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ค าน า 

 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหัดเชียงราย ได๎จัดท าสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประกอบด๎วยสรุปรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
รายงานผลการปฏิบัติงานด๎านการสํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ ตํอไป 
 ท้ังนี้ ขอขอบคุณผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทํานท่ีให๎ความรํวมมือ สนับสนุนลุชํวยเหลือในการ
ด าเนินงานของส านักการศึกษาสานาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหวัด ประสบความส าเร็จไว๎ ณ 
โอกาสนี้ 
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 2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข  
2.2 ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   สํงเสริมและสนับสนุนงานด๎านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์   

                                              การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผ๎ูสูงอายุ  ผ๎ูพิการและ   
     ผ๎ูด๎อยโอกาส  

หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณคําตํออนาคตของชาติ  จึงจ าเป็นต๎องได๎รับการสํงเสริมการเรียนรู๎ใน
หลากหลายรูปแบบ การท่ีเด็กและเยาวชนจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได๎ต๎องได๎รับการพัฒนา  อยํางเป็น
องค์รวม คือ ต๎องได๎รับการพัฒนาครบทุกด๎าน  ได๎แกํ การพัฒนาทางด๎านรํางกาย ด๎านสติปัญญา  ด๎านอารมณ์และ
สังคมไปพร๎อมๆ กันโดยไมํละเว๎นด๎านใดด๎านหนึ่ง   
 การจัดงานวันเด็กแหํงชาติ จัดขึ้นเพื่อให๎เด็กท่ัวประเทศท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน ได๎รู๎ถึง
ความส าคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน๎าท่ี ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ท่ีมีตํอตนเองและสังคม มีความยึดมั่น         
ในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนั้น การจัดงานวันเด็กแหํงชาติแตํละปี จึงเป็นการสํงเสริม และ
สนับสนุนให๎เด็กได๎ระลึกถึงความส าคัญของตนเอง ได๎แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ มีความสนุกสนานในการ เข๎ารํวม
กิจกรรม 
 องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญในการสนับสนุนและสํงเสริมกิจกรรม
ของเด็กและเยาวชนอยํางตํอเนื่อง เล็งเห็นคุณคําของเด็กวําเป็นทรัพยากรส าคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ๎านเมืองให๎เจริญรุํงเรืองก๎าวหน๎าและมั่นคง ตามยุทธศาสตร์แนวทาง การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข ดังนั้น อง ค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จึงได๎จัดท า
กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 2560  ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ตระหนักถึงบทบาท  ความส าคัญของตนเอง และแสดงออกเหมาะสมตามวัย 
 2. เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูปกครองได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลบุตรหลาน  เพื่อให๎เติบโตเป็นทรัพยากรท่ีมี
ความสมบูรณ์พร๎อมในการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติตํอไป 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 
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 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

เด็ก เยาวชน และผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ จ านวนไมํน๎อยกวํา 1,000 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย เข๎ารํวมกิจกรรมและแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ ตลอดจนเห็น
ความส าคัญของตนเอง ร๎อยละ 100 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 7 มกราคม 2560 

สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์ Discovery Center  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

งบประมาณด าเนินการ 
 ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ ของเลํนตํางๆ จากบริษัทฯ ห๎างร๎าน ธนาคาร 
และสํวนราชการใน-นอกสังกัดฯ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

ด้านกระบวนการ 
1. ศึกษาข๎อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ 

 2. รํวมประชุมปรึกษาหารือผ๎ูเกี่ยวข๎อง 
 3. แตํงต้ังกรรมการรับผิดชอบ 
 4. ด าเนินงานตามโครงการ 
  กิจกรรม 
  -พิธีเปิดโครงการ 
  -กิจกรรมทายปัญหา   

-กิจกรรมการละเลํนและการแสดงตํางๆของเด็ก 
 5. ประเมินผล สรุปรายงาน 

ด้านผลผลิต 
 ครอบครัวเกิดความรัก  ความอบอุํน  ความเอาใจใสํกันมากขึ้น  และผ๎ูปกครองตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเล้ียงดูบุตรเพื่อให๎เจริญเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและเป็นพลังท่ีส าคัญของประเทศชาติตํอไป  
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1.ชื่อโครงการ  โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

2. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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 2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด๎านการพัฒนา
 ทรัพยากรมนุษย์ 

 2.2 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
     กลยุทธ์ 3.1 สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
      ให๎ได๎มาตราฐานการศึกษา 

 2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 

 2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สํงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศึกษาท้ังในระบบ  
 นอกระบบและตามอัธยาศัยให๎มีคุณภาพสํูมาตรฐาน 

 2.5  แผนงาน การศึกษา,ตัวชี้วัด LPA กลํุมท่ี 3 หมวดยํอยท่ี 6 ข๎อ 2.6.1 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โดยกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกรกฎาคม  ถึง เดือนสิงหาคม  2560  

งบประมาณตามโครงการ  300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน)   

ลักษณะของโครงการ   ตามนโยบาย ข้อ 5 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข 

ผลผลิตทีไ่ด้จากโครงการ 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  กลุ่มเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย หน่วยงานต่างๆ และโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน 
 ผลท่ีได้รับ กลุ่มเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย หน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมในวันงานมีจ านวนประมาณ 6,000 คนซึ่งเกินเปูาหมายท่ีต้ังไว้ 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ท่ีสนใจ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จากแหล่งการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) ผลท่ีได้รับ เด็ก 
เยาวชน ประชาชนและผู้ท่ีสนใจ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จากแหล่งการ
เรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน  และคณะ
ครูสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง  
 
 
2.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   ปัญหา อุปสรรค 
 1. บูทจัดกิจกรรมมีส่ิงจูงใจในการร่วมกิจกรรมตามบูทน้อย 
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 2. สถานท่ีจัดการแข่งขันไม่ได้อยู่บริเวณเดียวกัน   
3.ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดกิจกรรมตามบูทเห็นควรมีรางวัลและส่ิงจูงใจท่ีหลากหลายและเพียงพอ 
 2. สถานท่ีในการแข่งขัน จัดการแข่งขันตามความเหมาะสมของกิจกรรมการแข่งขัน 
 
 

กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 
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โครงการอบรมสมัมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
ในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 16 ภาคเหนือตอนบน 2 
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หลักการและเหตุผล 
ด๎วย กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการจัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี

มุํงเน๎นให๎เกิดความรํวมมือชํวยเหลือซึ่งกันและกันในระดับกลํุมจังหวัด ในด๎านวิชาการ บุคลากรเทคโนโลยี และ
อื่นๆ ตามศักยภาพและความเหมาะสม จึงเกิดศูนย์ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท๎องถิ่นระดับจังหวัดและ
กลํุมจังหวัดข้ึน  

การศึกษาเป็นสํวนส าคัญในการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติท้ังในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ทิศทางด๎านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องมีการปรับตัวและ ให๎ความชํวยเหลือรํวมมือซึ่ง
กันและกัน ตลอดจนมีการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากรด๎านการศึกษารํวมกัน ภายในกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่น  
เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในอนาคตและเป็นการเตรียมความพร๎อมสํูแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู๎ สํู
ประชาคมอาเซียน  รวมท้ังการให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของท๎องถิ่น ซึ่งการศึกษาท๎องถิ่น
จะมีคุณภาพได๎ต๎องอาศัยความรํวมมือ จากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายในกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี  16  
ภาคเหนือตอนบน  2 ประกอบด๎วยจังหวัด เชียงราย  พะเยา  แพรํ  นําน    

ในการนี้  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  ได๎รับมอบหมายให๎เป็นศูนย์ประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาท๎องถิ่นกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี 16  ภาคเหนือตอนบน  2 มีความประสงค์จะด าเนินโครงการ
อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี 16  ภาคเหนือตอนบน  2 
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด๎านวิชาการและการบริหารจัดการให๎แกํครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน๎าท่ีในการ
จัดการศึกษาท๎องถิ่น ให๎สามารถน าความรู๎และประสบการณ์มาปรับใช๎ในสถานศึกษาของตนเองอยํางเต็ม
ประสิทธิภาพ อันเป็นการพัฒนาการศึกษาท๎องถิ่นให๎ก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง  และรํวมกันหาแนวทางการพัฒนา
การศึกษาท๎องถิ่นด๎วยการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ การจัดการศึกษาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีความยั่งยืน                                       
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพื่อจัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด๎านการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน  กลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นที่ 16  ภาคเหนือตอนบน  2 

๒. เพื่อสร๎างเครือขํายด๎านการศึกษาระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของกลํุมจังหวัดการศึกษา
ท๎องถิ่นที่ 16  ภาคเหนือตอนบน  2 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการสํงเสริมความรู๎ในการพัฒนางานด๎านการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอน 
๒. เกิดเครือขํายทางการศึกษาระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  กลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นที่ 16  

ภาคเหนือตอนบน  2 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. ก าหนดสถานท่ีจัดงาน หัวข๎อและกิจกรรมในการอบรมสัมมนา 
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๒. ขออนุมัติผ๎ูบริหารด าเนินโครงการ 
๓. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ประสานวิทยากรและสถานท่ีจัดอบรม 
๔. เชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นที่ 16 ภาคเหนือตอนบน  2 เข๎า

รํวมการอบรมสัมมนา  
๕. ด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว ๎
๖. วิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
๗. รวบรวมเอกสาร ภาพถํายจัดท ารายงานเสนอผ๎ูบริหารและสํวนท่ีเกี่ยวข๎องทราบ 
กิจกรรม 
๑. การบรรยายหัวข๎อทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ส าหรับเด็กปฐมวัย 
๒. การบรรยายหัวข๎อ แนวทางการจัดท าส่ือเพื่อกระต๎ุนการเรียนรู๎ทางภาษาและคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
๓. แบํงกลํุมฝึกปฏิบัติการจัดท าส่ือเพื่อกระต๎ุนการเรียนรู๎ทางภาษาและคณิตศาสตร์ , กิจกรรมและแหลํง

เรียนรู๎เพื่อสํงเสริมการอํานคิดวิเคราะห์ 
๔. การบรรยายเรื่องประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลํุมจังหวัดการศึกษา

ท๎องถิ่นที่ 16  ภาคเหนือตอนบน  2 จ านวน 80 คน   
 
ผลการด าเนินโครงการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลํุม
การศึกษาท๎องถิ่นที่ 16 ภาคเหนือตอนบน 2 หัวข๎อ “การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21”  ผ๎ู
เข๎าอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมอบรมเป็นอยํางมาก วิทยากรมีความสามารถในการถํายทอดความรู๎ โดยการ
บรรยายเนื้อหา และปฏิบัติตามเนื้อหาท่ีวิทยากรไดเตรียมไว๎  กิจกรรมท่ีจัดได๎รับความสนใจจากผ๎ูเข๎ารํวมอบรม  
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ประมวลภาพโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

ในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถ่ินที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรบรรยายเรื่อง หัวข๎อ “ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ส าหรับเด็กปฐมวัย” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบํงกลํุมฝึกปฏิบัติการ การจัดท าส่ือเพื่อกระต๎ุนการเรียนรู๎ทางภาษาและคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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วิทยากรบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการกลํุมฯ วิทยากร และผ๎ูเข๎ารํวมอบรมรํวมถํายภาพเป็นท่ีระลึก 
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โครงการประชุมสัมมนาจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

สังกัด อปท.ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 16 ภาคเหนือตอนบน  2 
 

หลักการและเหตุผล 
ด๎วยกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ได๎ก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ท้ัง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย แบํงเป็นสํวนท่ี 1 ประเมินมาตรฐาน (ปัจจัย, กระบวนการ, 
ผลผลิต)  จ านวน  24 มาตรฐาน 106 ตัวบํงช้ี (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) และ 104 ตัวบํงช้ี (การศึกษาปฐมวัย)  และ
สํวนท่ี  2 ประเมินด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎  โดยให๎แตํละองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของตนเอง  และสรุปเป็นภาพรวมของกลํุม
การศึกษาท๎องถิ่น  เพื่อน าไปประมวลผลเป็นภาพรวมของการจัดการศึกษาระดับประเทศตํอไป 

ในการนี้  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียราย ได๎มอบหมายให๎เป็นศูนย์ประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาท๎องถิ่นกลํุมท่ี 16 (ภาคเหนือตอนบน  2) ซึ่งประกอบไปด๎วยจังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพรํ นําน โดย
เป็นศูนย์ประสานงานในการรวบรวมจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในระดับกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี 16 (ภาคเหนือตอนบน  2) จึงได๎จัดท า
โครงการประชุมสัมมนาประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ระดับกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี 16 (ภาคเหนือตอนบน 2) ขึ้น เพื่อรวบรวมประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาการจัดการศึกษาภายในกลํุม
ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น และวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป              

  
วัตถุประสงค์โครงการ 

เพื่อประชุมสัมมนาจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดับกลํุมจังหวัด
การศึกษาท๎องถิ่นที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน  2) โดยน าผลท่ีได๎ไปประมวลผลเป็นภาพรวมของการจัดการศึกษา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. สถานศึกษาและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สังกัดกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี 16  ภาคเหนือ
ตอนบน  2 มีข๎อมูลด๎านการศึกษาไปวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานตํอไป 

๒. กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นมีข๎อมูลภาพรวมของการจัดการศึกษาในระดับประเทศ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. ก าหนดสถานท่ีจัดงาน กิจกรรม และขออนุมัติผ๎ูบริหารด าเนินโครงการ 
๒. จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง  
๓. เชิญบุคลากรทางการศึกษาระดับกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นที่ 16 ภาคเหนือตอนบน  2 เข๎ารํวม

กิจกรรมประมวลผลฯ   
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๔. ด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว ๎
๕. วิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
๖. รวบรวมเอกสาร ภาพถํายจัดท ารายงานเสนอผ๎ูบริหารและสํวนท่ีเกี่ยวข๎องทราบ 

 
กิจกรรม 
1) ประธานคณะกรรมการประสานงานวิชาการฯ ระดับกลํุมจังหวัด  แจ๎งความคืบหน๎างานวิชาการการ

จัดการศึกษาท๎องถิ่น และแจ๎งแนวทางการจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
2) แบํงกลํุมออกเป็น 4  กลํุม ตามรายจังหวัดเชียงราย พะเยา แพรํ นําน เพื่อด าเนินการประมวลผลการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ   
3) รวบรวมผลการประเมินของแตํละกลํุมเพื่อสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา ระดับกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี 16 (ภาคเหนือตอนบน) เสนอกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น   

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตัวแทนสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลํุมจังหวัดการศึกษา

ท๎องถิ่นที่ 16  ภาคเหนือตอนบน  2 จ านวน 60 คน 
 
ผลการด าเนินโครงการ 

สถานศึกษาและหนํวยงานต๎นสังกัดของกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี 16 ภาคเหนือตอนบน  2 น า
ข๎อมูลท่ีได๎ไปใช๎ในการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทและความต๎องการ
ของท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง 
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ประมวลภาพโครงการประชุมจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถ่ินที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2) จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560ณ โรงแรมปุณยมันตรา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดร.เกียรติคุณ  จันแกํน  ประธานคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา 

ระดับกลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 16 ภาคเหนือตอนบน 2 แจ๎งความคืบหน๎างานวิชาการการจัดการศึกษาท๎องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เลขานุการคณะกรรมการระดับกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2)  
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ช้ีแจงขั้นตอนการท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบํงกลํุมจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  
และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 มาสรุปประมวลผล 

วิเคราะห์และวางแผนพัฒนางานวิชาการและพัฒนาการศึกษาในกลํุมจังหวัดฯ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย” 
  
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช  2542 หลักสูตรสถานศึกษาต๎องมีการเปล่ียนแปลง
ทางด๎านวิชาการตํางๆ ท้ังทางด๎านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีผลท าให๎มีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรซึ่งปัจจุบัน
ใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช  2551 หลักการของหลักสูตรเน๎นความเป็นไทยสํูสากล 
ทุกคนได๎รับการศึกษาเสมอภาคโดยสังคมรํวมกัน จัดการศึกษาสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องเต็ม
ตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงได๎วิเคราะห์ผ๎ูเรียนรายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให๎มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มเติมในสํวนท่ีเป็นความต๎องการของท๎องถิ่น มีความ
สมบูรณ์แบบและเป็นปัจจุบัน พัฒนาปรับปรุงระเบียบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และจัดท าหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษากับเปูาหมายการศึกษาและความต๎องการของผ๎ูเรียน
และท๎องถิ่น 

ในการนี้  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียราย ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งจะใช๎
เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษาแหํงชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน บริบทสถานศึกษา ความต๎องการของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น จึงได๎จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย” ขึ้น  เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรท่ี
ใช๎อยูํในปีการศึกษา  2559 ให๎มีความเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองภายในท๎องถิ่นและประเทศชาติตํอไป 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให๎กับครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ให๎มีความเหมาะสมกับบริบท 
ความสอดคล๎องกับนโยบายการจัดการศึกษา ตอบสนองตํอความต๎องการของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎รับการวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุง
ให๎มีความเหมาะสมกับบริบท ความสอดคล๎องกับนโยบายการจัดการศึกษา ตอบสนองตํอความต๎องการของผ๎ูเรียน
และท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง  
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วิธีการด าเนินงาน 

๑. ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ี
ผํานมา 

๒. จัดท ารายละเอียดกิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตร เสนอผ๎ูบริหารอนุมัติโครงการ 
๓. ก าหนดวันเวลาสถานท่ีด าเนินโครงการ 
๔. จัดเตรียมสถานท่ีและ จัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบพัสดุ 
๕. ด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว ๎
๖. วิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
๗. รวบรวมเอกสาร ภาพถํายจัดท ารายงานเสนอผ๎ูบริหารและสํวนท่ีเกี่ยวข๎องทราบ 
กิจกรรม 
๑. วิเคราะห์โครงสร๎างหลักสูตร 
๒. จัดท าโครงสร๎างหลักสูตรรายโปรแกรม จ านวน 12 โปรแกรม 
๓. จัดท าแผนการสอนรายวิชา 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 

ผลการด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายด าเนินโครงการระหวํางวันท่ี 13 – 15 สิงหาคม 2560  ณ 
โรงแรมริมโขง ริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีการจัดท าโครงสร๎างหลักสูตรรายโปรแกรมและแผนการสอน
รายวิชาท่ีมีความเหมาะสมกับบริบท และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน  สามารถน ามาใช๎ในการจัดการเรียน
การสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน อบจ.เชียงราย” 

ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมริมโขง ริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
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ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา” 

 
หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด๎านการศึกษา อันได๎แกํ 
การจัดเก็บข๎อมูลและการประมวลผลฐานข๎อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศชํวยการเรียนการสอน การวางแผน
และการบริหารการศึกษา การวางแผนหลักสูตร การแนะแนวและบริการ การทดสอบวัดผล การพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีน ามาใช๎ส าหรับการสอนเป็นการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํหลายอยําง ท าให๎การเรียนการสอนด๎วย
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย ห๎องเรียนสมัยใหมํ มีอุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์ (Video Projector) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มี
ระบบการอํานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบตํางๆ รูปแบบของส่ือการศึกษาท่ีน ามาใช๎ในการเรียนการสอนก็มี
หลากหลาย ขึ้นอยูํกับความเหมาะสมในการน ามาใช๎ เชํน มัลติมีเดีย อิเล็กทรอนิกส์ยุค วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ 
ระบบวิดีโอออนดีมานด์ ไฮเปอร์เท็กซ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต๎น ซึ่งการศึกษาผํานส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศผ๎ูเรียนสามารถเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลและเนื้อหาวิชาความรู๎ตํางๆ  ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว และแก๎ปัญหา
การขาดแคลนครูผ๎ูสอนได๎เนื่องจากผ๎ูเรียนสามารถศึกษาหาความรู๎ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศได๎ตลอดเวลา 

จากท่ีกลําวมาข๎างต๎น การศึกษาผํานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นส่ือท่ีมีความส าคัญมากส าหรับการ
เรียนรู๎ในปัจจุบัน และเติบโตแพรํหลายไปในท่ัวโลก  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎ตระหนักถึง
ความส าคัญของการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับสถานศึกษาในสังกัด จึงมีความ
ต๎องการสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย มีทักษะในการใช๎ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของหนํวยงานต๎นสังกัด 
จึงได๎จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา” ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการใช๎ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และงานเอกสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

๒. เพื่อให๎สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีการใช๎งานอยํางเป็นระบบ สามารถให๎บริการ
แกํผ๎ูปกครองและประชาชนท่ัวไปได๎  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย มีความรู๎ความสามารถและมี
ศักยภาพในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. คณะท างานประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต๎องการในการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครูและบุคลากรโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวดัเชียงราย 

๒. จัดท ารายละเอียดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
๓. แจ๎งก าหนดการด าเนินโครงการ  
๔. จัดเตรียมสถานท่ีและ จัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบพัสดุ 
๕. ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว๎ 
๖. วิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
๗. รวบรวมเอกสาร ภาพถํายจัดท ารายงานเสนอผ๎ูบริหารและสํวนท่ีเกี่ยวข๎องทราบ 

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๑. บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความรู๎เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน ์
๒. เครื่องมือชํวยในการเรียนรู๎ด๎วยโปรแกรม Kahoot 
๓. การสร๎างแบบทดสอบ Quiz ด๎วยโปรแกรม Kahoot 
๔. ตัดตํอวิดีโอด๎วย Application Quik บน Smart Phone 
๕. เครื่องมือในการจัดการโปรแกรม Prezi 
๖. การสร๎างแบบทดสอบ  online  ด๎วยโปรแกรม Microsoft Forms 
๗. การเก็บไฟล์เอกสารและแชร์ไฟล์เอกสาร 
๘. การสร๎างส่ือการเรียนการสอน e-learning 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จ านวน 120 คน   
  

ผลการด าเนินโครงการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา”  ผูเขารวมอบรมท้ังส้ินจ านวน 120 คน โดยแบํงออกเป็น 3 รุํนๆละ 40 คน การด าเนินการอบรม
ของวิทยากร โดยเนื้อหาบรรยาย และปฏิบัติตามเนื้อหาท่ีวิทยากรไดเตรียมไว และเปดโอกาสใหผูเขารับอบรมได
ซักถามปญหาและอื่น ๆ ไดอยางเต็มท่ี โดยมีวิทยากรดูแลอยางท่ัวถึง   
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ประมวลภาพการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา” 
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ชื่อโครงการ กิจกรรมอบรมเชิงสร๎างสรรค์ในชํวงปิดภาคเรียนฤดูร๎อน  ประจ าปี พ.ศ.2560 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด๎านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
4.9 สํงเสริมและสนับสนุนงานด๎านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  

สตรี  เยาวชน  ผ๎ูสูงอายุ  ผ๎ูพิการและผ๎ูด๎อยโอกาส 

หลักการและเหตุผล 
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นมีภารกิจในการสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท๎องถิ่น  ระหวํางเดือน

มีนาคม – เมษายน  ซึ่งเป็นชํวงปิดภาคเรียนฤดูร๎อนเด็กและเยาวชนจะมีเวลาวํางจากการเรียน ซึ่งในชํวงเวลา
ดังกลําวมักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะตํางๆ เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยูํเสมอ เชํน เกิดอุบัติ เหตุทางจราจร  
อุบัติเหตุทางน้ า หรือเด็กและเยาวชนประพฤติตนไมํเหมาะสมเส่ียงตํอการเข๎าไปมั่วสุมกับอบายมุขและส่ิงเสพติด  
น าไปสํูการสร๎างปัญหาให๎กับครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎ให๎ความส าคัญและตระหนักถึงภารกิจหน๎าท่ีด๎านเด็กและเยาวชน  
โดยก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ จึงได๎จัดกิจกรรมอบรมเชิงสร๎างสรรค์ในชํวงปิดภาคเรียนฤดูร๎อน ประจ าปี 2560  
ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร๎างโอกาสให๎เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายได๎รวมพลังและแสดงศักยภาพของตนเอง 
การปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ  ความผูกพันตํอครอบครัว  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และส านึกรักบ๎านเกิด  มี
คุณธรรมและจริยธรรม เคารพสิทธิผ๎ูอื่น รู๎จักคิดอยํางมีเหตุผล รักส่ิงแวดล๎อมสามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางปลอดภัย  
มีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ จากการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและสังคมสํวนรวม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ออบรมให๎ความรู๎  ปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีจิตสาธารณะ ให๎เกิดกับเด็กและเยาวชน 

และหํางไกลส่ิงเสพติด 
2. เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็ก  เยาวชน ครอบครัวและชุมชนมีกิจกรรมนันทนาการรํวมกันในชํวงปิดภาค

เรียนรํวมกับครอบครัว  ชุมชน  สังคม  
3. เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นในการสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนใช๎

เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ในชํวงปิดภาคเรียน 
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ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดเชียงราย คณะวิทยากร เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง เข๎ารํวมโครงการ

จ านวนไมํน๎อยกวํา 150  คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   เด็ก และเยาวชน ร๎อยละ 80 ใช๎เวลาวํางชํวงปิดภาคเรียนฤดูร๎อนให๎เกิดประโยชน์อยํางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
1  พฤษภาคม  2560 

สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ๎านห๎วยแล๎ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)  ต าบลทําข๎าม  อ าเภอเวียงแกํน  จังหวัดเชียงราย 

งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจ านวนท้ังส้ิน 34,893 บาท (สามหมื่นส่ีพันแปดร๎อยเก๎าสิบสามบาทถ๎วน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

ด้านกระบวนการ 
1. ประสานหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

 2. วางแผนการจัดท างบประมาณเพื่อจัดท ากิจกรรม 
 3. จัดท าโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ 
 4. ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบท่ีวางไว๎ 

 กิจกรรมท่ี 1  คํายครอบครัวล๎อมรั้วด๎วยรัก  
กิจกรรมท่ี 2  คํายพี่เพื่อน๎อง 

 5. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ด้านผลผลิต 
 เด็ก  เยาวชน  ผ๎ูปกครองและชุมชน  ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีสํวนรํวมในการจัดท ากิจกรรม   ใน
การพัฒนาตนเอง  พัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติ เกิดการเช่ือมโยงเครือขํายเด็กและเยาวชนในการปฏิบัติ
กิจกรรมรํวมกันในการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ในชํวงปิดภาคเรียน  สามารถลดอัตราความเส่ียงของเด็กและ
เยาวชนในการเข๎าไปยุํงเกี่ยวกับส่ิงเสพติดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
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1.ชื่อโครงการ  โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร์รุํนเยาว์  

2. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราน   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด๎านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สํงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศึกษาท้ังในระบบ  
 นอกระบบและตามอัธยาศัยให๎มีคุณภาพสํูมาตรฐาน 

หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาดาราศาสตร์เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถ
ประยุกต์ความรู้และทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตประจ าวันได้  การศึกษาดาราศาสตร์เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาวัตถุท้องฟูา (อาทิ ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร) รวมท้ังปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากนอกช้ันบรรยากาศของโลก  โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทาง
เคมี ทางอุตุนิยมวิทยา  และการการเคล่ือนไหวของวัตถุท้องฟูา  ซึ่งสามารถน าความรู้ ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  ดังนั้นการจัดกิจกรรมอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์เป็นการเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
เยาวชนท่ีเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไปในอนาคต  จึงสมควรท่ีจะ จัดกิจกรรมอบรม
ดาราศาสตร์ให้กับเยาวชน เป็นการฝึกให้เยาวชนได้ใช้ชีวิตร่วมกัน  และได้รับประสบการณ์ในการศึกษานอก
สถานท่ีโดยสามารถเสนอแนะแนวคิดและแนวทางในการน าองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ไปพัฒนาส่ิงต่างๆรอบตัวได้ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับช้ัน
ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อปลูกฝังให้เห็นดาราศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว  สามารถจับต้องได้และไม่ยาก
เกินไปท่ีจะเรียนรู้พร้อมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จึงได้จัดท าโครงการอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา น าความรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการการดูวัตถุทางฟูา  เช่น 
ดาวหาง  ดาวพุธ ดาวศุกร์ ฯลฯ 
 2.2 เพื่อฝึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ชีวิตร่วมกัน  และได้รับประสบการณ์ในการศึกษานอกสถานท่ี 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้เสนอแนะแนวทางในการน าองค์ความรู้ ทางด้านดารา
ศาสตร์ไปพัฒนาส่ิงต่างๆรอบตัวได้ 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    กลุ่มเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 110 คน 
 เชิงคุณภาพ 
    เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ท่ีสนใจ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมการอบรมดาราศาสตร์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โดยกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน สิงหาคม  2560 

งบประมาณตามโครงการ  เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ 2560 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2560 เป็นเงินจ านวน  200,000 บาท (สอง
แสนบาท) 

ลักษณะของโครงการ   ตามนโยบาย ข้อ 5 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข 

สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่จ่ายจริง งบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์  เป็นเงิน
จ านวน  88,605.-  บาท (แปดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) 

- ค่าปูายกิจกรรมโครงการและดอกไม้ตกแต่งโพเด่ียว จ านวน 3,550 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 23,955 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  61,100 บาท 

ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  กลุ่มเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 117 คน 
 ผลท่ีได้รับ  กลุ่มเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายเข้าร่วมกิจกรรม 117 คน 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ท่ีสนใจ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมการ
อบรมดาราศาสตร์ 
 ผลท่ีได้รับ  เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ท่ีสนใจ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมการอบรม
ดาราศาสตร์ ได้เรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาลและได้สร้างโมเดลระบบสุริยะจักรวาล ฯลฯ 
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รูปกิจกรรมอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 
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ชื่อโครงการ โครงการวันเยาวชนแหํงชาติ  ประจ าปี 2560 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  สํงเสริมและสนับสนุนงานด๎านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  
                                   การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการและ 
                                   ผ๎ูด๎อยโอกาส 

หลักการและเหตุผล 
วันเยาวชนแหํงชาติก าหนดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี  2528  ซึ่งเป็นปีท่ีองค์การสหประชาชาติได๎ประกาศให๎

เป็นปีเยาวชนสากลและขอให๎ประเทศสมาชิกรํวมเฉลิมฉลองปีเยาวชน  ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ
องค์การสหประชาชาติจึงได๎รับนโยบายดังกลําวมาปฏิบัติและคณะรัฐมนตรีมีมติให๎วันท่ี 20 กันยายนของทุกปีเป็น
วันเยาวชนแหํงชาติ  เนื่องจากเป็นวันคล๎ายพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอานันทมหิดล ซึ่งพระมหากษัตริย์ท้ังสองพระองค์ได๎ขึ้นครองราชย์สมบัติขณะ   ทรง
พระเยาว์ 
 ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนต๎องเผชิญกับปัญหาด๎านความมั่นคงในการด ารงชีวิต  ท้ังการเล้ียงดูกระแสการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีขาดความสมดุล ขาดการกล่ันกรองในการเลือกรับและน าไปปฏิบัติดังนั้น  
การเตรียมความพร๎อมให๎แกํเยาวชน  จึงเป็นเรื่องเรํงดํวนของภาครัฐ เอกชน สถานศึกษาและทุกภาคสํวน ท่ีจะต๎อง
ให๎ความส าคัญและสร๎างความตระหนักให๎เกิดแกํเด็กและเยาวชนในการสร๎างองค์ความรู๎ การสร๎างภูมิค๎ุมกันและ
เลือกสรรส่ิงดีๆให๎กับตนเอง  การลดพฤติกรรมความเส่ียงด๎านตํางๆ ท่ีจะสํงผลถึงความสงบสุข  ของสังคม  การ
เตรียมความพร๎อมในด๎านตํางๆ  ไมํวําจะเป็นด๎านการเรียนรู๎วัฒนธรรมของแตํละประเทศในอาเซียน ด๎านภาษา 
ด๎านทักษะอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให๎มีความสามารถทัดเทียมกับประเทศอื่น   

เพื่อเป็นการเสริมสร๎างทักษะความรู๎และโอกาสให๎เยาวชนในจังหวัดเชียงรายได๎รวมพลัง  และแสดง
ศักยภาพของตนเองท่ีมีอยูํ และตระหนักถึงความส าคัญของตนเองท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท๎องถิ่น
ประเทศชาติ  และเพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎มีเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ด๎านแนวคิดการท างาน  และ
ประสบการณ์ตํางๆ รํวมกันของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จึงได๎จัดให๎
มีโครงการวันเยาวชนแหํงชาติ ประจ าปี 2560  ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมอบรมสํงเสริมและกระต๎ุนให๎เยาวชน ได๎ค๎นพบบทบาทและความส าคัญของตนเองท่ีมี
ตํอชุมชนและสังคม อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให๎มีความเจริญก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น 

2. เพื่อสร๎างเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู๎  ประสบการณ์  การมีจิตสาธารณะให๎กับเยาวชน  
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ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
กลํุมเด็กและเยาวชน กลํุมองค์กรและเครือขํายการท างานด๎านเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย  

ประชาชน/แขกผ๎ูมีเกียรติ/ส่ือมวลชน/หัวหน๎าสํวนราชการ/ผ๎ูแทน อปท. จ านวนไมํน๎อยกวํา  400  คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   กลํุมเด็ก  เยาวชน  ประชาชนและองค์กรเครือขําย ในจังหวัดเชียงราย ร๎อยละ 80 ได๎รับความรู๎ มีทักษะ
การคิดและจิตสาธารณะท่ีจะพัฒนาตนเอง  พัฒนาท๎องถิ่น  และพัฒนาประเทศชาติ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
20  กันยายน  2560 

สถานที่ด าเนินการ 
อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู๎และนันทนาการ องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย   

งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจ านวนท้ังส้ิน  92,536  บาท  (เก๎าหมื่นสองพันห๎าร๎อยสามสิบหกบาทถ๎วน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

ด้านกระบวนการ 
1. ลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม/ฝึกอบรม   

 2. พิธีเปิดโครงการ 
3. พิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเดํนแหํงชาติ  ผ๎ูท าคุณประโยชน์ในสาขาตําง ๆ  
4. รับฟังการบรรยายพิเศษ 
5. กิจกรรมจิตอาสา 

ด้านผลผลิต 
1. เยาวชนได๎รับการสํงเสริมพัฒนาทักษะด๎านแนวคิด ทัศนคติ และมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎ทักษะ

ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการค๎นพบตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีจิตอาสาในการพัฒนาตนเอง  พัฒนา
ท๎องถิ่น และพัฒนาประเทศชาติอยํางตํอเนื่อง   

2. เกิดเครือขํายเช่ือมโยงระหวํางกลํุมเด็กและเยาวชน องค์กรเครือขํายตํางๆ ในการปฏิบัติภารกิจรํวมกัน
แสวงหาแนวทางในการสํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตํอไปอยํางมีประสิทธิภาพ  
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                                        สรุปภาพกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ กิจกรรมอบรมเชิงสร๎างสรรค์ในชํวงปิดภาคเรียนฤดูร๎อน  ประจ าปี พ.ศ.2560 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด๎านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
5.2 เสริมสร๎างความรํวมมือและสร๎างจิตส านึกให๎กับประชาชนในการด าเนินการอนุรักษ์ การค๎ุมครองดูแล 

การปลูกปุา และบ ารุงรักษาปุาไม๎ น้ า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ 
หลักการและเหตุผล 

ปุาไม๎เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอส่ิงมีชีวิต  ไมํวําจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ 
เพราะปุาไม๎มีประโยชน์ท้ังการเป็นแหลํงวัตถุดิบของปัจจัยส่ี  คือ  อาหาร  เครื่องนุํงหํม  ท่ีอยูํอาศัยและยา
รักษาโรคส าหรับมนุษย์  และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของส่ิงแวดล๎อม  ไฟปุาถือเป็นสาเหตุหลักท่ี
ท าลายพื้นท่ีปุาอยํางรวดเร็วและเป็นการท าลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอยํางมหาศาล  สภาพปุาท่ีอุดม
สมบูรณ์จะเปล่ียนสภาพเป็นพื้นท่ีโลํงท าให๎สัตว์ปุาไมํมีท่ีอยูํอาศัย  นอกจากไฟปุาจะมีผลกระทบตํอการ
ท าลายปุาให๎เหลือน๎อยลงแล๎ว  ยังกํอให๎เกิดมลภาวะทางอากาศ  ท าให๎เกิดความผันแปรของสภาวะ
ภูมิอากาศของโลก  สํงผลให๎เกิดภาวะโลกร๎อน  ดังนั้น  ไฟปุาจึงเป็นปัญหาท่ีทุกคนต๎องรํวมมือกันในการ
แก๎ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นตามมา   

วิกฤตไฟปุาและหมอกควันท่ีเกิดขึ้นทางจังหวัดเชียงรายในขณะนี้ไมํได๎เป็นปัญหาใหมํ  แตํหากเป็นปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นซ้ าแล๎วซ้ าอีก  ซึ่งมักเกิดขึ้นในหน๎าแล๎งของทุกปี(ธันวาคม-เมษายน) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  ด๎านการเสริมสร๎างความรํวมมือและสร๎างจิตส านึกให๎กับประชาชนในการ
ด าเนินการอนุรักษ์  การค๎ุมครอง  ดูแล  การปลูกปุา  และบ ารุงรักษาปุาไม๎  น้ า  ตลอดจนทรัพยากรธรรมชา ติ  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จึงได๎ด าเนินการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพิทักษ์และสร๎างปุา  โดยใช๎ช่ือวํา  
โครงการยุวชนสร๎างปุา  โดยเริ่มจากการสร๎างองค์ความรู๎ให๎เกิดกับเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเพื่อให๎ได๎เข๎ามามีสํวน
รํวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  ดูแลปุาไม๎และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออบรมสํงเสริมสร๎างจิตส านึก  ความรํวมมือกันในการฟื้นฟูสภาพส่ิงแวดล๎อมท่ีถูกท าลาย  ให๎เกิด
ขึ้นกับเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 

2. เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูรํวมกิจกรรมเห็นถึงโทษและความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎  
3. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนเรียนรู๎หลักและวิธีการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล๎อมอยํางถูกวิธี 
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ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  วิทยากร  เจ๎าหน๎าท่ีด าเนินโครงการ จ านวนไมํน๎อยกวํา 120 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   เด็ก  เยาวชน  และผ๎ูเข๎ารํวมโครงการฯ มีจิตส านึกรักในส่ิงแวดล๎อม  เกิดความสามัคคีในหมูํคณะและใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์หํางไกลยาเสพติด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
17 กุมภาพันธ์  2560 

สถานที่ด าเนินการ 
หนํวยสํงเสริมการควบคุมไฟปุา   แมํสรวย  อ าเภอแมํสรวย  จังหวัดเชียงราย 

งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจ านวนท้ังส้ิน 99,710.-บาท (เก๎าหมื่นเก๎าพันเจ็ดร๎อยสิบบาทถ๎วน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

ด้านกระบวนการ 
1. ส ารวจความต๎องการความสนใจของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

 2. แตํงต้ังคณะกรรมการจัดการโครงการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการโครงการ 
 4. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานโครงการ 
  กิจกรรมท่ี 1  -พิธีเปิดโครงการ 

-รับฟังวิทยากรบรรยาย เรื่อง  คุณ  โทษ  ประโยชน์ของปุาไม๎ 
  กิจกรรมท่ี 2 -แบํงกลํุมการเรียนรู๎และลงมือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์กิจกรรม/โครงการ 
 5. สรุปผลการด าเนินงาน 

ด้านผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนได๎รับความรู๎  ความเข๎าใจถึงอันตรายและผลกระทบท่ีเกิดจาการท าลายทรัพยากรปุาไม๎
และจากไฟปุาท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งจะเป็นแนวทางท่ีจะชํวยปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได๎
อยํางยั่งยืน  
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ชื่อโครงการ สํงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  สํงเสริมและสนับสนุนงานด๎านสวัสดิการสังคม การสังคมสงบเคราะห์     

    การพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการและผ๎ูด๎อยโอกาส 

หลักการและเหตุผล 
เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาชุมชน  ท๎องถิ่น  และประเทศชาติ  แตํในปัจจุบันสภาพการ

เปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  และส่ือเทคโนโลยีตําง ๆ สํงผลกระทบตํอ
เด็กและเยาวชน ท าให๎เกิดปัญหาสังคมซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีเส่ียงตํอปัญหาสังคมดังกลําว   ดังนั้น  การ
สํงเสริมคุณคําของเด็กและเยาวชน ให๎มีกระบวนการคิดท่ีดี ด า เนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์  การสํงเสริมการ
ท างานเพื่อสํวนรวมจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น การ
สร๎างทางออกที่หลากหลายให๎ได๎ด าเนินกิจกรรมเป็นการสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎แกํเด็กและเยาวชนและพร๎อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง  

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายได๎มีนโยบายสํงเสริมการขับเคล่ือนการท างานของเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย และเล็งเห็นวําเด็กและเยาวชนในจังหวัดนั้น จ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาศักยภาพและสร๎างเสริม
ทักษะการเรียนรู๎ที่จ าเป็นท้ังด๎านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให๎
เด็กและเยาวชนได๎มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู๎นอกสถานท่ี  เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพทักษะความเป็นผ๎ูน า  การสร๎าง
ความเช่ือมั่นในตนเองให๎มีพลังใจ  ใฝุรู๎  ตํอส๎ูปัญหา  และมุํงมั่นไปให๎ถึงจุดหมายของตนเอง  ท้ังยังเป็นการสร๎าง
พลังเครือขํายจากทุกจังหวัดให๎ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  พร๎อมท้ังรํวมกันสร๎างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ท้ังแกํตนเอง 
ชุมชน และสังคมตํอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ออบรมสํงเสริมให๎กลํุมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายได๎รับความรู๎เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง  

ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  เพื่อเพิ่มทักษะในการด าเนินงาน การด าเนินชีวิต รู๎จักเสียสละเพื่อสํวนรวม  สามารถ
น าแนวทางมาปรับใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสร๎างเครือขํายในการท างานและสร๎างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎ให๎แกํเด็กและเยาวชนท่ีมีหน๎าท่ี
ขับเคล่ือนการท างานด๎านเด็กและเยาวชน  
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ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
คณะสภาเด็กฯอ าเภอ, คณะสภาเด็กฯจังหวัดเชียงราย, แกนน าเด็กในสถานศึกษา และผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับ

กิจกรรมเด็กและเยาวชน จ านวนไมํน๎อยกวํา 90 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ร๎อยละ 100  ได๎รับความรู๎ และได๎รับการพัฒนาทักษะในการ
ด าเนินงาน  มีเวทีในการจัดกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู๎เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคล่ือน
การท างานเพื่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
6-10  พฤษภาคม  2560 

สถานที่ด าเนินการ 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบุรี และกรุงเทพฯ 

งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจ านวนท้ังส้ิน  488,715 บาท (ส่ีแสนแปดหมื่นเจ็ดร๎อยสิบห๎าบาทถ๎วน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

ด้านกระบวนการ 
1. จัดประชุมแนวทางการจัดกิจกรรม และรับฟังความคิดเห็น 

 2. ก าหนดแนวทาง และรูปแบบของกิจกรรม 
 3. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

4. ด าเนินการตามโครงการ 
-กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด๎านเสริมสร๎างภาวะผ๎ูน า 
-กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู๎และศึกษาการท างานของกลํุมเครือขําย/งานตามแนวพระราชด าริฯ 

 5. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

ด้านผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนมีเจตคติท่ีดี  มีจิตใจใฝุเรียนรู๎  มีทักษะและวิสัยทัศน์ท่ีกว๎างไกลจากเวทีแหํงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ การขับเคล่ือนการท างาน  เกิดเครือขํายเช่ือมโยงการท างานเพื่อการพัฒนาชุมชน ท๎องถิ่นและ  
ประเทศชาติอยํางยั่งยืนตํอไป  

ภาพถ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
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การฝึกอบรมรับความรู้  และด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ณ  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 

การศึกษาดูงานรับความรู้  และด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ณ  จังหวัดเพชรบุรี 
1. โครงการชั่งหัวมัน 

  
 
 
 
 

2. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
 
 

 
 
  

 

3. พระรามราชนิเวศน์ (ราชวังบ้านปืน) 

 

 
4. หุบกระพง 
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5. พระราชวังมฤคทายวัน 
 
 
 
 
 

 

6. พระรามราชนิเวศน ์(เขาวัง) 
 
 
 
 
 
 
 
7. การแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
8. กิจกรรมนันทนาการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
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9. เดินทางเข๎ากราบพระบรมศพ รัชกาลท่ี 9  
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ชื่อโครงการ อบรมทักษะการวํายน้ าขั้นพื้นฐานส าหรับเด็กและเยาวชน “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด๎านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
3.1 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ  
                                        และสถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ 

หลักการและเหตุผล 
ข๎อมูลกระทรวงสาธารณสุขส ารวจพบวํา  เด็กไทยอายุต่ ากวํา  15  ปี  เสียชีวิตเป็น  2  เทําของอุบัติเหตุ

จราจร  แตํละปีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ าตาย  รายงานสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ าวํา  การจมน้ าเป็น
สาเหตุส าคัญ  ประเทศไทยพบผ๎ูเสียชีวิตจากเหตุจมน้ าในจ านวนนี้เป็นเด็กอายุต่ ากวํา  15  ปี เฉล่ียปีละ  1,500  
คน  เฉล่ียวันละ 4  คน  ซึ่งมากเป็นอันดับ 1  เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตของเด็กจากทุกสาเหตุท้ังโรคติดเช้ือและไมํ
ติดเช้ือ  ซึ่งถือวําเด็กไทยขาดทักษะด๎านนี้เป็นอยํางมาก  และการสอนวํายน้ าในขณะนี้ยังขาดในเรื่องทักษะความ
ปลอดภัยทางน้ า  ทักษะการเอาชีวิตรอด  การปูองกันอุบัติภัยทางน้ าและการชํวยชีวิตคนจมน้ า  ดังนั้น  การวําย
น้ าจึงเป็นทักษะส าคัญขั้นพื้นฐานของเด็กท่ีจ าเป็นต๎องเรียนรู๎อยํางยั่งยืน  เพื่อเอาชีวิตรอดและยังถือเป็นการลด
คําใช๎จํายของรัฐจากความสูญเสียและความสูญเปลําจากการลงทุนการศึกษาและสุขภาพของเด็ก 
 จากเหตุผลดังกลําว  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายจึงได๎จัดท าโครงการอบรมทักษะการวํายน้ า  ขั้น
พื้นฐานขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการวํายน้ า  การเพิ่มกิจกรรมทางบวกให๎แกํเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย  อนึ่งการพัฒนาทักษะการวํายน้ านี้จะชํวยให๎เกิดภูมิค๎ุมกันความปลอดภัยทางน้ า  
การลดการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ า  อีกท้ังยังเป็นการเตรียมเยาวชนสํูการแขํงขันกีฬาทางน้ าของชาติและ   การ
เตรียมคนเข๎าสํูอาชีพที่ต๎องทดสอบความสามารถในการวํายน้ าเป็นพื้นฐานด๎วย 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายมีนโยบายด๎านการพัฒนาสังคมการศึกษา  และการสาธารณสุข       
ท่ีเป็นการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผ๎ูสูงอายุและผ๎ูด๎อยโอกาส  และการเข๎าถึงบริการ
ของรัฐเพื่อให๎สามารถพึ่งพาตนเองได๎  การสํงเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อให๎เกิดการพัฒนาท้ังทางด๎านรํางกาย
และจิตใจและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให๎มีสุขภาพรํางกาย  จิตใจ ความสัมพันธ์ท่ีดี    ตํอ
กัน  การพัฒนาทักษะและการลดอุบัติเหตุทางน้ าลง  จึงได๎จัดท าโครงการอบรมทักษะการวํายน้ าขั้นพื้นฐานส าหรับ
เด็กและเยาวชน “วํายน้ าเพื่อชีวิต” ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
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1. เพื่ออบรมให๎ความรู๎และสอนทักษะการวํายน้ าขั้นพื้นฐานในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า             

การชํวยชีวิตของตนเองและผ๎ูอื่นเบ้ืองต๎นตามวิธีมาตรฐานสากล 
2. เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางบวกให๎เด็ก  เยาวชนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์หํางไกลยาเสพติด  

ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  จ านวนไมํน๎อยกวํา  300  คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   เด็กนักเรียนและเยาวชนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎และทักษะเบื้องต๎นในการชํวยเหลือผ๎ูประสบเหตุ   
ทางน้ าและวํายน้ าเป็นทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหวํางวนัท่ี  20-24  และ  27-31  มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ 

สระวํายน้ าโรงเรียนปิยะพรพิทยา  อ าเภอแมํสาย  จังหวัดเชียงราย  และสระวํายน้ าโรงเรียนกิตติคุณเทิง
วิทยา  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจ านวนท้ังส้ิน  396,620  บาท  (สามแสนเก๎าหมื่นหกพันหกร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ด้านกระบวนการ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ    
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครเด็กและเยาวชนที่สนใจเข๎ารํวมโครงการ 

3. จัดหาวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ในการสอนวํายน้ า 
4. ด าเนินการตามโครงการ  จ านวน  2 ครั้ง 

กิจกรรม  - อบรมภาคทฤษฎีขั้นพื้นฐาน /  อบรมภาคปฏิบัติ 
5. สรุปผลการจัดการฝึกอบรมวํายน้ าขั้นพื้นฐาน 

ด้านผลผลิต 
1. เด็กและเยาวชนตามกลํุมเปูาหมายมีความรู๎และทักษะเบื้องต๎นในการชํวยเหลือผ๎ูประสบเหตุทาง

น้ าและมีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นตํอการด ารงชีวิต   
2. เด็กนักเรียนและเยาวชนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมทักษะการวํายน้ าทุกคนจะสามารถวํายน้ าเป็นเมื่อจบ

กิจกรรม  
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ภาพถ่ายโครงการอบรมทักษะการว่ายน้ าขั้นพื้นฐานส าหรับเด็กและเยาวชน “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” 

รุ่นที่ 1  โรงเรียนปิยพรพิทยา  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
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ภาพถ่ายโครงการอบรมทักษะการว่ายน้ าขั้นพื้นฐานส าหรับเด็กและเยาวชน “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” 

รุ่นที่ 2  โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
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ช่ือโครงการ การแข่งขันกีฬา “อบจ.เชียงราย เปตองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า”  

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 2.1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
   กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณะภัย 
   กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

2.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
   กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
 กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 

2.4. แผนงาน 
 - สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 - การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ 

  นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

หลักการความเป็นมา 
  ใน พ.ศ.2527 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับสมาคม          
เปตองและโปรวังซาล แห่งประเทศไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์ และวันท่ี 22 เมษายน 2530 เปล่ียนช่ือสมาคมเป
ตองฯ เป็นสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ปัจจุบันนี้กีฬาเปตอง ได้ถูกบรรจุเข้าในการแข่งขันกีฬา
ท้ังส่วนราชการ และภาคเอกชนด้วย  
 กีฬาเปตอง เป็นกีฬาท่ีเล่นได้ไม่ยาก ปัจจุบันจึงมีผู้นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย จะเห็นได้ว่าในหมู่บ้าน 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้จัดให้มีการแข่งขันเปตอง เพื่อให้ผู้เล่นได้มาพบปะสังสรรค์ ได้รู้จักและได้ร่วม
สนุกสนานร่วมกัน  นับเป็นการสร้างสังคมอันดีแก่นักกีฬา นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหายาเสพติด เนื่องจากคนหัน
มาเล่นกีฬาล่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมลดลง 

เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทยอย่างหาท่ีสุดมิได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐ ท่ีต้องการให้คนไทย  ทุก
เพศทุกวัยใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ โดยการหันมาออกก าลังกาย และอ านาจหน้าท่ีตามพรบ.ก าหนดแผน และ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด                 
มีอ านาจในการส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเป็นการพัฒนาวงการกีฬาเปตองและคัดตัว
นักกีฬา เปตองของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป องค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดท าโครงการโดยใช้ช่ือว่า การแข่งขันกีฬา “อบจ.เชียงราย เปตอง เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จย่า”    

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี        
ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  
 2. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ใหห้่างไกลส่ิงเสพติด       

ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันจ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 
  - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ทีมชาย)   
   - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ทีมหญิง)  

   - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ทีมชาย)  
   - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ทีมหญิง)   
   - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ทีมชาย)   
   - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ทีมหญิง)   
   - รุ่นประชาชนท่ัวไป (ทีมชาย)   
   - รุ่นประชาชนท่ัวไป (ทีมหญิง) 
   - รุ่นอาวุโสทีมชายอายุต้ังแต่ 55 ปีข้ึนไป   
   - รุ่นอาวุโสทีมหญิงอายุต้ังแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  
  2. เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ให้ห่างไกลส่ิงเสพติด       

ระยะเวลาด าเนนิการ  
  เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2559  

 ส้ินสุดโครงการ  สิงหาคม 2560 

สถานทีด่ าเนนิการ  
 ณ สนามเปตอง ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณท้ังส้ิน 127,325.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ด้านกระบวนการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
 3. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขัน 
 4. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
 5. สรุปผลการจัดการแข่งขัน 

ด้านผลผลิต 
 1. กีฬาเปตองได้รับการส่งเสริมและสืบสานให้คงอยู่และเผยแพร่สู่สังคมตามปณิธานของสมเด็จย่า และ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น   
 2. เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป มีความสนใจใส่ใจในออกก าลังกายเพื่อพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง
สมบูรณ์ ใหห้่างไกลยาเสพติด 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ในช่วงระหว่างการจัดโครงการเกิดฝนฟูาคะนอง จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดการแข่งขัน และการแข่งขันใช้เวลา
มากจึงท าให้การแข่งขันยืดเยื้อ 
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ชื่อโครงการ  การแขํงขันวํายน้ า“อบจ.เชียงราย Summer Swimming Challenge 10th” ครั้งท่ี  10 
     ประจ าปี  2560   
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข  
2.2 ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
4.3 สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  จ านวนโครงการกิจกรรมท่ีสํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
2.3 ยุทธศาสตร์กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การสํงเสริมและพัฒนาด๎านการศึกษา เพื่อเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

1.7 สํงเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีมีสุนทรียภาพ สํงเสริมการเรียนรู๎ผํานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสํงเสริมและพัฒนาด๎านกีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชนให๎เป็นระบบและครอบคลุม 
2.2 สํงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการโดยการมีสํวนรํวม 

ตัวชี้วัดท่ี  KPI25  
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการสํงเสริมการจัดการแขํงขันกีฬาวํายน้ าของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันยังอยูํในวงจ ากัด  ซึ่งเด็ก
นักเรียน นักศึกษา  เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  มีความหลากหลายในการเลือกเลํนกีฬาชนิดตําง ๆ              
มากยิ่งขึ้น  การจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬาเป็นการสํงเสริมให๎เยาวชน และประชาชนได๎ออกก าลังกาย เสริมสร๎าง
สมรรถภาพทางรํางกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา และเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์หํางไกลยาเสพ
ติด  การจัดการแขํงขันวํายน้ าครั้งนี้ถือเป็นการสํงเสริมกีฬาวํายน้ าของจังหวัดเชียงรายให๎เป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างขวาง 
และแพรํหลายไปสํูจังหวัดใกล๎เคียง  ตลอดจนเป็นการพัฒนาวงการกีฬาวํายน้ า การคัดเลือกตัวนักกีฬาวํายน้ าของ
จังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นตัวแทนในการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาวํายน้ ารายการตํางๆ ในระดับท่ีสูงขึ้นตํอไป       
ฝุายกีฬา นันทนาการ และกิจการพิเศษ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงรายจึงได๎จัดท าโครงการแขํงขันกีฬาวํายน้ าขึ้นโดยใช๎ช่ือวํา  โครงการจัดการแขํงขันกีฬาวํายน้ า “อบจ.
เชียงราย Summer Swimming Challenge 10th”   ครั้งท่ี 9 ประจ าปี  2510    
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการสํงเสริมกีฬาวํายน้ าของจังหวัดเชียงรายให๎เป็นที่รู๎จักของประชาชนท่ัวไป 
2. เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาวํายน้ าในจังหวัดเชียงราย เพื่อทดแทนนักกีฬาวํายน้ าท่ีมีอยูํ 
3. เพื่อเตรียมความพร๎อมของนักกีฬาวํายน้ าในการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาวํายน้ าในระดับตํางๆ ตํอไป 
4. เพื่อเป็นสํงเสริมให๎เด็ก เยาวชนใช๎เวลาวํางท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์หํางไกลส่ิงเสพติด 
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ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เด็ก เยาวชนและประชาชนภายในเขตและนอกเขตจังหวัดเชียงราย เข๎ารํวมการแขํงขันไมํน๎อยกวํา 300 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได๎ออกก าลังกายเพื่อพัฒนารํางกายให๎แข็งแรงสมบูรณ์ หํางไกลยาเสพติด 

และเป็นแบบอยํางท่ีดีตํอการสํงเสริมการออกก าลังกายให๎แกํสาธารณะชนท่ัวไปของจังหวัดเชียงราย  และเป็นการ
พัฒนาวงการกีฬาวํายน้ าของจังหวัดเชียงรายให๎กว๎างขวาง 
งบประมาณ 

งบประมาณท้ังส้ิน 182,400.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันส่ีร๎อยบาทถ๎วน) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

30  เมษายน – 1  พฤษภาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ 

 ณ สระวํายน้ า (25 เมตร) ศูนย์บูรณาการการเรียนรู๎และนันทนาการ องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  
(สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) 
ด้านกระบวนการ 

 1. จัดท าโครงการเพือ่ขออนุมัติ 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการจัดการแขํงขัน 
3. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแขํงขัน 
4. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานจัดการแขํงขัน 
5. สรุปผลการจัดการแขํงขัน 

ด้านผลผลิต 
 กีฬาวํายน้ าได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนจากหนํวยงานตํางๆ มากขึ้น  รวมท้ังเยาวชน และประชาชนใน

จังหวัดเชียงรายมีความรู๎ความเข๎าใจในการแขํงขันกีฬาวํายน้ า  และเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย รวมท้ัง
ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพรํางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย  หํางไกลส่ิงเสพติด  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ปัญหา/อุปสรรค 
 -เกิดพายุฝนฟูาคะนองกํอนวันจัดการแขํงขัน  ท าให๎น้ าในสระวํายน้ าและสถานท่ีแขํงขันเกิดความสกปรก
เนื่องจากลมพัดพาเศษกิ่งไม๎  ใบไม๎มาตกใสํ 
 



52 

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการการแข่งขันว่ายน้ า “อบจ.เชียงราย Summer 
Swimming Challenge 10th”   ครั้งท่ี 10 ประจ าปี  2560   

 
 

 
 
 
 

ดร.เกียรตคุิณ  จันแก่น 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย 

ประธานเปิดโครงการฯ 

นางสาวศริิพร  สุขสวัสดิ์ 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการศกึษาในระบบ 

กล่าวเปิดรายงานโครงการฯ 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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ชื่อโครงการ การแขํงขันกีฬาวู๏ดบอล   
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 2.1.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

 2.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
      กลยุทธ์ 3.2 สํงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท๎องถิ่น 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณะภัย 
      กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาส 

2.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ 3.3 สํงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 6.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของทุกภาคสํวน 
2.4.แผนงาน 
- สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน/งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
- การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ/งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ 

นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการกีฬาได๎วําเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญและมีคุณคําอยํางยิ่งตํอชีวิตและความเป็นอยูํของประชาชน   

ชาวไทย  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงกลําวถึงความส าคัญของ
การกีฬาวํา  “การกีฬาเป็นของจ าเป็นแก่ทุกคน  เพราะกีฬาย่อมช่วยเสริมสร้างสุขภาพ  ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจได้อย่างดียิ่ง” 

เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายของทางภาครัฐ ท่ีต๎องการให๎คนไทยทุกเพศทุกวัยใสํใจในเรื่องของสุขภาพ 
โดยการหันมาออกก าลังกาย และอ านาจหน๎าท่ีตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  ซึ่งก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอ านาจในการสํงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี  
และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น  การจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬาเป็นการสํงเสริมให๎เยาวชน และประชาชนได๎
ออกก าลังกาย เสริมสร๎างสมรรถภาพทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์หํางไกลยาเสพติด และเป็นการสํงเสริมการแขํงขันกีฬาชนิดตํางๆ ให๎แพรํหลายในจังหวัดเชียงราย   
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เพื่อเป็นการสํงเสริมการเลํนกีฬาของเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในจังหวัดเชียงราย  ให๎มีความสามารถ   

ในด๎านการกีฬา  อีกท้ังเป็นการเสริมสร๎างเกราะปูองกันภัยจากยาเสพติดทุกรูปแบบ   โดยใช๎กีฬาเป็นส่ือน า  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  จึงได๎ด าเนินการจัดท าโครงการแขํงขันกีฬาขึ้น ในช่ือโครงการวํา  การแขํงขัน
กีฬาวู๏ดบอล ประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อจัดการแขํงขันกีฬาวู๏ดบอลให๎เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในจังหวัดเชียงราย   

2 เพื่อเสริมสร๎างสมรรถภาพทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์หํางไกลยาเสพติด 

3 เพื่อเป็นการสํงเสริมนโยบายของทางภาครัฐ ท่ีต๎องการให๎คนไทยทุกเพศทุกวัยใสํใจในเรื่องของสุขภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
เปูาหมายเชิงปริมาณ 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดเชียงราย เข๎ารํวมแขํงขันจ านวนไมนํ๎อยกวํา  200  คน 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

เด็ก  เยาวชน  และประชาชนท่ัวไปในจังหวัดเชียงราย  ร๎อยละ 80  ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการออกก าลังกาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
20 สิงหาคม 2560 

สถานที่ด าเนินการ 
สนามกีฬาภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู๎และนันทนาการ  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย   

งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรวมท้ังส้ินจ านวน 99,475.-บาท (เก๎าหมื่นเก๎าพันส่ีร๎อยเจ็ดสิบห๎าบาทถ๎วน)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

ด้านกระบวนการ 

1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2 แตํงต้ังคณะกรรมการจัดการแขํงขัน 
3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแขํงขัน 
4 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานจัดการแขํงขัน 
5 สรุปผลการจัดการแขํงขัน 
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ด้านผลผลิต 

  เป็นเวทีในการแสดงความสามารถในการเลํนกีฬาแกํเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
สามารถเป็นแรงจูงใจในการเลํนกีฬา และสร๎างนักกีฬาจังหวัดเชียงรายให๎มีการพัฒนาความสามารถในการเลํนขึ้น
เป็นล าดับ จนสามารถเข๎าแขํงขันในระดับสูงขึ้นตํอไป 
 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล 
ประจ าปี 2560 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกัมพล  ค าเคน 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

กล่าวเปิดรายงานโครงการฯ 

ดร.เกียรตคุิณ  จันแก่น 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย 

ประธานเปิดโครงการฯ 
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ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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ชื่อโครงการ : มหกรรมกีฬาและนันทนาการผ๎ูสูงอายุ “สูงวัยเกมส์” 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 2.1.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

 2.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
   กลยุทธ์ 3.2 สํงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท๎องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณะภัย 
   กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาส 

2.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
   กลยุทธ์ 3.3 สํงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
 กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 6.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของทุกภาคสํวน 

2.4.แผนงาน 
 - สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน/งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 - การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ/งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ 

นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

หลักการและเหตุผล 

 การกีฬาเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกคน  เพราะสํงผลตํอสุขภาพพลานามัยของประชาชนท่ัวไป  ไมํวําจะเป็น 
เด็ก  เยาวชน ประชาชน และผ๎ูสูงอายุ  ปัจจุบันรัฐบาลเน๎นการสร๎างสุขภาพในภาคประชาชน  กลํุมผ๎ูสูงอายุเป็น
กลํุมท่ีสังคมและครอบครัวต๎องดูแลให๎ความเอาใจใสํ  จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ประชาชนต๎องด้ินรนท ามาหา
กิน  บางครั้งต๎องออกไปท างานนอกบ๎าน  ท าให๎ผ๎ูสูงอายุต๎องถูกทอดท้ิงให๎อยูํตามล าพัง  จึงอาจเป็นบํอเกิดของ
ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาได๎ 
 ในปัจจุบันจ านวนผ๎ูสูงอายุและสัดสํวนผ๎ูสูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ในอัตราท่ีรวดเร็ว  ท าให๎โครงสร๎าง
ประชากรของประเทศไทยเข๎าสํูระยะท่ีเรียกวํา  ภาวะประชากรผ๎ูสูงอายุ  ซึ่งมีผลตํอการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
รัฐบาลจึงให๎ความสนใจ เตรียมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาผ๎ูสูงอายุ ด๎วยผ๎ูสูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคํา
สร๎างคุณประโยชน์มากมาให๎กับประเทศ  จึงสมควรท่ีจะได๎รับการดูแล ให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ด าเนินชีวิตอยํางมี
ความสุข  ไมํเป็นปัญหาตํอครอบครัวและสังคม  
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องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม      

และสํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให๎เกิดการพัฒนาท้ังทางด๎านรํางกายและจิตใจ  ได๎ตระหนัก 
ในการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และมีความสุขด๎วยกิจกรรมการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการตํางๆ 
เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูสูงอายุกับคนทุกวัยในชุมชนและสังคม  จึงได๎จัดโครงการเพื่อสํงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผ๎ูสูงวัยขึ้นโดยใช๎ช่ือโครงการวํา “มหกรรมกีฬาและนันทนาการผ๎ูสูงอายุ “สูงวัยเกมส์”   

วัตถุประสงค์โครงการ 

1 เพื่อจัดการแขํงขันกีฬา การสํงเสริมการออกก าลังกาย การสร๎างเวทีในการพบปะ พูดคุยและท า
กิจกรรมรํวมกันของผ๎ูสูงอายุในจังหวัดเชียงราย  โดยให๎ผ๎ูสูงอายุได๎แสดงศักยภาพของตนเองผํานส่ือกีฬาและ
นันทนาการ 

2 เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางผ๎ูสูงอายุกับคนทุกเพศทุกวัยและสํงเสริมให๎สังคมได๎ตระหนักและเห็น
คุณคําของผ๎ูสูงอายุและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในสังคม 
ผลการด าเนินงาน 

1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ผ๎ูสูงอายุในจังหวัดเชียงราย ท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวนไมํน๎อยกวํา 300 คน แบํงออกเป็น  4  เขต 

ประกอบไปด๎วย  
เขต 1 อ.เมือง, อ.เวียงชัย, อ.เวียงเชียงรุ๎ง  
เขต 2 อ.แมํลาว, อ.พาน, อ.ปุาแดด, อ.แมํสรวย, อ.เวียงปุาเปูา  
เขต 3 อ.แมํจัน, อ.แมํสาย, อ.เชียงแสน, อ.แมํฟูาหลวง, อ.ดอยหลวง  
เขต 4 อ.เทิง, อ.พญาเม็งราย, อ.ขุนตาล, อ.เชียงของ, อ.เวียงแกํน     

 2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

       ผ๎ูสูงอายุท่ีเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา  ร๎อยละ 80  มีสุขภาพรํางกาย  จิตใจท่ีดี  มีความสุข  สนุกสนาน
เพลิดเพลินมากขึ้น 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 27 มิถุนายน 2560 
สถานที่ด าเนินโครงการ 

 ณ  ศูนย์บูรณาการการเรียนรู๎และนันทนาการ  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 

  จ านวน  196,810.-บาท (หนึ่งแสนเก๎าหมื่นหกพันแปดร๎อยสิบบาทถ๎วน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ด้านกระบวนการ 

 1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2 แตํงต้ังคณะกรรมการจัดการแขํงขัน 
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3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแขํงขัน 
4 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานจัดการแขํงขัน 
5 สรุปผลการจัดการแขํงขัน 

ด้านผลผลิต 

 ผ๎ูสูงอายุในจังหวัดเชียงรายมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  มีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน  และมีความสนใจใสํใจใน
สุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น  สํงผลให๎คุณภาพชีวิตผ๎ูสูงอายุ  บุคคลรอบข๎างและสังคมดีขึ้น   

ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ “สูงวัยเกมส์”  

ประจ าปี  2560   

 

ขบวนพาเหรดน านักกีฬาเข้าสู่สนาม 
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คณะกรรมการตัดสิน 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ 
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1. ชื่อโครงการ การแขํงขัน “อบจ.เชียงราย เทนนิสคัพ”   
2. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 2.1.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

 2.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
   กลยุทธ์ 3.2 สํงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท๎องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณะภัย 
  กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาส 

2.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
   กลยุทธ์ 3.3 สํงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
 กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 6.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของทุกภาคสํวน 

2.4.แผนงาน 
 - สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน/งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 - การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ/งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ 

นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการกีฬาได๎ช่ือวําเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญและมีคุณคําอยํางยิ่งตํอชีวิตและความเป็นอยูํของประชาชน

ชาวไทย  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงกลําวถึงความส าคัญของ
การกีฬาวํา  “การกีฬาเป็นของจ าเป็นแก่ทุกคน  เพราะกีฬาย่อมช่วยเสริมสร้างสุขภาพ          ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจได้อย่างดียิ่ง” 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎เล็งเห็นความส าคัญของการกีฬา  ได๎สํงเสริมการเลํนกีฬาของ
ประชาชน และหนํวยงานจังหวัดเชียงรายให๎มีความสามารถในด๎านการกีฬา  เพื่อจะได๎เป็นตัวแทนนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาในระดับจังหวัดเชียงรายอยํางตํอเนื่อง อีกท้ังเป็นการเสริมสร๎างเกราะปูองกันภัยจาก     ยาเสพติด
ทุกรูปแบบ รวมถึงเป็นการสร๎างความสามัคคีให๎กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายโดยใช๎การแขํงขันกีฬาและ
การออกก าลังกาย จึงได๎จัดการแขํงขันกีฬาเทนนิสเยาวชนขึ้นในช่ือโครงการ “อบจ.เชียงราย เทนนิสเยาวชน คัพ” 
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วัตถุประสงค์ 

1 เป็นการจัดการแขํงขันกีฬาเพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนหันมาสนใจการเลํนกีฬาเทนนิส 
2 เพื่อสํงเสริมการออกก าลังกายของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายอยํางหลากหลายชนิดกีฬา 
3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมของนักกีฬาท่ีจะเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาในระดับตําง ๆ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

 เด็กและเยาวชน และประชาชนในจังหวัดเชียงราย เข๎ารํวมการแขํงขัน  14 รุํนอายุ  จ านวน   ไมํ
น๎อยกวํา  200  คน ดังนี้ 

- รุํนอายุ  8 ปี (ชาย-หญิง)   - รุํนอายุ  10 ปี (ชาย-หญิง)   
- รุํนอายุ 12 ปี (ชาย-หญิง)   - รุํนอายุ  14 ปี (ชาย-หญิง)   
- รุํนอายุ 16 ปี (ชาย-หญิง)   - รุํนอายุ  18 ปี (ชาย-หญิง) 
- รุํนประชาชนท่ัวไป (ชาย-หญิง) 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ร๎อยละ 100  ได๎ออกก าลังกายเพื่อพัฒนารํางกายให๎แข็งแรง

สมบูรณ์  หํางไกลยาเสพติด และนักกีฬาเทนนิสของจังหวัดเชียงรายได๎รับการพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 28 – 29 กรกฎาคม 2560 
งบประมาณ   

งบประมาณจ านวนท้ังส้ิน 108,380.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ด้านกระบวนการ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการจัดการแขํงขัน 
3. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแขํงขัน 
4. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานจัดการแขํงขัน 
5. สรุปผลการจัดการแขํงขัน 

ด้านผลผลิต 
  เป็นเวทีในการแสดงความสามารถในการเลํนเทนนิสแกํเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในจังหวัดเชียงราย 

เป็นแรงจูงใจในการเลํนเทนนิส และสร๎างนักกีฬาเทนนิสจังหวัดเชียงรายพัฒนาความสามารถในการเลํนขึ้นเป็น
ล าดับ จนสามารถเข๎าแขํงขันในระดับสูงขึ้นตํอไป 

 



64 

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบจ.เชียงรายเทนนิสคัพ  ประจ าปี 2560   
 

 
 

 
 

นายกัมพล  ค าเคน 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

กล่าวเปิดรายงานโครงการฯ 

ดร.เกียรตคุิณ  จันแก่น 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย 

ประธานเปิดโครงการฯ 
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ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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ชื่อโครงการ ละอํอนเมือง  อนุรักษ์ขนมเมือง 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข  
2.2 ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
4.1 สํงเสริมและสนับสนุนงานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาน  ภูมิปัญญา 

          ท๎องถิ่นให๎ได๎รับการฟื้นฟู  พัฒนา  สืบทอดไว๎เป็นมรดกของท๎องถิ่น 

หลักการและเหตุผล 
 ขนมพื้นบ๎านของแตํละท๎องถิ่น เป็นขนมท่ีบํงบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชุมชนแตํละท๎องถิ่น  และ
แสดงถึงความเป็นไทยต้ังแตํครั้งอดีตกาลท่ีกํอก าเนิดภูมิปัญญาหลากหลายอยํางให๎สืบสานตํอกันมา  ท้ังวิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรม ท่ีสามารถน าวัสดุมีอยูํในท๎องถิ่นมาปรุงแตํงเป็นของหวานได๎มากหลายรูปแบบ จัดเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมอยํางหนึ่งท่ีบํงบอกวําคนในท๎องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ มีลักษณะนิสัยอยํางไร เพราะขนมแตํละชนิด
ล๎วนมีเสนํห์  แสดงให๎เห็นถึงความละเอียดอํอน ประณีต  วิจิตรบรรจงในรูปลักษณ์  ต้ังแตํวัตถุดิบท่ีใช๎  วิธีการท าท่ี
กลมกลืน  ความพิถีพิถัน  สีท่ีให๎ความสวยงาม  มีกล่ินหอม  รสชาติของขนมท่ีละเมียดละไมชวนให๎รับประทาน   

การเรียนรู๎และอนุรักษ์การท าขนมให๎เด็กและเยาวชนในชุมชนเป็นผ๎ูสืบทอด รวมท้ังภูมิปัญญาจากผ๎ูรู๎ใน
ชุมชน เพื่อให๎สามารถถํายทอดและคงไว๎ ตลอดจนเป็นการสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในพื้นท่ี โดยตระหนักถึง
ความส าคัญของภูมิปัญญาพื้นบ๎าน  มีความเข๎าใจรากเหง๎า ความเป็นวัฒนธรรม แบํงปัน เกื้อกูลชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีการศึกษาเรียนรู๎วิถีการด ารงชีวิต ท่ีมีมาช๎านานบนพื้นฐานของธรรมชาติท่ีเกี่ยวพันสอดคล๎องกันกับวิถี
ชีวิตชุมชน 
          องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  จึงได๎จัดท าโครงการละอํอนเมือง  อนุรักษ์ขนมเมือง  โดยมุํงหวังให๎
เด็กและเยาวชนในชุมชนท่ีรํวมโครงการตระหนักและเห็นคุณคําของภูมิปัญญาในการท าขนมพื้นบ๎าน  และคง
รักษาไว๎ซึ่งวิถีความเป็นอยูํพร๎อมท้ังอนุรักษ์อยํางยั่งยืนตํอไป  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ออบรมสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณคําของขนมพื้นบ๎าน และรํวมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ให๎

คงไว๎ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยูํของท๎องถิ่นตน  
2. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนได๎ เรียนรู๎วิธีการท าขนมพื้นบ๎านและสามารถน าความรู๎ท่ีได๎ไปใช๎ให๎เกิด

ประโยชน์ในชีวิตจริง 
3. เพื่อสร๎างเวทีให๎กับเด็กและเยาวชน ในการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและตํอสํวนรวม 
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ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนภายในจังหวัดเชียงราย วิทยากร เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง จ านวนไมํน๎อยกวํา 100 คน  

 เชิงคุณภาพ 
      เด็ก และเยาวชน ร๎อยละ  80  ท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎ความเข๎าใจ  ตระหนักและเห็น
ความส าคัญรํวมมือกันอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตในท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไปอยํางมีระสิทธิภาพ 

งบประมาณ 

 จ านวนท้ังส้ิน 83,415 บาท (แปดหมื่นสามพันส่ีร๎อยสิบห๎าบาทถ๎วน) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 22-23  มิถุนายน  2550 

สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเชียงรุง๎วิทยาคม  ต.ทํุงกํอ  อ.เวียงเชียงรุ๎ง  จ.เชียงราย 

ด้านกระบวนการ 

 ขั้นตอน 

 1. จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรม  และรับฟังความคิดเห็น 

 2. ก าหนดแนวทาง  และรูปแบบของกิจกรรม 

 3. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

4. ด าเนินการตามโครงการ  
5. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 
รูปแบบกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1  เริ่มเวลา  08.00-09.00 น.   
 - ลงทะเบียนเข๎ารํวมโครงการ ละอํอนเมือง  อนุรักษ์ขนมเมือง 

  - พิธีเปิดโครงการ ละอํอนเมือง  อนุรักษ์ขนมเมือง 

กิจกรรมท่ี 2  เริ่มเวลา  09.50 น. – 12.00 น.  

                     เริ่มด าเนินการตามโครงการโดยแบํงกลํุมผ๎ูเข๎ารํวมอบรมกลํุมละ 20 คน  จ านวน 5 กลํุม ควบคุมและ 
                     ด าเนินการอบรมแตํละกลํุมโดยวิทยากรประจ า  กลํุมๆละ 2 คน แบํงเป็น 

 - กลํุมท่ี 1 การอบรมการท าข๎าวต๎มมัด 20 คน / วิทยากรกลํุม 2 คน 
 - กลํุมท่ี 2 การอบรมการท าขนมจอก 20 คน / วิทยากรกลํุม 2 คน  
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 - กลํุมท่ี 3 การอบรมการท าขนมเกลือ 20 คน / วิทยากรกลํุม 2 คน  
 - กลํุมท่ี 4 การอบรมการท าขนมแตงไทย 20 คน / วิทยากรกลํุม 2 คน  
 - กลํุมท่ี 5 การอบรมการท าข๎าวต๎มหัวงอก 20 คน / วิทยากรกลํุม 2 คน    

กิจกรรมท่ี 3  เริ่มเวลา  13.00 น. – 15.00 น.  

 ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการด าเนินการอบรมตามโครงการ (ตํอ) 
- กลํุมท่ี 1 การอบรมการท าข๎าวต๎มมัด 20 คน / วิทยากรกลํุม 2 คน 
- กลํุมท่ี 2 การอบรมการท าขนมจอก 20 คน / วิทยากรกลํุม 2 คน  
- กลํุมท่ี 3 การอบรมการท าขนมเกลือ 20 คน / วิทยากรกลํุม 2 คน  
- กลํุมท่ี 4 การอบรมการท าขนมแตงไทย 20 คน / วิทยากรกลํุม 2 คน  
- กลํุมท่ี 5 การอบรมการท าข๎าวต๎มหัวงอก 20 คน / วิทยากรกลํุม 2 คน 

กิจกรรมท่ี 4  เริ่มเวลา  15.00-15.30 น.  
 - สรุปกิจกรรมการอบรม 
กิจกรรมท่ี 5  เริ่มเวลา  15.30-16.00 น.  

  - พิธีมอบประกาศยนีบัตร/ปิดโครงการฯ โดย นายเกียรติคุณ  จันแกํน รก.ผอ.ส านักการศึกษาฯ 

ด้านผลผลิต 
 1. เด็กและเยาวชนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการท าขนมพื้นบ๎าน และสามารถน าความรู๎ท่ีได๎ไปเผยแพรํ
ตํอยอดในชุมชนของตนเองได๎ 

2. ขนมพื้นบ๎านในท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟ ู สืบสานให๎คงอยูํคํูกับชุมชนและประเทศชาติตํอไป   
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โครงการวัยใส วัยศิลป์ 
เช่ือมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข  
2.2 ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด๎านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 

     ตามอัธยาศัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
4.3 สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะสวนสุขภาพ และสถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ 

หลักการและเหตุผล 
เด็กและเยาวชนเป็นวัยแหํงความคิดสร๎างสรรค์และมีจินตนาการแบบไร๎ขีดจ ากัด โครงการวัยใสวัยศิลป์จึง

เกิดขึ้น โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายได๎มีกิจกรรมการเรียนรู๎              ท่ี
หลากหลาย  การมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นบ๎านอันเกี่ยวกับงานศิลป์ท่ีมีอยูํในชุมชน หรือท่ีชุมชนจัดท า
หรือประดิษฐ์ิขึ้นเพื่อใช๎ประกอบในงานพิธีการตํางๆ ในท๎องถิ่น และเพื่อ เป็นการเปิดประสบการณ์ให๎เด็กและ
เยาวชนได๎มองเห็นถึงคุณคําและความงามของชีวิต รู๎จักมองโลกในแงํดี สามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข เพราะประสบการณ์ท่ีเด็กและเยาวชนได๎มาจากการลงมือปฏิบัติเหลํานั้นจะย๎อนกลับมาเป็นเครื่องบํม
เพาะให๎พวกเขาเติบโตเป็นผ๎ูใหญํท่ีรู๎จักถึงการให๎และการแบํงปันแกํสังคม รวมถึงการเรียนรู๎ท่ีจะประกอบอาชีพท่ี
สุจริตตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  ในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ให๎ความส าคัญและตระหนัก
ถึงภารกิจหน๎าท่ีด๎านเด็กและเยาวชน  จึงได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ ด๎วยการน าศิลปะมาเป็นสํวนผสม
เสริมสร๎างกิจกรรมให๎เกิดมิติตํางๆ เพื่องํายตํอการท างานให๎เกิดประโยชน์แกํสังคมมากขึ้น  และเพื่อเป็นการ
เสริมสร๎างโอกาสให๎เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายได๎มีเวทีและพื้นท่ีในการท ากิจกรรม  ได๎แสดงศักยภาพของ
ตนเองท่ีมีและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกอบรมพัฒนาลักษณะนิสัยท่ีดีพร๎อมกันในทุกด๎าน ท้ังด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

รวมท้ังปลูกฝังให๎มีความซาบซึ้งในคุณคําของศิลปะและเกิดสุนทรียภาพและมีความเจริญงอกงามในทางสร๎างสรรค์
อยํางสูงสุด 

2. เพื่อสํงเสริมความเจริญเติบโตตามวุฒิภาวะความสนใจ ความต๎องการของเด็ก 
3. เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็กให๎มีระเบียบวินัย รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและตํอ

สํวนรวม สามารถอยูํรํวมกับสังคมอยํางมีความสุขอยํางยั่งยืน 
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ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เด็กและเยาวชนภายในจังหวัดเชียงราย วิทยากร  เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง  จ านวนไมํน๎อยกวํา 100 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมมีคุณลักษณะนิสัยท่ีดีขึ้น  สามารถใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์หํางไกลจากยา
เสพติด และเป็นแบบอยํางท่ีดีตํอการสํงเสริมคุณภาพชีวิตให๎แกํสาธารณชนท่ัวไปของจังหวัดเชียงราย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
28  มิถุนายน  2560 

สถานที่ด าเนินการ 
อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู๎และนันทนาการ องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย   

งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจ านวนท้ังส้ิน  49,760  บาท (ส่ีหมื่นเก๎าพันเจ็ดร๎อยหกสิบบาทถ๎วน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

ด้านกระบวนการ 
1. จัดประชุมแนวทางการจัดกิจกรรม และรับฟังความคิดเห็น   

 2. ก าหนดแนวทาง และรูปแบบของกิจกรรม 
3. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
4. ด าเนินการตามโครงการ  
 -การประดิษฐ์ดอกไม๎ 
5. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

ด้านผลผลิต 
เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นในทุกด๎าน มีความเจริญงอกงามในทางสร๎างสรรค์อยํางสูงสุด สํงผลให๎

เกิดความมีระเบียบวินัย การรู๎จักเสียสละเวลาเพื่อสร๎างสรรค์ส่ิงดีๆให๎กับสังคม และได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
หํางไกลยาเสพติด สามารถอยูํรํวมกับสังคมอยํางมีความสุข  
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ชื่อโครงการ : มหกรรมกีฬาประชาชนจังหวัดเชียงราย 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
   กลยุทธ์ 3.2 สํงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท๎องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณะภัย 
   กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
   กลยุทธ์ 3.3 สํงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
 กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 6.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของทุกภาคสํวน 

แผนงาน 
 - สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน/งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 - การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ/งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ 

นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.2540 สํวนท่ี 4 อ านาจหน๎าท่ีขององค์การบริหารสํวน
จังหวัด มาตรา 45 องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีหน๎าท่ีด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารสํวนจังหวัด (8) 
จัดท ากิจการใดๆ 
อันเป็นอ านาจหน๎าท่ีของราชการสํวนท๎องถิ่นอื่นท่ีอยูํในเขตองค์การบริหารสํวนจังหวัด และ กิจการนั้ นเปูฯการ
สมควรให๎ราชการสํวนท๎องถิ่นอื่นรํวมกันด าเนินการหรือให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดจัดท า ท้ังนี้ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 45/130 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าท่ีขององค์การบริหารสํวนจังหวัดต๎องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช๎วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดีและให๎ค านึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ๎าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร ท้ังนี้ให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับวําด๎วย
การนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
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 การกีฬาเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกคน  เพราะสํงผลตํอสุขภาพพลานามัยของประชาชนท่ัวไป  ไมํวําจะเป็น 
เด็ก  เยาวชน ประชาชน และผ๎ูสูงอายุ  ปัจจุบันรัฐบาลเน๎นการสร๎างสุขภาพในภาคประชาชน  กิจกรรมการออก
ก าลังกายและนันทนาการ  เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกเพศทุกวัย ทุกสภาพ
รํางกาย  กิจกรรมการออกก าลังกายและนันทนาการจะชํวยพัฒนาประชากรในชาติ ให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดีชํวย
พัฒนาสุขภาพรํางกายให๎แข็งแรง  พัฒนาอารมณ์ให๎มีความสุข  สนุกสนานเพลิดเพลินและคลายความเครียด  

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม และ
สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให๎เกิดการพัฒนาท้ังทางด๎านรํางกายและจิตใจ   ได๎ตระหนัก ใน
การใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และมีความสุขด๎วยกิจกรรมการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการตํางๆ เพื่อ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนและสังคม  จึงได๎จัดโครงการเพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนขึ้นโดยใช๎ช่ือโครงการวํา “มหกรรมกีฬาประชาชนจังหวัดเชียงราย”   

วัตถุประสงค์โครงการ 

1 เพื่อจัดการแขํงขันกีฬาและสํงเสริมการออกก าลังกายประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
2 เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีความรัก  ความสามัคคี  รู๎จักการให๎อภัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใช๎กีฬาเป็นส่ือ 
3 เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยใหอ๎ยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมั่นคง และมีความสุข 

 

ผลการด าเนินงาน 

ด้านปัจจัย 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย จ านวนไมํน๎อยกวํา  500  คนจาก  18 อ าเภอ แบํงออกเป็น  4  เขต 

ประกอบไปด๎วย  
เขต 1 อ.เมือง, อ.เวียงชัย, อ.เวียงเชียงรุ๎ง  
เขต 2 อ.แมํลาว, อ.พาน, อ.ปุาแดด, อ.แมํสรวย, อ.เวียงปุาเปูา  
เขต 3 อ.แมํจัน, อ.แมํสาย, อ.เชียงแสน, อ.แมํฟูาหลวง, อ.ดอยหลวง  
เขต 4 อ.เทิง, อ.พญาเม็งราย, อ.ขุนตาล, อ.เชียงของ, อ.เวียงแกํน     

 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

       ประชาชนท่ีเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา  ร๎อยละ 80  มีความสุข  สนุกสนานเพลิดเพลิน  มีสุขภาพ
รํางกาย  และคุณภาพชีวิตท้ังของตนเองและบุคคลรอบข๎างดีขึ้นอยํางมีประสิทธิภาพ 

ระระเวลาด าเนินการ 

  29 - 30 เมษายน 2560 
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สถานที่ด าเนินโครงการ 

 ณ  ศูนย์บูรณาการการเรียนรู๎และนันทนาการ  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย และสนามแขํงขัน
ภายในจังหวัดเชียงราย 

งบประมาณ 

 งบประมาณจ านวนท้ังส้ิน  462,780.- บาท (ส่ีแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

ด้านกระบวนการ 

 1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2 แตํงต้ังคณะกรรมการจัดการแขํงขัน 
3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแขํงขัน 
4 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานจัดการแขํงขัน 
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

 1. ฟุตบอล 
2. เซปัคตะกร๎อ 
3. วอลเลํย์บอล  

          4  สรุปผลการจัดการแขํงขัน 
  
ด้านผลผลิต 

 ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  มีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน  เกิดความรักความ
สามัคคีในหมูํคณะ  และมีความใสํใจในสุขภาพ  สํงผลให๎คุณภาพชีวิตตนเองและบุคคลรอบข๎างดีขึ้น  สังคมมีความ
สงบสุข   
 

 
 
 
 
 



76 
 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ“มหกรรมกีฬาประชาชนจังหวัดเชียงราย”  
ประจ าปี  2560  

 

 
 
 
 
 

ดร.เกียรติคุณ  จนัแก่น 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.

เชียงราย มอบรางวัลให้กับนักกีฬา 
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ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ โครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาล้านนา 
สนองยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  2  การใช้บริบทด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมท่ี

เป็น เอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
ประเพณี   สังคมและค่านิยมล้านนาเช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 

สนองวิสัยทัศน์ อบจ.เชียงราย   เชียงรายเมืองน่าอยู่  ประตูทองสู่อาเซียน  
สนองยุทธศาสตร์ อบจ.เชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้

ประชาชนอยู่เย็น เป็นสุข 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม ส านักการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย 
ระยะด าเนินโครงการ   19 – 21  มิถุนายน  2560 
สถานที่ด าเนินการ    อาคารคชสาร  ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ 
งบประมาณปี    2560 
 
หลักการและเหตุผล 
   อักษรธรรมล้านนา หรือตัวเมือง เป็นอักษรท่ีส าคัญ การก าเนิดอักษรธรรมล้านนาก็คล้ายกับ
การ ก าเนิดอักษรท้ังหลาย คือ ปรับปรุงจากอักษรท่ีมีอยู่เป็นระบบมาแล้ว คือ อักษรมอญ หลักฐานเกี่ยวกับ  
การก าเนิดอักษรธรรมล้านนาไม่ปรากฏ หลักฐานอักษรธรรมล้านนาเก่าท่ีสุดเท่าท่ีพบในปัจจุบัน คือ จารึก
ลานทอง พบท่ีสุโขทัยจารึกได้ระบุศักราชไว้ตรงกับ พ.ศ. 1919 การเขียนอักษรธรรมล้านนา หรือ ต๋ัวเมือง 
มักใช้จารบนคัมภีร์ใบลาน พับสา เอกสารโบราณ โดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา เช่น  ต าราภาษา
บาลี ชาดก เรื่องราวการกัลปนาส่ิงของแก่วัด นอกจากนั้นยังใช้บันทึกเอกสารต่างๆ อัน เกี่ยวเนื่องในพุทธ
ศาสนา ต าราโหราศาสตร์ ต าราแพทย์ บทกวีนิพนธ์ และคร่าวซอ แต่การใช้อักษรธรรมล้านนามักจะขาดช่วง
หรือชะงักไปบ้างตามความผันผวนของเหตุการณ์ บ้านเมืองแต่ก็ยังสามารถสืบทอดกันตลอดมาได้เป็นอย่างดี 
จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2483 เมื่อมีการ ประกาศใช้รัฐนิยม ฉบับท่ี 3 ว่าด้วย ภาษาและหนังสือกับหน้าท่ี
พลเมือง ห้ามการเรียนการสอนอักษร  ท้องถิ่น การใช้อักษรธรรมล้านนาจึงหยุดชะงักไปเป็นเวลานาน 
ประกอบกับความแพร่หลายในการใช้ อักษรไทยปัจจุบันของส่ือมวลชนทุกแขนง การใช้อักษรธรรมล้านนาจึง
เส่ือมลงตามล าดับ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความส าคัญของของการ
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ การอ่านเขียนภาษาล้านนา เพื่อให้ลูกหลานชาวล้านนาได้สืบทอด จึงได้
จัดท าโครงการฟื้นฟูและ   สืบสานภาษาล้านนา ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการพื้นฟูและสืบสานให้มีการเขียนการพูดภาษาล้านนาอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน 
ได้แก่ โรงเรียน วัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน  

2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงรายให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 
วัฒนธรรมท่ีส่งเสริมให้ 8 จังหวัด ให้เป็นมรดกโลก  

3. เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้คนเชียงรายได้รู้ถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองท่ีสืบทอด
กันมาอย่างยาวนาน อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนา ท่ีจะต้องสืบทอดสู่ลูกสู่หลานต่อไปในอนาคต  

สรุปผลการด าเนินงาน 
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 ด้านกระบวนการ 
 -  กิจกรรมสอนภาษาล๎านนา 

 ด้านผลผลิต 
1. ได๎มีการพื้นฟูและสืบสานให๎มีการเขียนการพูดภาษาล๎านนาอยํางแพรํหลายในทุกภาคสํวน ได๎แกํ 

โรงเรียน วัด องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นตลอดจนผ๎ูปกครองและชุมชน  
2. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงรายให๎สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวง 

วัฒนธรรมท่ีสํงเสริมให๎ 8 จังหวัด ให๎เป็นมรดกโลก  
3. มีการสร๎างความตระหนักให๎คนเชียงรายได๎รู๎ถึงรากเหง๎าทางวัฒนธรรมของตนเองท่ีสืบทอดกันมา

อยํางยาวนาน อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวล๎านนา ท่ีจะต๎องสืบทอดสํูลูกสํูหลานตํอไปในอนาคต  
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ภาพกิจกรรม 
โครงการฟ้ืนฟูและสืบสานภาษาลา้นนา ประจ าปี 2560 
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ชื่อโครงการ อบรมสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ๎าน 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
4.1 สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมด๎านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์
ทางเลือก  
     การปูองกันและควบคุมโรคติดตํอให๎มีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสํวนรํวมทุกภาคเครือขําย 

หลักการและเหตุผล 
 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบพื้นบ๎านด้ังเดิมท่ีอยูํคํูกับประเทศไทย  
มาต้ังแตํกํอนสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกตํางกันไปตามแตํละสังคม 
วัฒนธรรม กลํุมชาติพันธุ์ และรูปแบบการรักษา  มีท้ังการใช๎ยาสมุนไพร การนวด การผดุงครรภ์  ตลอดจน
การรักษาทางจิตใจโดยใช๎พิธีกรรมหรือคาถาตํางๆ ซึ่งสามารถตอบสนองตํอความต๎องการทางด๎านการรักษา
สุขภาพ และความเจ็บปุวยของประชาชนได๎เป็นอยํางดี แตํจากการพัฒนาในทุกด๎านท่ียึดการพัฒนาตามระบบ
ทุนนิยม  ท าให๎ชุมชนมีคํานิยมตามแนวทางของตะวันตกเป็นหลัก  โดยเฉพาะด๎านการจัดการสุขภาพท่ีเน๎น
การพึ่งพิงจากภายนอกเป็นสํวนใหญํ ส่ิงเหลํานี้สํงผลให๎ภูมิปัญญาและองค์ความรู๎การดูแลสุขภาพเดิมท่ีมีอยูํใน
ชุมชนไมํได๎รับการพัฒนาและถูกทอดท้ิงจากคนรุํนใหมํ ขาดการสืบทอดและผ๎ูรู๎สํวนใหญํเป็นผ๎ูสูงอายุซึ่งนับวัน
จะมีจ านวนลดลง  ท าให๎ชุมชนรับประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ๎านน๎อยกวําท่ีควรจะเป็น  ท้ังๆท่ี
ความรู๎เหลํานี้สามารถชํวยดูแลรักษาความเจ็บปุวยให๎กับชาวบ๎านได๎  อีกท้ังองค์ความรู๎ทางการแพทย์พื้นบ๎าน
ไทย ท้ังท่ีเป็นตัวหมอพื้นบ๎าน ต ารา พันธุ์พืชท่ีใช๎เป็นยาสมุนไพร วิธีการการรักษาโรค ตลอดจนสังคม
วัฒนธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิต ฯลฯ   มีความส าคัญและเป็นส่ิงล้ าคําท่ีควรจะเก็บรวบรวม อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ๎านไทยให๎อยูํคํูกับประเทศไทย เพื่อเป็นมรดกตํอลูกหลานในการสืบทอดองค์ความรู๎  

วัยเด็กเป็นวัยแหํงการเรียนรู๎และสร๎างสรรค์ มีจินตนาการแบบไร๎ขีดจ ากัด โครงการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
สมุนไพรพื้นบ๎านจึงเกิดขึ้น โดยมุํงหวังให๎เด็กๆ ในจังหวัดเชียงรายได๎รู๎จักพันธุ์พืชสมุนไพรชนิดตํางๆ  การ
รักษาอาการเจ็บปุวยจากสมุนไพรพื้นบ๎านท่ีมีอยูํในท๎องถิ่นของตนเอง อีกท้ังเป็นการเปิดประสบการณ์ให๎เด็กๆ      
ได๎เห็นถึงคุณคําและความงามของวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม รู๎จักใช๎ทรัพยากรท่ีมีอยูํอยํางรู๎คุณคํา ดังนั้นองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงรายจึงได๎จัดท าโครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ๎าน เพื่อพัฒนาสํูฐานการ
เรียนรู๎ที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  และสนับสนุนการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ การอนุรักษ์ การสืบทอด การ
ฟื้นฟู และการพัฒนาภูมิปัญญาการใช๎ประโยชน์จากพืชสมุนไพรตามต าราแพทย์แผนไทย-การแพทย์พื้นบ๎าน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ออบรมสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชน  เรียนรู๎วิธีการรักษาโรคจากแพทย์แผนไทย และสามารถน า

สมุนไพรพืน้บ๎านไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง 
2. เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ๎านให๎คงอยูํและมีการพัฒนาตํอไป 
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3. เพื่อสร๎างเวทีให๎กับเด็กและเยาวชน ในการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและตํอสํวนรวม 

ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เด็กและเยาวชนภายในจังหวัดเชียงราย วิทยากร  เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง  จ านวนไมํน๎อย 100 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   เด็ก และเยาวชน ท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมเกิดความใสํใจ ตระหนัก เห็นความส าคัญ และรํวมมือกันอนุรักษ์ 
สืบทอดภูมิปัญญาการใช๎ประโยชน์จากพืชสมุนไพรให๎คงอยูํตลอดไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
25 กรกฎาคม  2560 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ๎านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ต าบลบ๎านดํู  

อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจ านวนท้ังส้ิน 54,600.-บาท (ห๎าหมื่นส่ีพันหกร๎อยบาทถ๎วน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

ด้านกระบวนการ 
1. จัดประชุมแนวทางการจัดกิจกรรม และรับฟังความคิดเห็น 

 2. ก าหนดแนวทาง และรูปแบบของกิจกรรม 
 3. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4. ด าเนินการตามโครงการ 

 กิจกรรม 
- การอบรม  เรื่อง  สมุนไพรใกล๎ตัว 

 5. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

ด้านผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนมีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการแพทย์แผนไทยโดยใช๎สมุนไพรพื้นบ๎าน  และสามารถน า
ความรู๎ท่ีได๎ไปเผยแพรํตํอยอดในชุมชนของตนเองได๎ จนเกิดเครือขํายด๎านแพทย์แผนไทย-หมอพื้นบ๎านในพื้นท่ี
เพิ่มมากขึ้น สํงผลให๎พืชสมุนไพรไทยได๎รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานให๎คงอยูํ คํูกับชุมชนและประเทศไทย
ตํอไป 
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ช่ือโครงการ                                โครงการงานราชพิธี  และงานรัฐพิธี  ประจ าปีงบประมาณ  2560 
สนองยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่า 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ 
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

สนองวิสัยทัศน์ อบจ.เชียงราย เชียงรายเมืองนําอยูํ  ประตูทองสํูอาเซียน 
สนองยุทธศาสตร์ อบจ.เชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ 

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   ฝุายสํงเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระยะด าเนินโครงการ   เดือนตุลาคม  2559 – เดือนกันยายน  2560 

สถานที่ด าเนินการ พื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย 

งบประมาณปี    2560 

 

หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยมี เอกลักษณ์ท่ีโดดเดํนเป็นของตัวเอง  คงไว๎ซึ่ งสถาบันชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์  มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ประชาชนสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม
ด ารงชีวิตอยูํอยํางเป็นสุขมาช๎านาน  ถึงแม๎จะมีกระแสโลกาภิวัตน์  วัฒนธรรมประเพณีของชนชาติตะวันตก       
เข๎ามาสํูประเทศไทยอยํางรวดเร็ว  ก็ไมํสามารถท าให๎คนไทยมีความรักชาติ  หวงแหนซึ่งส่ิงดีงามของความเป็น
ชาติของตนให๎ลดน๎อยถอยลงได๎  โดยเฉพาะมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย           
ท้ังชาติ  องค์กรตําง  ๆ  ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนตํางให๎การสนับสนุนและสํงเสริมซึ่ง                
งานราชพิธี  รัฐพิธีของประเทศไทยอยํางยิ่ง 
  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญของงานราชพิธี  รัฐพิธี ดังนั้น  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  จึงได๎จัดท าโครงการ             
งานราชพิธี  งานรัฐพิธีของจังหวัด  ขึ้น  เพื่อสนับสนุนงานราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานอื่น ๆ ตามนโยบาย
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  กระทรวงมหาดไทย  และรัฐบาล 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนงานราชพิธี  งานรัฐพิธีของจังหวัด   
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 
 ด าเนินงานด๎านรัฐพิธีของท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 ด้านผลผลิต 

มีการสํงเสริมและสนับสนุนงานราชพิธี  งานรัฐพิธีของจังหวัดเชียงรายและของประเทศชาติให๎เด็ก  เยาวชน
และประชาชนได๎สืบทอดไว๎เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอยํางตํอเนื่องตลอดไป 
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ภาพกิจกรรมโครงการงานราชพิธี และงานรัฐพิธี 
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ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี  2560 
สนองยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  2  การใช๎บริบทด๎านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมท่ี

เป็น   เอกลักษณ์ของท๎องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร๎างภูมิค๎ุมกันของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่  2  สํงเสริมการเรียนรู๎อนุรักษ์และเผยแพรํวัฒนธรรม
ประเพณี   สังคมและคํานิยมล๎านนาเช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 

สนองวิสัยทัศน์ อบจ.เชียงราย  เชียงรายเมืองนําอยูํ  ประตูทองสํูอาเซียน  
สนองยุทธศาสตร์ อบจ.เชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎

ประชาชนอยูํเย็น เป็นสุข 
ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย 
ระยะด าเนินโครงการ   เดือนเมษายน  2560 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงรายฯ  อนุสาวรีย์พํอขุนเม็งราย

มหาราช                  จวนผ๎ูวําราชการจังหวัดเชียงราย 
งบประมาณปี    2560 

 

หลักการและเหตุผล 
ประเพณีสงกรานต์  (ป๋าเวณีปีใหมํเมือง)  วันท่ี  13 – 15  เมษายนทุกปีนั้น  เป็นประเพณีท่ี

มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของสังคมไทยมาแตํครั้งโบราณกาล  ซึ่งประเพณีสงกรานต์มุํงเน๎นและให๎ความส าคัญ  
ในเรื่องการฉลองการขึ้นปีใหมํของไทย  และการประกอบกิจกรรรมท่ีแสดงความกตัญญูกตเวทีตํอบรรพบุรุษ
และบุพการี  รวมท้ังการประกอบพิธีทางศาสนา  อาทิ  การท าบุญตักบาตร  การเข๎าวัดฟังธรรม  เพื่อให๎เกิด
ความเป็นสิริมงคลแกํตนเอง  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหมํของไทย  กิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ในปัจจุบันนี้  
ท่ีเห็นได๎ชัดและเป็นกิจกรรมหลักคือ  การถวายน้ าแดํพระสงฆ์  การรดน้ าด าหัวผ๎ูใหญํ  ผ๎ูมีพระคุณและบุคคล
ส าคัญ  การท าบุญตักบาตร  การเลํนน าสงกรานต์และการละเลํนตําง ๆ  และเพื่อความสนุกสนานครื้นเครง  
ยังมีการจัดกิจกรรมตําง ๆ  ในวันสงกรานต์เพิ่มด๎วย เชํน                   การประกวดแหํสงกรานต์  การ
ประกวดเทพีสงกรานต์  เป็นต๎น 
  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีได๎ตระหนักและให๎
ความส าคัญ  ตํอการสํงเสริม  สนับสนุน  และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท๎องถิ่น  จึงได๎ก าหนดนโยบายหลักโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์  หรือป๋าเวณีปีใหมํเมืองนั้น  องค์การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงรายได๎ก าหนดไว๎ในข๎อบัญญัติรายจํายประจ าปีงบประมาณ  2560  หน๎า  120  ข๎อ  1.1.2   
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี  2560 จึงได๎จัดท าโครงการ
ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี  2560  ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.เพื่ออนุรักษ์  สํงเสริม  และสืบสานประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดเชียงรายให๎คงอยูํสืบไป 

 2.เพื่อเป็นกิจกรรมให๎คณะผ๎ูบริหาร  ข๎าราชการ  พนักงานจ๎าง  ลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัด



88 
 
เชียงรายได๎รํวมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เชิงอนุรักษ์ สํงเสริม  และเป็นแบบอยํางท่ีดีงามแกํประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย 
 3. เพื่อสํงเสริมการทํองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 
 -  ท าบุญตักบาตรวันสงกรานต์ 
 -  จัดรถเทพีสงกรานต์ 
 -  จัดขบวนแหํสงกรานต์ 
 -  รดน้ าด าหัวและถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์พํอขุนเม็งรายมหาราช 
 -  รดน้ าด าหัวคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย 
 -  รดน้ าด าหัวผ๎ูอาวุโสและคณะบุคคลส าคัญของจังหวัดเชียงราย 

 ด้านผลผลิต 
1. คณะผ๎ูบริหาร  ข๎าราชการ  พนักงานจ๎าง  ลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  รวมท้ัง

ประชาชนและนักทํองเท่ียวได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคน 
2. คณะผ๎ูบริหาร  ข๎าราชการ  พนักงานจ๎าง  ลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  มีความ

ภาคภูมิใจท่ีได๎เป็นสํวนหนึ่งของการอนุรักษ์สํงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามได๎สืบทอดตลอดไป 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต ์ประจ าปี 2560 
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ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา อบจ.เชยีงราย  

ประจ าปี 2560 
สนองยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  2  การใช้บริบทด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมท่ี

เป็น   เอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
ประเพณี   สังคมและค่านิยมล้านนาเช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 

สนองวิสัยทัศน์ อบจ.เชียงราย  เชียงรายเมืองน่าอยู่  ประตูทองสู่อาเซียน  
สนองยุทธศาสตร์ อบจ.เชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้

ประชาชนอยู่เย็น เป็นสุข 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย 
ระยะด าเนินโครงการ   มิถุนายน – กรกฎาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงรายฯ  และวัดในจังหวัดเชียงราย 
งบประมาณปี    2560 
 

หลักการและเหตุผล 
วันเข้าพรรษาเป็นวันส าคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา  มีธรรมเนียมของสงฆ์อยู่ว่า

พระสงฆ์ทุกรูปท้ังบวชใหม่และบวชมานานมีพรรษามาก  เมื่อถึงวันนี้แล้วจะต้องท าพิธีอธิฐานพรรษากล่าวคือ 
อธิฐานเพื่ออยู่ประจ าในวัดใดวัดหนึ่งท่ีตนท าพิธีอธิฐานนั้นตลอด  3  เดือนในฤดูฝน  คือต้ังแต่แรม  1  ค่ า  
เดือน  8  จนถึงขึ้น  15  ค่ า  เดือน  11  เมื่อถึงวันเข้าพรรษา  พุทธศาสนิกชนย่อมมีส่วนเกี่ยวข้อง  เพราะถือ
ว่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะได้บ าเพ็ญบุญบ าเพ็ญกุศลเป็นพิเศษ  เช่น  การถวายผ้าอาบน้ าฝน  การถวายจตุปัจจัยไทย
ธรรมและการถวายเทียนพรรษา  ซึ่งถือว่าการถวายเทียนพรรษาเพื่อให้ภิกษุสงฆ์ใช้จุดป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  
สังฆบูชาในระหว่างพรรษาและเพื่อให้ความสว่างในเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน  เช่นการสวด
มนต์  การเทศน์ซึ่งต้องอ่านจากคัมภีร์ธรรม  พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาต้ังแต่พุทธกาลจนถึง
ปัจจุบัน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีความตระหนักและเห็นความส าคัญจึงได้ยึดเป็น                 
นโยบายหลัก  ในการสนับสนุนส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจอ านาจหน้าท่ีในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้รับมอบภารกิจดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่ออนุรักษ์เผยแพรํและสืบสานประเพณีหลํอเทียนพรรษาให๎สอดคล๎องกับ  วัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่นเป็นท่ีรู๎จักอยํางแพรํหลาย 
 2.  เพื่อให๎เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม    
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

3.  เพื่อให๎ข๎าราชการพนักงานจ๎างของ อบจ.เชียงรายได๎รํวมกิจกรรมหลํอเทียนแหํเทียนและ
ถวายเทียนพรรษาและเพื่อให๎มีจิตใจท่ีดีงามมีจิตใจท่ีแจํมใสบริสุทธ์ 

4.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสํงเสริมการทํองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 
 -  กิจกรรมหล่อเทียน 
 -  จัดรถแห่เทียนพรรษา 
 -  จัดขบวนแห่เทียนพรรษา 
 -  ถวายเทียนวัดพระแก้ว  วัดพระสิงห์  วัดเจ็ดยอด  วัดฝ่ังหมิ่น 

 ด้านผลผลิต 
1. คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  รวมท้ัง

ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
2. คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีความ

ภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามได้สืบทอดตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการสืบสานประเพณีวนัเขา้พรรษา อบจ.เชียงราย ประจ าปี 2560 
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ช่ือโครงการ โครงการอบรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ 
สนองยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
สนองวิสัยทัศน์ อบจ.เชียงราย เชียงรายเมืองน่าอยู่  ประตูทองสู่อาเซียน  
สนองยุทธศาสตร์ อบจ.เชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้

ประชาชนอยู่เย็น เป็นสุข 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ส านักการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย 
ระยะด าเนินโครงการ   เดือนสิงหาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ พื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย 
งบประมาณปี    2560 

 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดท่ีมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ ท่ีมีความส าคัญและทรงคุณค่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีไม่สามารถจับต้องได้ 
(Intangible Cultural Heritage) อาทิ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ
ต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ล้วนแล้วแต่เป็นส่ิงท่ีมีลักษณะโดด
เด่น สามารถเป็นตัวแทนท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม หรือตัวแทนของความงดงาม 
และเป็นผลงานช้ินเอกท่ีจัดท าขึ้นด้วยการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาอันยิ่งยวด เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลยิ่งในการ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน
และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมท่ีเกี่ยวข้อง อันเป็นท่ีรู้จักกันในนาม “ศิลปะและล้านนา จังหวัด
เชียงราย”  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีความตระหนักเห็นความส าคัญท่ีจะให้การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงรายให้คงอยู่สืบไป  และให้การสนับสนุนส่งเสริม
และอนุรักษ์ไว้  ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงรายให้อยู่คู่
บ้านเมืองและให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวาง  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
เห็นความส าคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  จึงได้จัดโครงการอบรม
ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีต่าง ๆ  ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อด าเนินกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีต่าง ๆ  ในท้องถิ่นเชียงราย   

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 
 ด าเนินกิจกรรม/โครงการอบรมสํงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีตําง ๆ  ในท๎องถิ่นเชียงราย ดังนี้ 
 1. กิจกรรมอบรมสํงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีตําง ๆ  จ านวน  4  พื้นท่ี 
  ครั้งท่ี 1  23 สิงหาคม 2560  โซนท่ี 1 เมือง  เวียงชัย  แมํลาว  เวียงเชียงรุ๎ง 
  ครั้งท่ี 2  24 สิงหาคม 2560  โซนท่ี 2 เทิง  ขุนตาล  พญาเม็งราย  เชียงของ  เวียงแกํน 
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  ครั้งท่ี 3  25 สิงหาคม 2560 โซนท่ี 3 พาน  ปุาแดด  เวียงปุาเปูา  แมํสรวย 
  ครั้งท่ี 4  26 สิงหาคม 2560 โซนท่ี 4 แมํจัน  แมํฟูาหลวง  เชียงแสน  แมํสาย  ดอยหลวง 
 
 2. กิจกรรมปราชญ์ชาวบ๎านสืบสานประเพณีท๎องถิ่น  สํงตํอมรดกทางวัฒนธรรม 
  ครั้งท่ี 1  17 – 18 สิงหาคม 2560  ณ  โรงเรียนบ้านสันติคีรี ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอ
แม่ฟูาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
  ครั้งท่ี 2   21 – 22 สิงหาคม  2560  ณ  หอประชุมบ้านหัวแม่ค า ต าบลแม่สลองใน 
อ าเภอแม่ฟูาหลวง  จังหวัดเชียงราย  

 ด้านผลผลิต 
1. เด็ก  เยาวชน  ประชาชนในจังหวัดเชียงรายเห็นความส าคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  จารีต

ประเพณี                อันดีงามของท๎องถิ่น 
 2. ประเพณี  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดเชียงรายได๎เป็นท่ีรู๎จักอยํางแพรํหลาย  และได๎สืบ
ทอดแกํอนุชนรุํนหลังตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรมประเพณีต่างๆ คร้ังท่ี 1 (โซนท่ี 1) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรมประเพณีต่างๆ คร้ังท่ี 2 (โซนท่ี 2) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรมประเพณีต่างๆ คร้ังท่ี 3 (โซนท่ี 3) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรมประเพณีต่างๆ คร้ังท่ี 4 (โซนท่ี 4) 
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อโครงการ โครงการข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา ชาติพันธุ์ และ

อาเซียน 
สนองยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่า 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ 
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

สนองวิสัยทัศน์ อบจ.เชียงราย   เชียงรายเมืองน่าอยู่  ประตูทองสู่อาเซียน  
สนองยุทธศาสตร์ อบจ.เชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ 

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายสํงเสริมการประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม                         

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะด าเนินโครงการ   23  ธันวาคม  2559 – 8 มกราคม 2560 
งบประมาณปี    2560 
............................................................................................................................................................................ 

หลักการและเหตุผล 
  จังหวัดเชียงรายต้ังอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย  ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีมีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์  นอกจากชาวพื้นเมืองล้านนาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา อันมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นแล้ว  ยังมี
พลเมืองท่ีอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายเช่น  ไทใหญ่  ล้ือ  ไตหย่า  ลาวอินโดจีน  กะเหรี่ยง  ฯลฯ  
รวมแล้วมีประมาณ  30  ชาติพันธุ์  ซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้าน  อาทิเช่น  จีนแถบมณฑลยู
นาน  เมียนม่าร์  ลาว  ต้ังแต่อดีตและต้ังถิ่นฐานถาวรในจังหวัดเชียงราย  ด้วยเหตุนี้ย่อมมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ความเช่ือในการนับถือศาสนา  พิธีกรรมท้องถิ่น  การแต่งกายและ
ภาษาท่ีแตกต่างกัน  หลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้  จึงควรค่าแก่การศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุน  และ
อนุรักษ์ไว้ให้บรรพชนรุ่นหลังได้สืบทอดและเรียนรู้ในความหลากหลาย  ท้ังทางด้านศิลปะ ประเพณี  
วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้ตระหนักถึงคุณค่าเรื่องภูมิหลังของท้องถิ่น  
พัฒนาการทางสังคม  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ชนชาติพันธุ์  ท่ีเช่ือมโยงและหล่อ
หลอมกันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  จึงให้การสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้  ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงรายให้อยู่คู่บ้านเมืองและให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
อย่างกว้างขวางท้ังชาวไทย  และชาวต่างประเทศ  อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายเห็น
ความส าคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  จึงได้จัดท าโครงการข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา  ชาติพันธุ์และอาเซียน ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ของชาติพันธุ์
ต่างๆในจังหวัดเชียงราย  จ านวน  17  ชนเผ่า 
 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปได้เข้าร่วมกิจกรรม  เรียนรู้วิถีชีวิตของชาติพันธุ์ต่าง ๆ 
และมีเวทีแลกเปล่ียน  เรียนรู้อย่างหลากหลาย   
 3. เพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงมีแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายแก่เด็กและเยาวชน   
 4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 

1.  น าเอาวิถี ชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่าชาติพันธุ์ ในจังหวัดเชียงรายท่ีมีมากกว่ า                        
30  ชาติพันธุ์  ซึ่งเป็นเสน่ห์ของจังหวัดเชียงรายมาจัดแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่  ต้ังแต่สร้าง
บ้านเรือนและตกแต่งบ้านเรือน เช่น เฮือนไทยวน  เฮือนไทล้ือ  เฮือนไทเขิน  เฮือนไทใหญ่  เฮือนล าหู่                
เฮือนภูไท  เฮือนลีซู  เฮือนม้ง  เฮือนไตหย่า  เฮือนปะหร่อง  เฮือนอาข่า  เฮือนปกาเกอญอ  โดยมีรูปทรง
สวยงาม แปลกตา  แตกต่างกันไป  และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละ ชนเผ่า  เช่น  การฟูอนสาวไหม  
การฟูอนก๋ายลาย  การร ากิ่งกะหล่า  การเต้นปีใหม่ลีซู  การแสดงศิลปะดนตรีถ่ายทอดต านานม้ง  เป็นต้น  
อันเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามให้คงไว้ 

2. ส่งเสริมการตลาดให้มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  และชนเผ่าชาติพันธุ์  รวมท้ัง
อาหารท้องถิ่น  อาหารชนเผ่าชาติพันธุ์แก่นักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวชมงานไม่ต่ ากว่าวันละ 4,000  คน และเป็น
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  และชนเผ่าชาติพันธุ์  รวมท้ังอาหารท้องถิ่น  อาหารชนเผ่าชาติพันธุ์ให้
เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 

3. เนื่องจากการด าเนินโครงการข่วงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเชียนเชียงราย  2013  ซึ่งมีพื้นท่ีจัดงานริมฝ่ังน้ ากกและเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวในการเดินทางเข้าชมงานได้อย่างคล่องตัว  จึงได้จัดให้มีการใช้พาหนะโดยทางน้ า  
(เรือ)  มาให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพสองฝ่ังแม่น้ ากกได้อีกทางหนึ่งรวมท้ังน าพาหนะ
ท้องถิ่น  (รถสามล้อรับจ้าง)  ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นผู้จัดหารถสามล้อท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพได้ยืมใช้  และอนุรักษ์ไว้มาให้บริการแก่นักท่องเท่ียวที่บริเวณงาน 

 
 ด้านผลผลิต 

จังหวัดเชียงราย  ส่วนราชการ  สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคม  
ชมรม  ท้ังภาครัฐและเอกชน  กลุ่มองค์กรเครือญาติวัฒนธรรม  ท่ีได้ให้การสนับสนุน  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ            
บูรณาการการท างานเพื่อประชาชนในท้องถิ่นร่วมกัน 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการข่วงศึกษาวถีิชีวิตวฒันธรรมลา้นนา ชาติพนัธ์ุและอาเซียน 
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ช่ือโครงการ โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ  ระดับเจ้าอาวาส  ทุก

วัดในจังหวัดเชียงราย  ประจ าปี  2560 
สนองยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  ข้อ 6 
สนองวิสัยทัศน์ อบจ.เชียงราย เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา  น าการค้าสู่สากล  ประชาชนอยู่

เย็นเป็นสุข 
สนองยุทธศาสตร์ อบจ.เชียงราย ข้อ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น

เป็นสุข 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ฝุายส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธณรม   

ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย 
ระยะด าเนินโครงการ   14  กรกฎาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ    พทุธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย 
งบประมาณปี    2560 
 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์  ส่งผลให้ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และ

เทคโนโลยี  ได้เปล่ียนแปลงอย่างเร็ว  คณะสงฆ์จ าเป็นต้องเปล่ียนวิธีคิด  และวิธีท างาน  จากการคิดแยกส่วน           
มาเป็นแบบบูรณาการ  มุ่งภารกิจร่วมกัน  ระดมพลังร่วมกันจากทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค
ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ  และระดับต าบล  เป็นผู้ปกครองวัดในเขตปกครองของตนอย่างใกล้ชิด  
จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนแนวคิดในการบริหารจัดการกิจการพระศาสนาท้ัง 6 ด้าน  คือ  ด้านการปกครอง  ด้าน
การศาสนศึกษา  ด้านการเผยแผ่  การสาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์  และด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ให้เป็นไปในเชิงรุก  โดยมุ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นหลัก 

ในการนี้  การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา  เป็นภารกิจในอ านาจหน้าท่ีท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนได้  และเล็งเห็นถึงความส าคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จากสาเหตุต่างๆ  และส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการพระพุทธศาสนา    องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย    วัดพระสิงห์  และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย  จึงได้ร่วมกันจัดท าโครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิ
การ ระดับเจ้าอาวาส  ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการวัดและเผยแพร่หลักธรรมค าสอน
ตามหลักพระพุทธศาสนา 
   2 .  เพื่อถวายความรู้การบริหารจัดการวัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคว ามเป็นอยู่ของ
พุทธศาสนิกชนกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 

1.  กิจกรรมทางพระสงฆ์ 
2.  กิจกรรมการบรรยาย 
3.  กิจกรรมสัมมนา 
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ด้านผลผลิต 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาท  ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีในการบริหาร
วัดให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาจิตใจ  ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการระดบัเจา้อาวาสทุกวดัในจงัหวดัเชียงราย   
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ช่ือโครงการ โครงการลานธรรม ลานศิลป์  ถ่ินพญามังราย 
สนองยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่  3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล๎านนา  เพื่อเพิ่มมูลคํา

การทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
สนองวิสัยทัศน์ อบจ.เชียงราย  เชียงรายเมืองน่าอยู่  ประตูทองสู่อาเซียน  
สนองยุทธศาสตร์ อบจ.เชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียว 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย 
ระยะด าเนินโครงการ   21 – 22 เมษายน 2560 
สถานที่ด าเนินการ ลานธรรม  ลานศิลป์  ถิ่นพญามังราย  องค์การบริหารสํวนจังหวัด

เชียงราย   
งบประมาณปี    2560 

 

หลักการและเหตุผล  
พญามังรายมหาราช  เป็นราชโอรสของพระเจ๎าลาวเมงแหํงราชวงศ์ ล๊ัวจังกราชผ๎ูครองหิรัญนคร

เงินยาง กับพระนางอั้วมิ่งจอมเมืองหรือพระนางเทพค าขยาย ราชธิดาของท๎าวรุํงแกํนชายเจ๎าเมือง เชียงรุ๎ง 
พระองค์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ า เดือนอ๎าย ปีกุนเอกศกจุลศักราช 601 ตรงกับพุทธศักราช 
1781 ทรงเป็นผ๎ูกอบกู๎และรวบรวมชาวไทยให๎เป็นกลํุมก๎อน เพื่อระงับครามทุกข์เข็ญตําง ๆ ในแผํนดินและ
สร๎างความเจริญรุํงเรืองให๎เกิดขึ้นในแคว๎นลานนาเป็นอเนกประการ พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญของพระองค์
เทําท่ีประมวลได๎แกํ ทรงสร๎างสร๎างเมืองเอกถึง  3  เมือง  ได๎แกํเมืองเชียงราย เมื่อพ.ศ. 1805  เมืองกุมกาม 
เมื่อพ.ศ. 1829  เมืองเชียงใหมํ เมื่อพ.ศ. 1834  ทรงน าความเจริญในด๎านศิลปกรรม เกษตรกรรม และพาณิช
ยกรรมมาสํูแคว๎นลานนา  และทรงเป็นนักปกครองท่ีสามารถและประกอบด๎วยคุณธรรมสูงส ่ง 
  เพื่อเป็นการรํวมแสดงความจงรักภักดี  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเป็นปลุกจิตส านึก
ของอนุชนรุํนหลังในท๎องถิ่นเชียงราย  ให๎เกิดความภาคภูมิใจในปฐมกษัตริย์แหํงล๎านนา  ผ๎ูสร๎างเมืองเชียงราย  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายจึงได๎จัดท าโครงการลานธรรม  ลานศิลป์  ถิ่นพญามังรายข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสํงเสริม  สนับสนุนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พญามังรายมหาราช  ผ๎ูทรงสร๎างเมืองเชียงราย 
 2. เพื่อเผยแผํพระเกียรติคุณของพญามังรายมหาราชให๎เป็นที่รู๎จักแกํบุคคลท่ัวไปอยํางกว๎างขวาง 
 3. เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก  เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณคําและความส าคัญของประวัติศาสตร์ 
ภูมิปัญญา  วิถีท๎องถิ่น  อันจะกํอให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นท๎องถิ่น 
 4. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขํายทางศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ศาสนา  องค์กรภาครัฐและ
ภาคประชาชนในท๎องถิ่นเชียงรายเกิดความตระหนักในการสืบสานประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญา  ศิลปวัฒนธรรม  
ตลอดจนการน าเวทีทางประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญา  ศิลปวัฒนธรรมเป็นเวทีแหํงการสร๎างความเข๎าใจระหวําง
กันในสังคมให๎เกิดความเข๎มแข็งในท๎องถิ่นสืบไป 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 

ในการจัดงานครั้งนี้  มีกิจกรรมขบวนแหํเครื่องสักการะไหว๎สาพญามังรายหลวง  การแสดง   ส่ือประ
สมประกอบแสง สี เสียงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชียงราย  การแสดงอัตลักษณ์ล๎านนา “หลากสีสัน    แพร
พรรณผืนผ๎า” กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น  การสาธิตด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
การแสดงดนตรีกวีศิลป์จากศิลปินเชียงราย  และการจ าหนํายสินค๎าผลิตภัณฑ์ชุมชนท๎องถิ่น   

 ด้านผลผลิต 
1. เ ด็ก  เยาวชน  และประชาชนไ ด๎มี โอกาสแสดงออกซึ่ งความจงรักภัก ดีและส านึกใน                             

พระมหากรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราช  กษัตริย์ผ๎ูทรงสร๎างเมืองเชียงราย 
2. พระเกียรติคุณของพญามังรายมหาราชได๎รับการเผยแผํให๎เป็ นท่ีรู๎ จักแกํบุคคลท่ัวไปอยําง

กว๎างขวาง 
3. เด็ก  เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณคําและความส าคัญของประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญาวิถี

ชีวิตท๎องถิ่น  อันจะกํอให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นท๎องถิ่น 
 4. ภาคีเครือขํายทางศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ศาสนา  องค์กรภาครัฐและภาคประชาชนในท๎องถิ่น
เชียงรายเกิดความตระหนักในการสืบสานประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญา  ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนการน าเวที
ทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา  ศิลปวัฒนธรรมเป็นเวทีแหํงการสร๎างความเข๎าใจระหวํางกันในสังคมให๎เกิดความ
เข๎มแข็งในท๎องถิ่นสืบไป 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการลานธรรม ลานศิลป์  ถ่ินพญามงัราย ประจ าปี 2560 
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ช่ือโครงการ  :  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิตเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให๎ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
     กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
     4.1 : สํงเสริมสนับสนุนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น                 

ให๎ได๎รับการฟื้นฟู พัฒนา สืบทอดไว๎เป็นมรดกของท๎องถิ่น                           
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ : จ านวนกิจกรรมเพื่อการสํงเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ตัวชี้วัดท่ี  : 122       จ านวนโครงการ/กิจกรรมด๎านงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
                           อันดีงาม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎ได๎รับการฟื้นฟู พฒันา สืบทอด 
 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยก าลังก๎าวสํูการเป็น “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community : AC)                 

ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด๎วยเสาหลักได๎แกํ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN 

Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) และ

อนาคตของอาเซียนจะกลายเป็นอีกกลํุมประเทศหนึ่งท่ีมีพลังตํอรองท้ังด๎านการเมืองและเศรษฐกิจ  มีความ

มั่นคงและเข๎มแข็งทางสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท่ีชาวโลกไมํอาจมองข๎ามได๎ เป็นกลํุม

ประเทศท่ีประกอบด๎วยหลายศาสนา อาทิ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ท่ีมีหลักธรรมท่ีเป็นสากล และ

เอื้อตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โลก  อยํางไรก็ตามเม่ือสิบประเทศรวมตัวกันอาเซียนจะมีผลท าให๎พรมแดน

ทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมในกลํุมประเทศสมาชิกอาเซียนมีพื้นท่ีกว๎างใหญํมากขึ้น สามารถสร๎างโอกาส

กิจกรรมการเรียนรู๎และแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมระหวํางประเทศเพื่อนบ๎ านใน

ประชาคมอาเซียนได๎มากกวําเดิม จะเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหวํางพุทธศาสนิกชน ในกลํุมประเทศ

อาเซียนอยํางเป็นรูปธรรมในอนาคต ความสัมพันธ์อันดีด๎านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม จะเป็นฐานท่ีมั่นคง

และแข็งแกรํงซึ่งจะสํงผลให๎กับอีก 2 เสาหลัก  คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในระยะยาว   

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 

3.2 เพื่อสํงเสริมให๎พุทธศาสนิกชน เด็ก เยาวชน และประชาชนได๎เรียนรู๎ศาสนา ประเพณี  



106 
 
และวัฒนธรรม ตามแบบประเพณีไทย-ภูฎาน เกิดความเข๎าใจและยอมรับในความแตกตํางหลากหลายทาง
ศาสนา และวัฒนธรรมผํานการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และประสบการณ์ทางศาสนา 
  3.3 เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนระหวํางศาสนิกชนอาเซียนในการน าหลักธรรมทางศาสนาปรับ
ใช๎ในการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให๎เป็นคนดีของสังคมและอยูํรํวมกันทํามกลางความแตกตํางของเช้ือชาติ 
และวัฒนธรรมอยํางสันติและสมานฉันท์ 
 

3.4 เพื่อเสริมสร๎างความรํวมมืออันดีและรวมพลังพุทธศาสนิกชนในกลํุมประเทศอาเซียน  
และภูฎาน เป็นการสร๎างมิตรภาพอันดีงามให๎เกิดความเป็นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันเพื่อความสันติสุขแหํงภูมิภาค               
อาเซียน 
 
4. กิจกรรมหลักท่ีด าเนินการ 

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู๎ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สํงเสริมพระพุทธศาสนาให๎ 
พุทธศาสนิกชนได๎มีโอกาสน๎อมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) ของพระกัสสปะพุทธเจ๎า              
ท่ีได๎รับการยืนยันวําเป็นชิ้นเดียวในโลกจากราชอาณาจักรภูฏาน และพระบรมสารีริกธาตุท่ีได๎รับประทานจาก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อใช๎เป็นส่ิงส าคัญในการโน๎มน๎าวดึงดูด
จิตใจของผ๎ูมีศรัทธาให๎เกิดความเส่ือมใสในพระพุทธศาสนา และเข๎ามาท าการศึกษาในแกํนแท๎ของศาสนาพุทธ
ให๎สูงขึ้น ในงานมหกรรมไม๎ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 เป็นเวลา 18 วัน จ านวนผ๎ูรํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 
10,000 คน  กิจกรรมประกอบด๎วย 

๑. การจัดแสดงราชรถท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  และพระธาตุประจ าปีเกิด 12 
นักษัตร 

๒. การจัดขบวนแหํอัญเชิญพระบรมสารรีริกธาตุ 
๓. การจัดพิธีทางศาสนาตามแบบประเพณีไทย-ภูฎาน 
๔. การสวดมนต์ท าวัตรเช๎า – เย็น ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายปฏิบัติบูชา 
๕. การจัดพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุประจ าปีเกิด 12 นักษัตร 
๖. การจัดนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุประจ าปีเกิด 12 นักษัตร  
๗. การจัดสวดมนต์ข๎ามปี 
๘. การตักบาตรพระประจ าวันเกิด 
๙. การตักบาตรร๎อยแปด   
๑๐. การจัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เริ่มต๎นโครงการ       23  ธันวาคม  2559 
  ส้ินสุดโครงการ      8  มกราคม  2560 
 
 
 



107 
 
6. ผลการด าเนินงาน 
   6.1 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
              ผลผลิต : 
         พุทธศาสนิ ก ชนชาว เ ชี ย ง ร าย  ประกอบ ด๎วยคณะสงฆ์ จั ง หวั ด เ ชี ย ง ร าย  โ ดย                          
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย ได๎จัดพระสงฆ์ จ านวน 9 รูป/วัน ครูและพระนิสิต จ านวน 20 รูป/คน/
วัน  กลํุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ านวน 7 โรงเรียน พร๎อมด๎วยคณะ
ศรัทธา รํวมกิจกรรมเพื่อถวายปฏิบัติพุทธบูชา ตลอดจนสํวนราชการประจ าจังหวัด สํวนกลางสํวนภูมิภาค 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประชาชน และส่ือมวลชนทุกสาขารวมท้ังนักทํองเท่ียวท่ัวไปท้ังชาวไทย และชาว
ตํางประเทศ ได๎มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากราชอาณาจักรภูฏาน และพระบรม
สารีริกธาตุท่ีได๎รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงาน
มหกรรมไม๎ดอกอาเซียนเชียงราย 2016 เป็นเวลา 19 วัน จ านวนผ๎ูรํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 10,000 คน  
 
         ผลลัพธ์ : 

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ประกอบด๎วยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย สํวนราชการประจ า 
จังหวัดสํวนกลางสํวนภูมิภาค องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประชาชน และส่ือมวลชนทุกสาขารวมท้ัง
นักทํองเท่ียวท่ัวไปท้ังชาวไทย และชาวตํางประเทศได๎มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริ กธาตุ (พระทันตธาตุ) 
จากราชอาณาจักรภูฏาน พระบรมสารีริกธาตุท่ีได๎รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก พระธาตุประจ าปีเกิด 12 นักษัตร และรํวมกิจกรรมตักบาตรพระประจ าวันเกิด             
ตักบาตรร๎อยแปด ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธาเส่ือมใสในพุทธศาสนา และเข๎ามา
ท าการศึกษาเรียนรู๎ในแกํนแท๎ของพุทธศาสนา เกิดความตระหนักรู๎ เข๎าใจ ยอมรับ และเคารพในความ
แตกตํางของศาสนาวัฒนธรรม และการเปล่ียนแปลงในภูมิภาคอาเซียนมีความเอื้ออาทรตํอเพื่อนตํางศาสนา
และ            มีมิตรภาพที่ดีตํอกันซึ่งจะมีสํวนชํวยสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับประชาคมอาเซียน รวมถึงจะเป็น
การยกระดับจิตใจให๎สูงขึ้นสามารถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีความสุข เพื่อเป็นฐานเช่ือมโยงให๎
เกิดจิตส านึกรัก สามัคคี ความกตัญญูกตเวที ตลอดจนความเจริญงอกงามด๎านจิตใจเกิดคุณธรรม จริยธรรม 
น ามาซึ่งความสงบสุข รํมเย็น เป็นกุศล และเป็นการท านุบ ารุงสํงเสริมและจรรโลงพระพุทธศาสนาให๎มั่นคง
สืบไป 

เป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีสร๎างสรรค์ สามารถสร๎างแรงดึงดูดใจแกํพุทธศาสนิกชน 
โดยท่ัวไปได๎เป็นอยํางดี ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีขัดเกลาจิตใจของประชาชน ให๎สามารถน๎อมน าเอาหลักธรรมค า
สอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ๎าพระศาสดาของพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให๎เป็นผ๎ูรู๎ ผ๎ูต่ืน ผ๎ูเบิกบาน 
ให๎สมบูรณ์ด๎วยศีล สมาธิ ปัญญา ให๎เป็นผ๎ูมีจริยวัตรอันงดงามในสังคมได๎ 
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ภาพกิจกรรม 
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