปล่ียนวธิกีารสอน
ในรูปแบบใหม ่สามารถจ าแนก
องค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนการสอน ทั้งในแง่ของ
ตัวผู้เรียน ห้องเรียน อปุกรณ์ ส่ือการ
เรียนการสอน และตัวผู้สอน ที่จะท า
ให้สามารถจดักระบวนการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อให้ครูสามารถออก
แบบทดสอบ การวดัผลประเมนิผล
การจดัการเรียนการสอนได้ อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ครู /ครูผู้ช่วย /ครูอัตราจ้าง 
(ผู้ช่วยครู)/ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา   โรงเรียน
ในสังกัดอปท.ทกุแหง่         
ครู/ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทกุแหง่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ครูสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเปน็ระบบ
 และออกแบบการเรียนรู้
ได้อย่างหลากหลาย
2.ครูปรับเปล่ียนวิธีการ
สอนในรูปแบบใหม่ใน
การพฒันาทกัษะใน
ศตวรรษที่ 21 สู่ประเทศ
ไทย 4.0

อบจ.เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ินสู่ความเปน็เลิศ

  กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ินใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่สากล

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
5. โครงการอบรม
การเงินบญัชีและการ
พสัดุของสถานศึกษา

1.เพื่อเสริมสร้างทกัษะการ
ปฏบิติังานการเงินบญัชีและ
การพสัดุของสถานศึกษา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังานใหก้ับผู้ปฏบิติังาน
ด้านการเงินและการบญัชี และ
การพสัดุ ของสถานศึกษาใน
สังกัด อปท.

ผู้ปฏบิติังานด้านการเงินและ
บญัชี การพสัดุ ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก โรงเรียน และใน
อปท.ทกุแหง่

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1. ผู้ปฏบิติังานด้าน
การเงินและการบญัชี 
และการพสัดุ ของ
สถานศึกษามีความรู้
และทกัษะการปฏบิติัที่
ถูกต้องตามระเบยีบ
กฎหมายของทางราชการ
2. ลดปญัหาความ
ผิดพลาดการปฏบิติังาน
และการตรวจสอบจาก
หน่วยงานผู้ตรวจสอบ

อบจ.เชียงใหม่

6. โครงการสร้างและ
พฒันาเครือข่ายการ
จัดท าแผนและ
งบประมาณทางการศึกษา

1.เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดท า
แผนและงบประมาณทางการ
ศึกษาทอ้งถิน่
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนและ
งบประมาณทางการศึกษา
ใหก้ับอปท.ระดับจังหวัด และ
ระดับภาค

ครู บคุลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบงาน
แผนและงบประมาณทางการ
ศึกษาใน อปท.พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ และระดับภาค

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. เกิดเครือข่ายการ
จัดท าแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาทอ้งถิน่ที่เข้มแข็ง
2. เครือข่ายการจัดท า
แผนและงบประมาณ
ทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการจัดท า
แผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาใหก้ับ
อปท.ระดับจังหวัด  และ
ระดับภาค

กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ินสู่ความเปน็เลิศ
  กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ินใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่สากล

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7. โครงการพฒันา
เครือข่ายคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
(ศูนย์ด ารงธรรมทาง
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม)่

1. เพื่อใหม้ีเครือข่าย
คณะกรรมการการศึกษา
ทอ้งถิน่ในระดับอ าเภอ และ
จังหวัดที่เปน็กลไกในการ
ขับเคล่ือนการศึกษาทอ้งถิน่ 
2. เพื่อใหม้ีศูนย์ประสานงาน 
ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด
ในการรับเร่ืองราวร้องทกุข์
เกีย่วกับปญัหาและด าเนิน
กิจกรรมทางการศึกษาทอ้งถิน่
ร่วมกัน

- คณะกรรมการการศึกษา
ทอ้งถิน่ระดับจังหวัด
- คณะกรรมการการศึกษา
ทอ้งถิน่ระดับอ าเภอ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. อปท. มีเครือข่าย
คณะกรรมการการศึกษา
ทั้งระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัด
2. มีศูนย์กลางที่เปน็
กลไกความร่วมมือใน
การขับเคล่ือนการแก้ไข
ปญัหาและพฒันาการจัด
การศึกษาของ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทกุ
ระดับ

อปท.ชม

8. โครงการพฒันา
เครือข่ายคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
ระดับจังหวัด

1. เพื่อเปน็เครือข่ายร่วม
พฒันาการจัดการศึกษาทอ้งถิน่ 
2. เพื่อบรูณาการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาของอปท. ใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัด
การศึกษาทอ้งถิน่

- ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ของอปท.ในพื้นที่
- จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการระดับจังหวัด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. มีศูนย์ในการรับ
เร่ืองราวร้องทกุข์และ
บริหารจัดการเร่ืองราว
ร้องทกุข์ที่เปน็ปญัหาเชิง
ข้อกฎหมาย การปฏบิติั 
หรือ เชิงนโยบายทาง
การศึกษา 
2. มีหน่วยงานหรือ
ผู้แทนของทอ้งถิน่เพื่อ
ประสาน เชื่อมโยงการ
จัดการศึกษาในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ

อบจ.เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา

 119



 120

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ินสู่ความเปน็เลิศ
  กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาเปน็ผู้บริหารครูยุคใหม่

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการส่งเสริมและ
พฒันานวัตกรรมทาง
การศึกษา

1. เพื่อส่งเสริมใหค้รูคิดค้น
สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ 
หรือ ประดิษฐ์ส่ือและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายและน าไปใช้ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในทกุระดับ
การศึกษา
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ส าหรับในการเรียนรู้อย่างรอบ
ด้าน

ครู ในสถานศึกษาในสังกัด
อปท. ทกุแหง่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. ครูสามารถประดิษฐ์
และพฒันาส่ือและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย
2. ครูสามารถใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาบรูณาการในการ
จัดการเรียนรู้
3. มีแนวคิดหรือ
กระบวนการเรียนรู้ใหม่
ในการจัดการเรียนรู้
อย่างรอบด้าน

อปท.ชม.

2. โครงการพฒันา
เครือข่ายการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและเชิดชูคุณค่า 
ครูทอ้งถิน่

1.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายครูทอ้งถิน่และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด
การศึกษาทอ้งถิน่สู่คุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน
2.เพื่อยกยกเชิดชูคุณค่า
วิชาชีพครูทอ้งถิน่เชียงใหม่

ผู้บริหาร ครู  บคุลากรการ
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
ปฏบิติังานสนับสนุน
การศึกษาอืน่ๆที่เกีย่วข้อง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. เกิดเครือข่ายการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ทอ้งถิน่เชื่อมโยงสู่จังหวัด
เชียงใหม่ 
2. ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาปฏบิติังาน
อย่างมืออาชีพ

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ินสู่ความเปน็เลิศ
  กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาเปน็ผู้บริหารครูยุคใหม่

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการพฒันา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาทอ้งถิน่

- บคุลากรทางการศึกษาทกุ
ระดับในสังกัด อปท.ทกุแหง่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ และ
มีกระบวนทศัน์ใหม่ใน
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาในศตวรรษที่
 ๒๑ สู่ประเทศไทย 4.0
2. ผู้ปฏบิติังานด้าน
การศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจสามารถปฏบิติังาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบจ.เชียงใหม่

4. โครงการพฒันา
เครือข่ายคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
 และบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน คณะกรรมการ
การศึกษาของอปท.และคณะ
กรรมการบริหารศพด.
2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการฯ กับ
สถานศึกษาและอปท.ในการจัด
การศึกษาของทอ้งถิน่

- คณะกรรมการบริหารศพด.
ในจังหวัดเชียงใหม่ทกุแหง่
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐานทกุโรงเรียน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
คณะกรรมการการศึกษา
ของอปท.และ
คณะกรรมการ
บริหารศพด.มีความรู้
ความใจในบทบาท
หน้าที่คณะกรรมการใน
การจัดการศึกษาทอ้งถิน่
2. เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาจากทกุ
ภาคส่วน

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญัญาและประวัติศาสตร์ของทอ้งถ่ิน
   กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนาอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา
 ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี ที่
ส าคัญของจังหวัด
เชียงใหม่

1. เพื่อส่งเสริม กิจกรรม
ทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต 
ประเพณี ที่ส าคัญของ
จังหวัดเชียงใหม่
2.เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน
ประชาชนในทอ้งถิน่ได้
เรียนรู้ความส าคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต คุณธรรม
จริยธรรมรู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในทอ้งถิน่ 
ความเปน็มาและ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ทอ้งถิน่
3.เพื่อใหป้ระชาชน 
หน่วยงาน องค์กร 
เครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน ร่วมบรูณาการจัด
กิจกรรม

อปท.ทกุแหง่ใน
พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ส่งเสริม
การจัดกิจกรรม 
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
ประชาชนในทอ้งถิน่ได้
เรียนรู้ความส าคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในทอ้งถิน่
 ความเปน็มาและ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ทอ้งถิน่ 
2. สร้างความภมูิใจและ
จิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของ
ทอ้งถิน่สืบไป

อปท.ชม.
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา

 122



123

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญัญาและประวัติศาสตร์ของทอ้งถ่ิน

   กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนาอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
2.โครงการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรม
ทางภมูิปญัญา
ทอ้งถิน่ที่ส าคัญของ
จังหวัดเชียงใหม่

1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
อนุรักษฟ์ื้นฟ ูสืบสาน สืบ
ทอดพฒันา เผยแพร่ 
มรดกทางภมูิปญัญา
2.เพื่อใหป้ระชาชนชาว
เชียงใหม่ได้มีการร่วมสืบ
ทอดองค์ความรู้ที่
หลากหลายอย่างมีคุณค่า
จากครูภมูิปญัญาของ
ทอ้งถิน่
3.เพื่อใหป้ระชาชน 
หน่วยงาน องค์กร 
เครือข่าย ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ร่วมบรูณาการจัด
กิจกรรมทางภมูิปญัญา
ทอ้งถิน่ของจังหวัด
เชียงใหม่

อปท.ทกุแหง่ใน
พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ส่งเสริม
การจัดกิจกรรม 
ทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี ที่
ส าคัญในจังหวัด
เชียงใหม่

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1. เด็ก เยาวชน
ประชาชนในทอ้งถิน่ได้
เรียนรู้ความส าคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในทอ้งถิน่
 ความเปน็มาและ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ทอ้งถิน่ 
2. สร้างความภมูิใจและ
จิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของ
ทอ้งถิน่สืบไป

อปท.ชม.
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญัญาและประวัติศาสตร์ของทอ้งถ่ิน

   กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนาอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
3.ประเพณีเดือนยี่เปง็ 1.เพื่ออนุรักษ์ สืบสานขบนธรรม

เนียมประเพณีเดือนยี่เปง็ใหค้งอยู่
สืบไป
2.เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส านึก
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมประเพณีอันดีงามของ
ทอ้งถิ่น
3.เพื่อเปน็การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์จากภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นและเปน็การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใหก้ับจังหวัดเชียงใหม่

จัดกิจกรรมการจัดงงาน
ต่างๆ เช่น พิธีเปดิงาน การ
แสดง ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา การประกวดแข่งขัน
 กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย 
วิถีภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ฯลฯ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้
ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของทอ้งถิ่น
2.ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วม
กิจกรรมประเพณีเดือนยี่เปง็อย่าง
สร้างสรรค์
3.จังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้จาก
การทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขิ้น

อบจ.เชียงใหม่

4.ปา๋เวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 1.เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม ปา๋เวณี ปี๋ใหม่เมือง อัน
เปน็เอกลักษณ์ของล้านนาและ
ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น
2.เพื่อเปน็การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ และ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่ในช่วงเทศการสงกรานต์
3.เพื่อเปน็การแสดงออกถึงความรัก
 ความกตัญญูกตเวทต่ีอผู้มีพระคุณ 
และผู้ที่เคารพนับถือ แบะเพื่อความ
เปน็สิริมงคลของประชาชนจังหวัด
เชียงใหม่ และสร้างตระหนักรู้ ให้
ความส าคัญกับวันส าคัญในช่วง
สงกรานต์
4.เพื่อบรูณาการและการมีส่วนร่วม
ของส่วนราชการภาครัฐ เอกชน 
องค์กรเครือข่าย ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม่

จัดกิจกรรมการจัดงงาน
ต่างๆ เช่น พิธีเปดิงาน การ
แสดง ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา การประกวดแข่งขัน
 กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย 
วิถีภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ฯลฯ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ
ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ต่อไป
2.ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ และ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
3.ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้มี
ความตระหนักรู้ใหค้วามส าคัญกับ
ประเพณีที่ส าคัญของทอ้งถิ่น
4.ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน 
องค์กร เครือข่าย ได้มีส่วนร่วม
บรูณาการจัดกิจกรรม

อบจ.เชียงใหม่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญัญาและประวัติศาสตร์ของทอ้งถ่ิน

   กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนาอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
5. โครงการ
ขับเคล่ือนเมือง
เชียงใหม่สู่เมือง
มรดกโลก

1. เพื่อการปกปกัรักษา
คุ้มครอง ฟื้นฟแูละพฒันา
พื้นที่ปนะวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมของเมือง
เชียงใหม่
2. เพื่อพฒันาและอนุรักษ์
รวมทั้งฟื้นฟพูื้นที่เสนอ
เอกสารเพื่อเปน็พื้นที่กัน
ชนของเมืองเชียงใหม่
3.เพื่อสร้างความพร้อม
ใหก้ับเมืองเชียงใหม่ใน
การรอรับการประเมิน
จากคณะกรรมการมรดก
โลกขององค์การยูเนสโก

1.พื้นที่ตามขอบเขต
แหล่งมรดกและพื้นที่
กันชนของเมือง
เชียงใหม่ที่เสนอเพื่อ
พิจารณาเป็นแหล่ง
มรดกโลก มีความสม
บูรพอส าหรับการรอ
รับการประเมินจาก
คณะกรรมการ
2.การบริหารจัดการ
พื้นที่เสนอเป็นแหล่ง
มรดกโลกและพื้นที่
กันชนและแหล่ง
อ้างอิงมีความพร้อม
ในด้านต่างๆตาม
แนวทางที่สอดคล้อง
กับแนวทางของ
องค์การยูเนสโก

5,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.พื้นที่และคุณค่าของ
แหล่งมรดกเมือง
เชียงใหม่จะได้รับการ
อนุรักษแ์ละพฒันาที่
สมดุลและมีทศิทางที่
ชัดเจนเปน็ประโยชน์ต่อ
การรักษาเมืองเชียงใหม่
เพื่อเปน็มรดกโลก
2.จะมีการบริการจัดการ
แหล่งพื้นที่แหล่งมรดก
โลกเชียงใหม่ที่ดีมีส่วน
ร่วมจากหน่วยงานภาคี
ต่างๆจนถึงภาค
ประชาชนเพื่อใหก้าร
บริหารจัดการมีความ
ยัง่ยืนต่อไป

อบจ.เชียงใหม่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญัญาและประวัติศาสตร์ของทอ้งถ่ิน
   กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนาอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6. โครงการ
ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ กิจกรรมที่
เปน็อัตลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถี
ชีวิตของชุมชน
พื้นเมืองและกลุ่ม
ชาติพนัธุ์

1. เพื่อจัดท าส่ือใน
รูปแบบต่างๆ ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมที่เปน็อัตลักษณ์
ทางศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิตของ
ชุมชนพื้นเมืองและกลุ่ม
ชาติพนัธ์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
2.เพื่อส่งเสริมทอ่งเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
3. เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคม

ส่ือประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดกิจกรรมที่
เปน็อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  วิถีชีวิต
และประวัติศาสตร์
ทอ้งถิน่ ในจังหวัด
เชียงใหม่ทั้ง 
25 อ าเภอ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เด็ก เยาวชน
ประชาชนในทอ้งถิน่ได้
เรียนรู้ความส าคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในทอ้งถิน่
 ความเปน็มาและ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ทอ้งถิน่ อันจะสร้าง
ความภมูิใจและจิตส านึก
ในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของทอ้งถิน่สืบไป
2.เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

อปท.ชม.
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญัญาและประวัติศาสตร์ของทอ้งถ่ิน
   กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนาวัฒนธรรมและครูภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการ
เครือข่ายการ
อนุรักษฟ์ื้นฟแูละ
พฒันามรดกทาง
วัฒนธรรมล้านนา
และเมือง
ประวัติศาสตร์
เชียงใหม่  (The 
Sacred City of 
Chiangmai)

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
เครือขา่ยความร่วมมอืการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานและ
พัฒนามรดกทางวฒันธรรม
ล้านนาและประวติัศาสตร์
เชยีงใหมอ่นัศักด์ิสิทธิ์และ
ทรงคุณค่าให้โดดเด่นเป็นสากล
2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาเมอืง
เชยีงใหมสู่่เมอืงมรดกโลก
3.เพื่อพลิกฟื้น เรียนรู้
วฒันธรรมล้านนาและ
ประวติัศาสตร์เชยีงใหมใ่ห้เกดิ
ความภาคภูมใิจและสืบสาน
คุณค่าความเป็นล้านนา
4.เพื่อแสดงความเคารพ
สักการะแด่บรรพชนผู้สถาปนา
เมอืงเชยีงใหม่

1. จดัท าพิธรี าลึก
ประวติัศาสตร์และ
เคารพสักการะแด่
บรรพชนในวาระ
ครบรอบอายเุมอืง
เชยีงใหม่
2.เครือขา่ยในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีและวถิชีวีติ
ล้านนาเต็มพื้นที่
3.การพัฒนาแหล่ง
มรดกสถาปัตยกรรม
และภูมทิัศน์ทาง
วฒันธรรมล้านนาและ
เมอืงประวติัศาสตร์
เชยีงใหมสู่่การน าเสนอ
คุณค่าเป็นแหล่งมรดก
โลก

600,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. สามารถอนุรักษฟ์ื้นฟู
และพฒันาแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมล้านนา
ทางวัฒนธรรมล้านนา
และประวัติศาสตร์
เชียงใหม่อันศักด์ิสิทธิ์
และทรงคุณค่าใหโ้ดดเด่น
เปน็สากล
2.มีความพร้อมในการ
น าเสนอเมืองเชียงใหม่
ขึน้ทะเบยีนมรดกโลก
3.สามารถน าความรู้ที่
ได้มาจัดการแหล่งมรดก
โลกและเมืองศักด์ิสิทธิไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ

อบจ.เชียงใหม่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญัญาและประวัติศาสตร์ของทอ้งถ่ิน
   กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนาวัฒนธรรมและครูภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาเครือขา่ยครู
ภูมปิัญญาท้องถิ่นทุก
สาขาอาชพี

1. ส่งเสริมการจดัต้ังเครือขา่ย
และการด าเนินกจิกรรมครู 
ภูมปิัญญาท้องถิ่นทุกสาขา
อาชพี
2.เพื่อพัฒนา รักษา สืบทอด
ภูมปิัญญาท้องถิ่นที่มอียา่ง
หลากหลายให้เป็นมรดกแกค่น
รุ่นหลังต่อไป

ครู ภูมปิัญญาท้องถิ่น
ทุกสาขาอาชพีใน
จงัหวดัเชยีงใหม่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เกดิเครือขา่ยครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเชยีงใหม่
2. มกีารจดัการองค์ความรู้
ในชมุชนส่งต่อคนรุ่นหลัง
อยา่งเป็นระบบ
3.. ประชาชน ได้รับการสืบ
ทอดองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ สามารถน าไปใช้
ในการประกอบอาชพีและ
การด าเนินชวีติ

อบจ.เชยีงใหม่
ร่วมกบัหน่วยงาน

องค์กรต่างๆในพื้นที่

3. โครงการเชดิชคูรู 
ภูมปิัญญาท้องถิ่น
เชยีงใหม่

1. ส่งเสริมครูภูมปิัญญา
ท้องถิ่นเป็นครูถา่ยทอดองค์
ความรู้ให้กบัเด็ก เยาวชน 
นักเรียนและชมุชน
2. เพิ่มคุณค่าและสร้างความ
ภาคภูมใิจให้กบัครูภูมปิัญญา
ท้องถิ่น
3. เพื่อจดักจิกรรมยกยอ่งเชดิ
ชเูกยีรติครูภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ในระดับอ าเภอ และระดับ
จงัหวดั
4. เพื่อจดัท าขอ้มลูครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทุกสาขา 

ครูภูมปิัญญาท้องถิ่น
ทุกสาขาในพื้นที่จงัหวดั
เชยีงใหม่

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. ประชาชนได้เห็นคุณค่า
ของครูภูมปิัญญาท้องถิ่น
2. สร้างความภาคภูมใิจ
ให้กบัครูภูมปิัญญาท้องถิ่น
และวงศ์ตระกลู      
3. ครูภูมปิัญญาท้องถิ่นมี
ขวญัก าลังใจในการถา่ยทอง
องค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังต่อไป

อบจ.เชยีงใหม่
ร่วมกบัหน่วยงาน

องค์กรต่างๆในพื้นที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญัญาและประวัติศาสตร์ของทอ้งถ่ิน
   กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนาวัฒนธรรมและครูภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4. โครงการพฒันา
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้

1.เพื่อขับเคล่ือนเครือข่าย
พฒันาแหล่งเรียนรู้ทกุ
ประเภทในชุมชนและใน
สถานศึกษาของ อปท.
2. เพื่อสร้างและพฒันา
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้
จังหวัดเชียงใหม่
3.  เพื่อสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ใหก้ับประชาชนใน
ทอ้งถิน่
4. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ใหก้ับประชาชนในทอ้งถิน่

- แหล่งเรียนรู้ทกุ
ประเภทในชุมชน
และในสถานศึกษา
สังกัดองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
 จังหวัดเชียงใหม่

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. จังหวัดเชียงใหม่มี
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทกุ
ประเภทส าหรับจัดการ
เรียนรู้ในชุมชน
2. มีข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายสามารถ
สืบค้นได้ตลอดเวลา
3. แหล่งเรียนรู้ได้รับ
การพฒันาและมีการใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

อปท.ชม. 
ร่วมกับ

หน่วยงานองค์กร
ต่างๆในพื้นที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญัญาและประวัติศาสตร์ของทอ้งถ่ิน

   กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนาวัฒนธรรมและครูภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
5. นครเชียงใหม่
เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ด้าน
หตัถกรรมและ
ศิลปะพื้นบา้นของ
องค์การยูเนสโกฯ
(Creative City of 
Crafs&Folk Art)

1. เพื่อด าเนินการใน
ฐานะสมาชอกเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ของ
องค์การยูเนสโกในสาขา
หตัถกรรมและศิลปะ
พื้นบา้น
2.ด าเนินการจัดท า
กิจกรรมเกีย่วกับ
หตัถกรรมและศิลปะ
พื้นบา้นในด้านต่างๆอาทิ
การประชุมการฝึกอบรม 
การสัมมนา การจัด
นิทรรศการ การจัดแสดง
งาน หรือเทศกาลส่งเสริม
และพฒันาผลิตภณัฑ์ ฯลฯ

งานหตัถกรรมและ
ศิลปะพื้นบา้นของ
เชียงใหม่จะได้รับ
การเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติและ
ได้รับการอนุรักษ ์
ฟื้นฟแูละต่อยอก
ยกระดับเพื่อขยาย
ผลไปสู่ประโยชน์
คุณภาพชีวิตของคน
ในทอ้งถิน่ และ
สามารถเปน็
ประโยชน์คุณภาพ
ชีวิตของคนใน
ทอ้งถิน่และสามารถ
เปน็ประโยชน์ต่อ
เมืองอืน่ๆใน
เครือข่ายต่อไป

3,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.เมืองเชียงใหม่จะมี
ชื่อเสียงได้รับการยอมรับ
ในงานด้านหตัถกรรม
และศิลปะพื้นบา้นใน
ระดับนานาชาติ
2.ผู้ผลิตงานด้าน
หตัถกรรมและศิลปะ
พื้นบา้นของเมืองเชียง
ใหม่ะได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมทั้งในการอนุรักษ์
งานหตัถกรรมด้ังเดิม
และการยกระดับต่อยอด
ใหเ้กิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

อบจ.เชียงใหม่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนในการกีฬา นันทนาการ
  กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก อย่างหลายหลายและทั่วถึง

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการแข่งขัน กีฬา 
เด็ก นักเรียนทอ้งถิน่
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
นักเรียนทอ้งถิน่ระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด
2. เพื่อใหเ้กิดทกัษะการ
เล่นกีฬา เด็ก นักเรียน
ทอ้งถิน่
3. เพื่อใหเ้กิดความ
สามัคคีในหมู่คณะและ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้

เด็ก นักเรียน ครู
เจ้าหน้าที่ 
ผู้เกีย่วข้องของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ทกุแหง่
ในจังหวัดเชียงใหม่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เด็ก นักเรียน  มี
ทกัษะการเล่นกีฬา 
2. มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่

อบจ.เชียงใหม่
ร่วมกับอปท.ใน

พื้นที่

2. โครงการแข่งขัน กีฬา
ประชาชนต้านภยัยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านภยัยาเสพ
ติดระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และความสามัคคีในชุมชน
3.เพื่อรณรงค์โทษและพษิ
ภยัของยาเสพติด

ประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่  ทกุช่วงวัย

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.ประชาชนใช้เวลาว่าง
เกิดประโยชน์หา่งไกลส่ิง
เสพติดและอบายมุข
2.ชุมชน สังคมมีความ
เข้มแข็งและเกิดความ
สามัคคี

อบจ.เชียงใหม่
ร่วมกับ

หน่วยงานองค์กร
ต่างๆในพื้นที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3.โครงการสนับสนุนการ
บริหารสนามกีฬา(ระดับ
จังหวัด)

เพื่อรองรับการบริหาร
สนามกีฬาที่ได้รับการถ่าย
โอน

ได้รับค่าสนับสนุน
การบริหารสนาม
กีฬา

1,214,400 1,214,400 1,214,400 1,214,400 1,214,400 1.มีสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐานและรองรับการ
ใช้บริการของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง

กรมส่งเสริม
ปกครองทอ้งถิน่
(เงินอุดหนุน) 

อปท.ชม.

4. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการ

1. เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
สุขภาพ กีฬา และ
นันทนาการประชาชน
กลุ่มทกุช่วงวัย
2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนเล่น กีฬา 
นันทนาการเพื่อสุขภาพ

ประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่  ทกุกลุ่ม
ทกุช่วงวัย

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.ประชาชนทกุช่วงวัยมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตแข็งแรง
2. ประชาชนได้
ตระหนักและเหน็คุณค่า
ในการออกก าลังการ 
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี

อบจ.เชียงใหม่
ร่วมกับ

หน่วยงานองค์กร
ต่างๆในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนในการกีฬา นันทนาการ
  กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก อย่างหลายหลายและทั่วถึง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนในการกีฬา นันทนาการ
   กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมพัฒนาสร้างนักกีฬาทอ้งถ่ินสู่ความเปน็เลิศ

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1.โครงการส่งเสริมและ
สร้างนักกีฬาสู่ความเปน็
เลิศ

1.เพื่อส่งเสริมและสร้าง
นักกีฬาสู่อาชีพ
2. เพื่อสร้างโอกาสใหแ้ก่
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนสู่ความเปน็เลิศ
ทางด้านกีฬา

-  นักกีฬาทกุ
ประเภทในจังหวัด
เชียงใหม่
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่

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

อปท.ชม

2.โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
(ระดับภาค)

1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่
2.เพื่อส่งเสริมการกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่สู่ความเปน็เลิศ

สถานศึกษาทกุแหง่
ในสังกัดอปท.ใน
ระดับจังหวัดและ
ระดับภาคที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มีโอกาสเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่
2.สร้างโอกาสและ
เส้นทางใหก้ับนักกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่สู่กีฬาอาชีพ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนในการกีฬา นันทนาการ
    กลยุทธ์ 5.3 เสริมสร้างการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหม้ีทกัษะชีวิต

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้และทกัษะชีวิตของ
เด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม่

1. เพื่อเปน็ศูนย์กลางใน
การด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนและพฒันา
ตลอดจนปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาเด็กและ
เยาวชนทกุระดับ
2. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ 
พฒันาการเรียนรู้ทกัษะ
ชีวิตใหเ้ก็บเด็กและเยาวชน

- เด็กและเยาวชน
ในจังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์ประสานงาน
เด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัด
- สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด
เชียงใหม่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. จังหวัดเชียงใหม่มี
ศูนย์กลางการท างาน
การประสานงาน และ
ส่งเสริมสนับสนุนพฒันา
เด็กและเยาวชน
2. เด็กเยาวชนเกิดการ
เรียนรู้และมีทกัษะชีวิต

อปท.ชม. 

2. โครงการค่ายพฒันา
เด็กและเยาวชน

1.เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้และทกัษะชีวิต
ใหก้ับเด็กและเยาวชน ใน
การด ารงชีวิตอย่างเทา่ทนั
การเปล่ียนแปลง
2. เพื่อเสริมสร้างทกัษะ
ชีวิต การอยูใ่นสังคมอย่าง
สร้างสรรค์และเปน็สุข

เด็ก นักเรียน
สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ทกุแหง่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้และเกิดทกัษะ
การด าเนินชีวิตอย่างเทา่
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
2. เด็กและเยาวชนมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
การอยูใ่นสังคมอย่าง
สร้างสรรค์และ เปน็สุข

กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนในการกีฬา นันทนาการ
    กลยุทธ์ 5.3 เสริมสร้างการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหม้ีทกัษะชีวิต

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3. โครงการรณรงค์
ปอ้งกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

1. เพื่อรณรงค์ปอ้งกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างทกัษะ
ชีวิต อย่างสร้างสรรค์และ
หา่งไกลยาเสพติด 
3. เพื่อการปอ้งกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาที่มี
ความยัง่ยืนและต่อเนื่อง

สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ทกุแหง่

1,600,000 1,700,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000 1. สถานศึกษาในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
ปลอดยาเสพติด
2. เด็ก นักเรียน
สถานศึกษารู้และเข้าใจ
โทษภยัอันตรายของยา
เสพติดและการปอ้งกันที่
มีความยัง่ยืนและต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม

4. โครงการจัดงานชุมนุม
ลูกเสือทอ้งถิน่ไทย

1.เพื่อจัดงานชุมนุม
ลูกเสือทอ้งถิน่ไทย
2. เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้การเปน็ลูกเสือ
สามัญในสังกัดอปท.

สถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอน
ลูกเสือสามัญใน
สังกัดอปท.ทกุแหง่
ระดับจังหวัดและ
ระดับภาค

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1. เพื่อพฒันาลูกเสือทั้ง
ทางกาย สติปญัญา 
จิตใจและศีลธรรมให้
เปน็พลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรค์สังคมใหเ้กิด
ความสามัคคีและมีความ
เจริญก้าวหน้า 
2. นักเรียนทอ้งถิน่เกิด
ระเบยีบวินัย รู้จักจัก
ช่วยเหลือ แบง่ปนัเพื่อน
มนุษย์และอยูใ่นสังคม 
ชุมชนอย่างเปน็สุข

กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยทุธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   กลยทุธ ์6.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1.โครงการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอน
 การบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง)

1. เพื่อส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอน
 การบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
 สู่ศูนยก์ารเรียนรู้ ส่งเสริม
การจดักระบวนการเรียน
การสอน การบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง สถานศึกษาใน
สังกดั อปท.
2.เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิน่ตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง
 

โรงเรียนในสังกดั
อปท.ในพื้นที่จงัหวัด
เชียงใหม่ทุกแห่ง

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 1. สถานศึกษามีการบูร
ณาการการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนการ
สอน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่
(เงินอุดหนุน)

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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ยทุธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   กลยทุธ ์6.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถ่ินได้เรียนรูก้ารด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยในศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ในทุกด้าน
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับ
สถานศึกษาในท้องถิ่น

ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1.นักเรียนและประชาชนใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ในทุกด้าน
2. ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่มีการจัด
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามความ
สนใจและบริบทของพื้นที่

อปท.ชม.

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ
เรียนรู้ของเด็ก  เยาวขนและ
ประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
ในแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะ
อาชีพให้กับประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้
มีความรู้ ความช านาญยิ่งขึ้น
3.เพื่อแลกเปล่ียนความรู้
ทักษะ และข้อคิดเห็นในการ
พัฒนาอาชีพของประชาชน
4.เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ประชาชนและช่วยขับเคล่ือน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จัดฝึกอบรม ทัศนศึกา  
 ดูงานจัดกิจกรรม จัด
นิทรรศการ ฯลฯ ให้แก่
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป น า
ชุมชนเครือข่านองค์กร
ในจังหวัดเชียงใหม่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.เด็ก เยาวชน ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
2.เด็ก เยาวชน ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการได้น า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต
3.เกิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ทักษะข้อคิดเห็นใน
การพัฒนาอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.เกิดการพัฒนาเครือข่าย
ขับเคล่ือนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

อปท.ชม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งที่มา
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5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 
2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติ 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
 - ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษามีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้การ

ประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประสบผลส าเร็จ 
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

2.1นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ประธาน 
2.2  ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน กรรมการ 
2.3  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  กรรมการและ 

   เลขานุการ 
2.4  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  กรรมการและ 

   ผู้ช่วยเลขานุการ 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.5  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.เชียงใหม ่ กรรมการและ 

   ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.6  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.เชียงใหม่ 

 2.7 นางสาวเบญจมาภรณ์  กิมยงค์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการอบจ.เชียงใหม่ 

 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กร

ปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้          
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 1.ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
 2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
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 3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพ่ือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่า 30 วัน 

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
   

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปสูก่ารปฏิบัต ิ

  เริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ. 2566 – 2570)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือร่วมกันพิจารณา
ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลฯโดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ ทังนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้ง
ปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 
2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติ 

  ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและ
ข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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