
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหัดเชียงราย ได้จัดท าสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบด้วยสรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงาน
ผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานในปีงบประมาณ ต่อไป 
 ท้ังนี้ ขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ สนับสนุนลุช่วยเหลือในการด าเนินงาน
ของส านักการศึกษาสานาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประสบความส าเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 
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นโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย        ๑ – ๑๐ 
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นโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 1. วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร ์
1.1 วิสัยทัศน ์ 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข”  
1.2. พันธกิจ  
  1. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให๎ได๎มาตรฐานเพียงพอตํอความต๎องการ
ของประชาชนในการรองรับการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน  
  2. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายและผังเมืองรวมเฉพาะให๎กับเจ๎าหน๎าท่ี 
ของ อปท. และประชาชนท่ัวไป  

3. สํงเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกกลํุมให๎มีอาชีพ  
  4. สํงเสริมและสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานของการพัฒนา
ตาม  
แบบเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร  

5. สํงเสริมการทํองเท่ียวและพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
และ วัฒนธรรมล๎านนาในกลํุมประชาคมอาเซียน  

6. สํงเสริมและพัฒนาแหลํงน้ําเพื่อสนับสนุนด๎านเกษตรกรรม  
7. พัฒนาด๎านการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎เป็นที่ยอมรับสํู

มาตรฐาน  
8. พัฒนาการศึกษาโรงเรียน อบจ.เชียงรายมุํงสํูความเป็นเลิศ เรียนรู๎คูํคุณธรรม  
9. เสริมสร๎างแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางบูรณาการ  
10. อนุรักษ ์สํงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรํศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ท๎องถิ่น  
11. สํงเสริมและสนับสนุนให๎การพัฒนาแหลํงศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน ตลอดจนสํงเสริม  

จังหวัดเชียงรายให๎เป็นเมืองศิลปิน  
12. สํงเสริมการกีฬา การออกกําลังกายของประชาชน และพัฒนาสถานท่ีออกกําลังกายให๎มีความ  

เหมาะสม  
13. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎อยูํดีมีสุขมีความมั่นคง 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดภัยจากยาเสพติด  
14. สํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
15. พัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ให๎กับเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการและ

ผ๎ูด๎อยโอกาส  
16. สํงเสริมอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน  
17. พัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข  
18. สํงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๘  
 
 



1.3. ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนสํง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎สมบูรณ์และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านการเมืองการปกครองและการบริหาร  

1.4. เป้าประสงค์  
-เพื่อสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
-เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า การลงทุน บริการ  
-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น  
-เพื่อเสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและ  

แนวชายแดน  
-เพื่อให๎ประชาชนอยูํในส่ิงแวดล๎อมท่ีดีและมีคุณภาพ  
-สร๎างภูมิค๎ุมกันในการสร๎างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ  

1.5. ตัวชี้วัด  
-อัตราการขยายตัวของรายได๎ตํอหัวเพิ่มขึ้นทุกปี  
-ประชาชนได๎รับการศึกษามากขึ้นและอัตราจ๎านวนของผ๎ูปุวยลดลง  
-ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือได๎อยํางท่ัวถึง  
-จ๎านวนขยะลดลงอยํางตํอเนื่อง  
-สํงเสริมการศึกษา อบรมให๎ความรู๎ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

1.6.  ค่าเป้าหมาย  
-รายได๎เฉล่ียตํอหัวเพิ่มขึ้น  
-สัดสํวนคนจนลดลงและสถานบริการได๎มาตรฐาน  
-ประชาชนได๎รับการศึกษามากขึ้นและจ๎านวนผ๎ูปุวยลดลง  
-ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือได๎อยํางท่ัวถึง  
-สํงเสริมให๎เป็นพื้นท่ีสีเขียวและปลอดขยะ ไร๎มลพิษ  
-ร๎อยละของกลํุมพลังมวลชนผ๎ูมีจิตอาสาชํวยเหลือภาครัฐในการสร๎างความเข๎มแข็ง ให๎กับ

หมูํบ๎าน ๑๒  
 



กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนสํง  

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนสํงให๎ได๎มาตรฐาน  
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหลํงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนางานด๎านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ 2.1 สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ 2.2 สํงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น  

ให๎ได๎มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ 2.3 สํงเสริมและพัฒนาการทํองเท่ียว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน  
กลยุทธ์ 2.4 สํงเสริม อนุรักษ ์ด๎านศาสนา และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข  
กลยุทธ์ 3.1 สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา  

ตามอัธยาศัย ให๎ได๎มาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์ 3.2 สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาสํูอาชีพ  
กลยุทธ์ 3.3 สํงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท๎องถิ่น  
กลยุทธ์ 3.4 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร๎อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
กลยุทธ์ 4.2 ปูองกัน ฟื้นฟู และบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ์ 4.3 ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข ส่ือด๎านอิเลคทรอนิกส์  
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาส  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
กลยุทธ์ 5.1 สํงเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อม  
กลยุทธ์ 5.2 สํงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก๎ไขปัญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ  
กลยุทธ์ 5.3 สํงเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท๎องถิ่น  
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ 6.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของทุกภาคสํวน  
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช๎และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล  
กลยุทธ์ 6.5 สํงเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ๑๓  

 



จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
ด๎วยจังหวัดเชียงรายต้ังอยูํเหนือสุดของประเทศไทย อยูํหํางจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร มีอาณาเขต

ทิศเหนือติดตํอกับสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทิศตะวันออก
ติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต๎ติดตํอกับจังหวัดพะเยาและล๎าปาง และทิศตะวันตก
ติดตํอกับประเทศสหภาพเมียนมาและจังหวัดเชียงใหมํ แนวเขตชายแดนติดตํอกับประเทศเมียนมาด๎านอําเภอ
แมํจัน แมํสาย แมํฟูาหลวง และเชียงแสน จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัดเชียงราย 
“ประตูสู่อนุภาคลุ่มน้้าโขงและอาเซียน+3 และศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม”  
 
 
 
      
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 

การท่องเที่ยว 
 

2.1 สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 สํงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด 
เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นให๎ได ๎
มาตรฐานสากล 
2.3 สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว วิถีชีวิต 
และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
2.4 สํงเสริม อนุรักษ์ ด๎านศาสนา และ 
เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาการศึกษาและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ  
คมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน  
1.2 พัฒนาแหล่งน าและระบบบรหิาร  
จัดการน าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรม 
จราจร 

 

3.1 สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั  
ให๎ได๎มาตรฐานการศึกษา  
3.2 สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาสูํอาชีพ  
3.3 สํงเสริมและพัฒนาสุขภาวะทีด่ีของ  
ประชาชนในท๎องถิ่น  
3.4 สํงเสริมและสนับสนุนการพฒันาระบบการ
บริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตและ 

การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความ  
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของ  
ประชาชน  
4.2 ปูองกัน ฟื้นฟ ูและบรรเทาสาธารณภยั  
4.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด  
อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์  
4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตร ี 
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนาด้านการเมืองการ

ปกครองและการบริหาร 

6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท๎องถิ่น  
6.2 พัฒนาประสทิธิภาพในการบรหิาร  
จัดการตามหลักธรรมาภบิาล  
6.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการ  
พัฒนาท๎องถิ่นของทุกภาคสํวน  
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช ๎ 
และเทคโนโลยีเพื่อรองรบัระบบดิจิทัล  
6.5 สํงเสริมนวัตกรรมเพื่อการพฒันาท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ

ยั่งยืน 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม  
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน  
แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสยี และมลภาวะ  
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน  
และการใช้พลังงานทดแทน 

"ยดึหลักธรรมาภิบาล 
ประสานการพัฒนา 
ประชาชนมีความสุข 



  2. นโยบายของผูบ้ริหารองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดเชียงราย  
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายได๎แถลงนโยบายตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

เมื่อวันท่ี ๑0 มิถุนายน ๒๕๕7 โดยได๎กําหนดนโยบายการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามอํานาจหน๎าท่ี ตามบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๒) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดถึงให๎สอดคล๎องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันของจังหวัดเชียงราย และกลํุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน อีกท้ังยังเป็นไปตาม
สัญญาประชาคมท่ีได๎ให๎ไว๎กับพี่น๎องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนและการ
พัฒนาจังหวัดเชียงรายให๎เจริญก๎าวหน๎าเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน โดยมีแนวคิดการ
พัฒนาท่ีจะบริหารราชการให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย โดยยึดมั่นตํอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและการพัฒนาจังหวัด
เชียงรายให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได๎กําหนดนโยบายการบริหารและ การพัฒนาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงราย ดังนี้  
2.๑ นโยบายด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

จะธํารงไว๎ซึ่งความมั่นคงของชาติ จะจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชู ท๎านุบํารุงศาสนา 
ปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน  
2.2 นโยบายด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

เพื่อพัฒนาเชียงรายให๎เป็นเมืองศูนย์กลางการทํองเท่ียวที่สําคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลํุมน้ําโขง 
สร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประชาชน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดําเนินการ
ดังนี้  

(1) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับภาคการเกษตร หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคําให๎กับ
ฐานเศรษฐกิจเดิมอยํางยั่นยืน อาทิเชํน การสํงเสริมการผลิตและจ๎าหนํายสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปและจ๎าหนํายผลิตผลการเกษตร การบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ชุมชน(OTOP)  

(๒) สํงเสริมพัฒนาการทํองเท่ียวจังหวัดเชียงราย โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหลํงทํองเท่ียวท่ีมีอยูํเดิมและ
พัฒนาแหลํงทํองเท่ียวใหมํ พัฒนาการดําเนินกิจกรรมด๎านทํองเท่ียวและส่ิงอ๎านวยความสะดวกสําหรับ
นักทํองเท่ียว เพื่อรองรับการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน  

(3) จัดต้ังศูนย์สํงเสริมการทํองเท่ียว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของผ๎ูประกอบการการ
ทํองเท่ียวภายใต๎ความอยูํรอด พอเพียงและยั่งยืน  
2.๓ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อให๎มีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมท่ีดี  มีความปลอดภัย นําอยูํอาศัย 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยจะดําเนินการดังนี้  

(๑) สํงเสริมการดําเนินการเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การใช๎สารเคมีและ การ
จัดการขยะมูลฝอย โดยรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นท่ีและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  ควบคุมการ
กระท๎าท่ีจะกํอให๎เกิดมลพิษทางอากาศและภัยจากสารเคมี  

(2) สํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพน้ําในแหลํงน้ําสาธารณะ และฟื้นฟูพื้นท่ีลํุมน้ําตํางๆ ในจังหวัด
เชียงรายให๎มีความอุดมสมบูรณ์ ๙  
 



(3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโครงการ Green Office ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ให๎มีประสิทธิภาพครบวงจร โดยใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

(4) สํงเสริมสนับสนุน ลดการตัดไม๎ท๎าลายปุา การปลูกปุาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและการใช๎พลังงาน
ทางเลือก เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร๎อน  
2.๔ นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

เพื่อปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐานและจัดส่ิงอ๎านวยความสะดวกสาธารณะให๎กับประชาชน
อยํางเพียงพอ โดยจะดําเนินการดังนี้  

(๑) กํอสร๎างและปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคม โดยเน๎นเส๎นทางสํูแหลํงทํองเท่ียว พื้นท่ีการเกษตรและ
เส๎นทางท่ีเช่ือมตํอสํูองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ยังขาดแคลน  

(๒) พัฒนาแหลํงน้ําเพื่อการเกษตรและการบริโภคให๎แกํพื้นท่ีท่ีประสบภัยแล๎ง สนับสนุนให๎มีการจัดท๎า
แหลํงเก็บกักน้ําในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและมีความพร๎อมในการดําเนินงาน  

(๓) สนับสนุนให๎มีระบบขนสํงมวลชน เพื่อแก๎ไขปัญหาการจราจร  
(4) สนับสนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตํางๆ ในด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานให๎สามารถ

ตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
2.๕ นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยจะดําเนินการดังนี้  
(๑) สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังใน

ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให๎สามารถผลิตและพัฒนาคนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีสูงขึ้น     
เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  

(๒) สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการศึกษาและฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนหรือภาษาของประเทศ
อาเซียนให๎แกํนักเรียน นักศึกษา ผ๎ูประกอบการ พนักงาน ลูกจ๎างและสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลในการรองรับการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน  

(๓) สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพ การให๎บริการด๎านสาธารณสุข การท๎างานของอาสาสมัครประจ๎า
หมูํบ๎าน   (อสม.) และสร๎างเครือขํายอนามัยในท๎องถิ่น  

(๔) สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับท๎องถิ่น สํงเสริมให๎ครอบครัวอบอุํน ชุมชนเข๎มแข็ง สามารถไปสํูสังคมท่ี
กินดี   อยูํดี มีความสุข  

(5) สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให๎มีคุณภาพในทุกๆ ด๎าน มีศักยภาพท่ีสามารถน๎าตนเอง น๎า
ชุมชนและน๎าสังคมให๎พัฒนาไปสํูความเจริญภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเน๎นการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(6) สนับสนุนและสํงเสริมการกีฬา โดยจัดให๎มีสนามกีฬาท่ีได๎มาตรฐาน สวนสาธารณะ พื้นท่ี
นนัทนาการและสถานท่ีออกกําลังกายสําหรับประชาชน  

(7) สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผ๎ูสูงอายุและผ๎ูด๎อยโอกาส และการเข๎าถึง
บริการของรัฐ เพื่อให๎สามารถพึ่งพาตนเองได๎  
2.6 นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

เพื่อท๎านุบํารุงศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมสภาพแวดล๎อมทางสถาปัตยกรรม 
โบราณสถานและแหลํงประวัติศาสตร์ รวมท้ังศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของเมือง
เชียงราย ให๎ดํารงอยูํและสืบทอดสํูคนรุํนตํอไป โดยจะดําเนินการดังนี้ ๑๐  
 



(๑) สํงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับองค์กรตําง ๆท้ัง
ภาครัฐและเอกชนอยํางบูรณาการ  เพื่อให๎เกิดความตระหนักในคุณคําของศาสนา  จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์สําคัญของเมืองเชียงรายและชนเผําท่ีหลากหลาย ซึ่ง
จะน๎าไปสํูการสืบทอดมรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืนตลอดไป  

(2) สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู๎ทางด๎านศิลปวัฒนธรรมสํูท๎องถิ่นและศาสนสถาน โดยรํวมกับ
องค์กรตําง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนท้ังในประเทศและตํางประเทศ เพื่อรํวมพัฒนาเมืองเชียงรายสํูเมืองแหํงการ
สร๎างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & Art&Culture)  
2.๗ นโยบายด้านการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
เพื่อบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยในท๎องถิ่นให๎มีประสิทธิภาพ โดยจะดําเนินการดังนี ้ 

(๑) สํงเสริมสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล๎งและสาธารณภัยตําง ๆ  
(๒) จัดหา/สนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท๎องถิ่น  
(๓) พัฒนาเครือขํายความรํวมมือ และข๎อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการปูองกันและบรรเทา สาธารณ

ภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท๎องถิ่น  
(๔) สํงเสริมสนับสนุนภารกิจในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี โดยบูรณาการรํวมกับ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  
2.8 นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท๎างานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน 
โดยจะด๎าเนินการดังนี ้ 

(1) พัฒนาโครงสร๎างการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายให๎พร๎อมท่ีจะรองรับการ
ท๎าภารกิจและหน๎าท่ีตามกฎหมายและนโยบายการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

(2) พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อการให๎บริการที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผ๎ูรับบริการเป็นสําคัญ  

(3) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายให๎มีศักยภาพในการปฏิบัติ
หน๎าท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท๎างาน  

(4) บูรณาการการจัดท๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกนัระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัด
เชียงราย เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท๎องถิ่น  

(5) สํงเสริมและสนับสนุนให๎สถานศึกษา องค์กรสาธารณะ องค์กรชุมชนน๎าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช๎ให๎เกิดประโยชน์และทันสมัย  

(6) เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบายและความต๎องการในการพัฒนา
จังหวัดเชียงราย เพื่อความเข๎มแข็งของสังคมและสร๎างพลังในการพัฒนา  

(7) สนับสนุนให๎ประชาชนมีการรวมกลํุม เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองตามความต๎องการอยํางแท๎จริง 
บนพื้นฐานศักยภาพท่ีมีอยูํ ท้ังนี ้จะดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามอํานาจและหน๎าท่ีขององค์การบริหารสํวนจังหวัด
ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของจังหวัดเชียงราย ภายใต๎วิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองน่าอยู่ประตูทองสู่อาเซียน”  
 
 
 



 
 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 เป้าหมายหลัก [Goal] 
เด็ ก  เ ยาวชน  ป ระชาชนและ สังคม เชี ย งร าย เป็ น สุข  มี ศัก ยภาพ วิ ถี งด งาม                  
เปี่ ยมพลัง “ฮัก เจียงฮาย” รํ วมสร๎างสรรค์ มุํ งมั่ น สัมมาชีพและเรียนรู๎ เทําทัน                
การเปล่ียนแปลง 
 

 วิสัยทัศน์ [Vision] 
เป็นองค์กรแหํงสมรรถนะการเรียนรู๎และบริการยุคใหมํ ใสสะอาด มุํงคุณภาพการศึกษา
และการกีฬาก๎าวไกล สานพลังเครือขํายการพัฒนา เชิดชูรักษา  อัตลักษณ์ท๎องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมไทยล๎านนา 
 

 ค่านิยมพื้นฐานการปฏิบัติราชการ [Core Value] 
ทีมงานมืออาชีพ     คิดสร๎างสรรค์ เรียนรู๎ 
มุํงมั่นสูํความสําเร็จใหมํ  ภูมิใจ อบจ.เชียงรายใสสะอาด 

 
พันธกิจ   
 พันธกิจท่ีส าคัญของ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานในด้านต่างๆบรรลุ
วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้    

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้แก่เด็ก เยาวชน    
และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อ
การมีสัมมาชีพและเท่าทันการเปล่ียนแปลง 

2. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม แหล่งโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์
ประเพณี อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนและภาคภูมิใจร่วมกัน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการและการออกก าลังกายแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
อย่างหลากหลายท่ัวถึงได้มาตรฐาน 

4. ส่งเสริมพื้นท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาคุณลักษณะเด็ก เยาวชนเชียงรายให้มีความรู้ทักษะพร้อม
ใช้เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรคุณภาพยุคดิจิทัล ด้วยองค์
ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีหลากหลายอย่างมีส่วนร่วมและโปร่งใส สะอาด ทุกระดับ 

 
 
 



ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  –  ๒๕๖๕ จังหวัดเชียงรายมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

ยุทธศาตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. สํงเสริมการจัดการศึกษา
ท๎องถิ่นทุกระบบตามบริบทใหมํ 
ศตวรรษที่ ๒๑ 

 

๑.๑ สํงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัด 
๑.๒ สนับสนุนและพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในการ
จัดการเรียนรู๎ตามอัธยาศัยให๎แกํประชาชนและ
สถานศึกษา 
๑.๓ สํงเสริมและพัฒนาเครือขํายความรํวมมือการ
จัดการศึกษาท๎องถิ่นทุกภาคสํวน 
๑.๔ สํงเสริมการเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษา    
 ทุกระบบเพื่อการมีสัมมาชีพ 

สํวนบริหารการศึกษา 

๒. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
กีฬา การบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนรู๎และนันทนาการ 

๒.๑ สํงเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ  ทุกระดับ
สํูความเป็นเลิศ 
๒.๒ สํงเสริมและสนับสนุนสนามกีฬา สถานท่ีออก
กําลังกาย ให๎ได๎มาตรฐานและการบริหารจัดการ
อยํางเป็นระบบ 
๒.๓ การเสริมสร๎างและสํงเสริมเครือขํายเด็กและ
เยาวชนให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

สํวนสํงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๓. สํงเสริมการอนุรักษ์และเชิดชู
ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
เชียงราย 

๓.๑ สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนและ
หนํ ว ย ง าน ในการ ดํ า เนิ น ง าน ด๎ าน  ศาสน า 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๓.๒ สํงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู   สืบ
ทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมล๎านนา 
๓.๓ ทํานุบํารุงศาสนสถานและกิจกรรมทางศาสนา 

สํวนสํงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๔. พัฒนาการบริหารจัดการและ
เปล่ียนผํานสํานักการศึกษาฯ    
ยุคใหมํ 

๔.๑ สํงเสริมการพัฒนาองค์ความรู๎ให๎บุคลากรมี
ทักษะการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของงานตาม
ภารกิจ 
๔.๒ บริหารจัดการทรัพยากรให๎มีความพร๎อม
รองรับการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิผล 
๔.๓ การปลูกฝัง เสริมสร๎างคํานิยมไทยและ
จิตสํานึกรักองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ฝุายบริหารงานท่ัวไป 



 
สรุปผลการด้าเนินงานโครงการประจ้าปีงบประมาณ 2562 

ส้านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เรื่อง งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีโครงการพัฒนาในข๎อบัญญัติของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 56 โครงการ 
ได๎ดําเนินการท้ังหมดจํานวน 48 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 86 และอยูํในระหวํางลงนามในสัญญาจํานวน 1 
โครงการ โครงการสําหรับกันเงินเหล่ือมปี 3 โครงการ 
  ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2562 คิดเป็น
ร๎อยละ โครงการใน

ข๎อบัญญัติ 
นําไปสูํการ
ปฏิบัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจําย 

๑.การสํงเสริมและพัฒนาด๎านการศึกษา 16 11  11 69 
2.การสํงเสริมและพัฒนาด๎านกีฬา กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

24 24  24 100 

3.การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและสังคม 14 11  11 79 
4.การพัฒนาด๎านการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 23 21 4 17 91 

รวม 77 67 4 63 85 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2562 คิดเป็น
ร๎อยละ งบประมาณใน

ข๎อบัญญตั ิ
นําไปสูํการ

ปฏิบัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจําย 

๑.การสํงเสริมและพัฒนาด๎านการศึกษา 25,628,540 24,573,540  21,353,746 83 

2.การสํงเสริมและพัฒนาด๎านกีฬา กิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

5,475,000 
 

4,575,000  3,837,069 70 

3.การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและสังคม 12,200,000 7,800,000  6,544,842 54 

4.การพัฒนาด๎านการจัดการตามหลัก      
ธรรมาภิบาล 

13,659,900 12,833,445 10,499,000 2,334,445 17 

รวม 56,963,440 49,781,985 10,499,000 34,070,102 56 

 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. สํงเสริมการจัดการศึกษา
ท๎องถิ่นทุกระบบตามบริบทใหมํ 
ศตวรรษที่ ๒๑ 

 

๑.๑ สํงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัด 
๑.๒ สนับสนุนและพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในการ
จัดการเรียนรู๎ตามอัธยาศัยให๎แกํประชาชนและ
สถานศึกษา 
๑.๓ สํงเสริมและพัฒนาเครือขํายความรํวมมือ
การจัดการศึกษาท๎องถิ่นทุกภาคสํวน 
๑.๔ สํงเสริมการเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษา    
ทุกระบบเพื่อการมีสัมมาชีพ 

สํวนบริหารการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาท๎องถิ่นในจังหวัดเชียงราย” 

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา ครั้งท่ี ๔๑ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๙ มีมติต้ังคณะอนุกรรมาธิการจัดทําแผนและแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา 
(Social Movement) เพื่อจัดทําแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาอยํางเป็นรูปธรรมนั้น  
ประกอบกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทยได๎เกิดจากปัจจัยหลายด๎านท่ีสํงผลให๎เกิดการขับเคล่ือนปฏิรูป
ประเทศด๎านการศึกษาครั้งใหญํ จากการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาสํูการปฏิบัติ” 
ของศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  วํองวานิชเมธี  นักวิจัยอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหํงชาติ และ
อาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข๎อค๎นพบสําคัญเรื่องการปฏิรูปการศึกษาขอ งไทย คือ 
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า ช า ติ ท่ี กํ า ห น ด จ า ก สํ ว น ก ล า ง  ห รื อ น โ ย บ า ย จ า ก บ น ล ง ลํ า ง  
สํูระดับปฏิบัติในพื้นท่ีตามโครงสร๎างและระบบการศึกษาในปัจจุบันนั้น พบวํา ไมํประสบความสําเร็จ เพราะ
โครงสร๎างและระบบการบริหารงานนั้นแข็งตัวไมํยืดหยุํน ไมํสามารถจับประเด็นปัญหาของแตํละพื้ นท่ี 
ซึ่งแตกตํางกัน ท้ังความเข๎าใจในนโยบาย แผนงาน ก็เข๎าใจไปคนละทิศทาง ตามแตํท่ีผ๎ูบริหารแตํละพื้นท่ีจะ
เข๎าใจ และ ดร.เศรษฐพุฒิ  สุทธิวาทนฤพุฒิ  ประธานกรรมการบริหารสถานบันอนาคตไทยศึกษา  
 เผยผลการวิจัย เรื่อง โอกาสท่ีหายไป ๑๒ ข๎อเท็จจริงการศึกษาไทย จากผลการปฏิรูปการศึกษาของไทยเมื่อปี 
๒๕๔๒ ท่ีไมํประสบผลสําเร็จจนถึงปัจจุบันท่ีตํ่ากวําเป็นเวลา ๑๖ ปี  วําข๎อเท็จจริงท่ีพบจากระบบการศึกษา
ของไทย คือ ๑ ใน ๕ ของเด็กวัยกํอนเรียนมีพัฒนาการท่ีตํ่ากวําวัย นักเรียน ป.๑ – ๖ ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ 
คน อํานหนังสือไมํออก และประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน เขียนหนังสือไมํได๎ เมื่อเด็กขึ้นสํูระดับมัธยม จํานวน ๑ 
ใน ๓ อํานจับใจความไมํได๎ เมื่อเข๎าสํูระดับอุดมศึกษาพบวํา คําใช๎จํายในการติวเพื่อเข๎ามหาวิทยาลัยคิดเป็น ๑ 
– ๓ เทําของคําใช๎จํายในการเรียนปกติ สํวนบัณฑิตไทยก็พบวํา ๔๐%ของบัณฑิตจบใหมํได๎งานตํ่ากวําปกติ 
ท้ังนี้การปฏิรูปการศึกษาของไทยท่ีไมํสําเร็จ ไมํใชํเพราะเรื่องงบประมาณ แตํเป็นปัญหาการบริหารจัดการ
หลักสูตรและคุณภาพครู หากไมํพัฒนาครู ก็ไมํมีทางปฏิรูปการศึกษาสําเร็จ สํวนนายอานันท์ ปันยารชุน อดีต
นายกรัฐมนตรีกลําวปาฐกถาพิเศษวํา ประเทศไทยควรให๎ครูลดการสอนในห๎องเรียน และต้ังคําถามเพื่อให๎เด็ก
ตอบโดยไมํใชํคําตอบท่ีถูกหรือผิด แตํเป็นการถามเพื่อกระต๎ุนให๎เด็กพูดและคิดอยํางตํอเนื่อง 
 หนํวยงานท่ีจัดการศึกษาในประเทศไทยนอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการแล๎ว ยังมีองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ซึ่งได๎แกํ องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารสํวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา มีสิทธิในการจัดการศึกษาและเข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ พรบ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ท่ีผํานมาการจัดการศึกษาท๎องถิ่น พบวํา
ไมํบรรลุเปูาหมายตามคุณภาพและมาตรฐานเทําท่ีควร เนื่องจากมีความเหล่ือมลํ้าและแตกตํางตามศักยภาพ 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละแหํงและส่ิงท่ีทําให๎การจัดการศึกษาท๎องถิ่นไมํเป็นไปตามมาตรฐานและมี
คุณภาพเทําท่ีควรอันเนื่องมาจากประเด็นปัญหาและอุปสรรคหลายด๎าน อาทิเชํน ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น มีวิสัยทัศน์
การบริหารมากน๎อยแตกตํางกัน 
 การบริหารการศึกษาท่ีขาดข๎อมูลสารสนเทศท๎องถิ่น เพื่อนําไปสํูการวางแผนพัฒนาท่ีชัดเจนอีกท้ังการ
ทํางานกับเครือขํายตํางๆ ไมํมีระเบียบรองรับ เพื่อยืดหยุํนเพียงพอเกิดการทักท๎วงจากหนํวยตรวจสอบ เชํน 
สํานักงานตรวจเงินแผํนดิน จึงสํงผลให๎ ผ๎ู ปฏิบั ติ ไมํ เกิดความคิดนอกกรอบ หรือนวัตกรรมใหมํๆ  
ในการดําเนินการอีกประเด็น คือ การไมํมีหนํวยงานการศึกษาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น  ทําให๎ ง านการ ศึกษาของท๎องถิ่ นขาดความ เ ดํน ชัด  ใน เ ชิง เปู าหมาย ตํอการพัฒนาคน  
ในท๎องถิ่น 



 ด๎วยเหตุปัจจัยข๎างต๎น องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ท่ีจัดการศึกษาตามนโยบายแหํงรัฐ ตามท่ีกฎหมายกําหนดและภารกิจท่ีเกี่ยวข๎องในการสร๎างเครือขําย  
รํวมพัฒนาการศึกษาท่ีจะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท๎องถิ่นจังหวัดเชียงรายไปพร๎อมกัน  
จึงได๎จัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาท๎องถิ่นในจังหวัดเชียงรายขึ้น เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด๎านวิชาการในการจัดการศึกษาท๎องถิ่นภายในจังหวัดเชียงราย  
ให๎มีแนวทางการหนุนเสริมชํวยเหลือกันระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีจัดการศึกษา ให๎ มีศักยภาพ 
ในการจัดการศึกษาท๎องถิ่นไปสํูคุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามเจตนารมณ์แหํงรัฐ ไมํขัดตํอระเบียบและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อให๎สามารถขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาท๎องถิ่นในจังหวัดเชียงรายให๎เป็นรูปธรรม 
เพื่อให๎การบริหารจัดการศึกษาท๎องถิ่นเป็นไปในรูปแบบการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนา
ท๎องถิ่นหรือ SBMLD ซึ่ ง เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให๎ ผ๎ู เรียนได๎เรียนรู๎ตามความต๎องการ  
และตามศักยภาพของแตํละบุคคลจนสามารถนําไปประกอบอาชีพ และสามารถดํารงชีวิตอยูํในท๎องถิ่นได๎อยําง
มีความสุข 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑.  เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเชียงรายมีแนวทางในการจัดการศึกษาให๎เป็นไปตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.  เพื่อเป็นหนํวยงานหลักในการประสานบูรณาการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาท๎องถิ่น 
ภายในจังหวัดเชียงราย 
เป้าหมาย 
 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาท๎องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จํานวน  
๑ วัน (๑ ครั้ง / ปี) เพื่อหาแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาท๎องถิ่นในรูปแบบของจังหวัดเชียงราย 
โดยมี เครื อขํ า ยอง ค์กรปกครอง สํวน ท๎อง ถิ่ น จั งหวั ด เ ชีย งราย ท่ี จั ดการ ศึกษา และหนํ ว ยงาน  
ท่ีเกี่ยวข๎อง จํานวนท้ังส้ิน ๒๐๐ คน ประกอบด๎วย  
  -  ผ๎ูบริหาร/สมาชิกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือผ๎ูแทน    
  -  ผ๎ูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษาฯ หรือเจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง 
  -  ผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา / เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูรับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา   
  -  หนํวยงานและเครือขํายทางการศึกษา 
  -  ผ๎ูทรงคุณวุฒิ/เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง  

ตัวชี้วัดโครงการ 
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเชียงรายและหนํวยงานเครือขํายทางการศึกษา มีแนวทาง 
ในการจัดการศึกษารํวมกัน และเป็นภาคีเครือขําย รํวมพัฒนาการศึกษาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาการศึกษาท๎องถิ่นจังหวัดเชียงราย   

วิธีด้าเนินงาน 
 ๑. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาท๎องถิ่น โดยเชิญกลํุมเปูาหมาย 
ประกอบด๎วย ผ๎ูบริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น/หรือผ๎ูแทน ผ๎ูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา
ฯ หรือผ๎ูแทน ผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา หนํวยงานและเครือขํายทางการศึกษาผ๎ูทรงคุณวุฒิ เจ๎าหน๎าท่ีท่ี
เกี่ยวข๎อง 



 ๒.  ผ๎ูบริหาร ผ๎ูทรงคุณวุฒิและเครือขํายด๎านการศึกษาในท๎องถิ่น ดําเนินการสัมมนาการขับเคล่ือน
การปฏิรูปการศึกษาท๎องถิ่น พร๎อมช้ีแจงนโยบายการจัดบริหารสาธารณะด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬา เด็กและเยาวชน 
 ๓.  สัมมนาเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นท่ี นวัตกรรมเพื่อเตรียมพร๎อมคนเชียงรายในศตวรรษท่ี 
๒๑ รับฟังสภาพและแนวทางการจัดการศึกษาภายในหนํวยงานตํางๆ โดยเปิดโอกาสให๎มีการแลกเปล่ียนข๎อมูล
ระหวํางกัน 
 ๔.  ผ๎ูทรงคุณวุฒิให๎ข๎อเสนอแนะ แนวทางการนําไปสํูการปฏิรูปการศึกษาท๎องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
 ๕.  จัดทํารายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาท๎องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
เพื่อนําประเด็นปัญหา แนวทาง ไปจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย และเป็นแนวรํวมการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการตํอไป 

ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 
 ระยะเวลาในการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ จํานวน ๑ วัน 
 โดย ภาคเช๎า  - ผ๎ูบริหาร/ผ๎ูทรงคุณวุฒิเปิดการสัมมนาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบาย       

  สาธารณะเพื่อคนเชียงราย ด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี  
  กีฬานันทนาการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กและเยาวชน นันทนาการ  

                                 การเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
ภาคบําย    - การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย            

สถานที่ด้าเนินโครงการ 
 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงราย   
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายการศึกษาในระบบ สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

งบประมาณด้าเนินการ  
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒  จ านวน  ๒๓๕,๐๐๐ บาท(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

การติดตามและประเมินผล 

 มีการจัดทํารายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการปฏิ รูปการศึกษาท๎องถิ่นจังหวัด
เชียงราย โดยเนื้อหาประกอบด๎วย สภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการจัดการศึกษาของหนํวยงาน
เครือขํายในการจัดการศึกษาท๎องถิ่น เพื่อการบูรณาการจัดการศึกษารํวมกัน เสนอผ๎ูบริหารท๎องถิ่นทราบ 
ภายหลังการดําเนินโครงการเสร็จส้ิน ๓๐ วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานเครือขํายทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ได๎พบปะ
และแลกเปล่ียนเสนอแนะความต๎องการแนวทางการจัดการศึกษาระหวํางกัน 
 ๒.  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานเครือขํายทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายมีแนวทางใน
การปฏิรูปการจัดการศึกษารํวมกัน เพื่อเป็นทิศทางในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต๎องการ  
ของท๎องถิ่นเชียงราย 
 



 กล่าวต้อนรับและปาฐกถาพิเศษ เรื่องหัวข้อ นโยบายการจัดบริการสาธารณะ 
เพื่อคนเชียงราย ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา  นันทนาการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 เด็กและเยาวชน ขององค์การบริหาร  ส่วนจังหวัดเชียงราย โดย นายเทอดเกียรติ  สุกใส ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมเสวนา จากหน่วยงานต่างๆอาทิ เทศบาลต าบลเมืองพาน,วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย,พิพิธภัณฑ์เล่นได้,ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย,

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย,เครือข่ายการศึกษาทางเลือก 

ม่อนแสงดาววิชชาลัย,เทศบาลต าบลเมืองพาน 

หน่วยงานท่ีร่วมจัดแสดงผลงานทางการ
ศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 



ประมวลภาพการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

    

 
        
  
  
  
  
   
  



   
ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย” 

 
หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ กล่าวถึงหลักสูตรสถานศึกษา 
ว่ า การ เป ล่ียนแปลงทาง ด้ า น วิ ชาการ ต่ า งๆ  ท้ั งทา ง ด้ าน สัง คม เศรษฐกิ จและ เทคโน โลยี  
มีผลท าให้มีการเป ล่ียนแปลงหลักสูตรซึ่ งปัจ จุบันใ ช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักการของหลักสูตรเน้นความเป็นไทยสู่สากล ทุกคนได้รับการศึกษาเสมอภาคโดย
สังคมร่วมกัน จัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจึง
ได้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน 
ตามมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็นความต้องการของท้องถิ่น มีความสมบูรณ์แบบและเป็น
ปัจจุบัน พัฒนาปรับปรุงระเบียบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และจัดท าหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษากับเปูาหมายการศึกษาและความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 
ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริบทสถานศึกษา ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น จึงได้จัดท า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย” ขึ้น เพื่อ
วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองภายในท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 
เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้
มีความเหมาะสมกับบริบท ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง   
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา ๑๔ หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
หลักสูตรของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม มีคุณภาพ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย สนองต่อความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
 



วิธีการด าเนินงาน 
๗.๑ ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา 
๗.๒ จัดท ารายละเอียดกิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตร เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
๗.๓ วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗.๔ แก้ไข ปรับปรุงหลักสูตรฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
๗.๕ จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารและส่วนท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
กิจรรม 
๑. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. วิพากษ์หลักสูตร 
๓. บรรยายแนวทางและนโยบายการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ระหว่างวนัท่ี ๑ – ๔  เมษายน ๒๕๖๒  
 

๑. สถานที่ด าเนินโครงการ 
ณ โรงเรียนพรศิริกุล,โรงแรมธรรมรนิทร์ ธนา อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
งบประมาณ 
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายละเอียด
แนบท้าย งบประมาณปีท่ีผ่านมา ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒  จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓  จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔  จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 
การติดตามและประเมินผล 
๑๒.๑  การประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ โดยแบบประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ 
๑๒.๒  ประเมินแผนการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยแบบประเมินผลแผนการเรียนรู้ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการวิเคราะห์ พัฒนาและ  
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับบริบท ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
 

  



 
ประมวลภาพ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือโครงการ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดต้ังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ถือก าเนิด
จากนโยบายในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย ภายใต้กรอบแนบคิดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง ๒๕๔๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดการศึกษาได้ทุกระดับตามความพร้อมของตนเอง นั้น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๕๑ ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๘ ให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา  เพื่อให้มีระบบการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้เป็นไปตามกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดท าโครงการ นิเทศติดตาม ผลการด าเนินงานในโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขึ้น 
วัตถุประสงค์โครงการ 
๔.๑  เพื่อก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในแต่ละด้าน สามารถน าข้อมูลท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารและการจัดการศึกษาได้ 
๔.๒  เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จ านวน ๒ ครั้ง/ป ี
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายใช้ข้อมูลการนิเทศติดตามเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการ 
จ านวนครั้งท่ีได้รับการออกตรวจติดตาม 
 
 
 
 



วิธีการด าเนินงาน 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒   แต่งต้ังคณะนิเทศติดตาม 
๓.   ประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศติดตาม 
๔.  จัดท าส่ือ เครื่องมือ นวัตกรรมการนิเทศ 
๕.  ด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและการบริหารจัดการของโรงเรียนองค์การ
บริหาร 
     ส่วนจังหวัดเชียงราย 
๖. รายงานผลการนิเทศ ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและส่วนท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สถานที่ด าเนินโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
งบประมาณ 
 งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒  จ านวน  ๓๕,๐๐๐ บาท  
การติดตามและประเมินผล 
๑๒.๑  การบันทึกข้อมูลและการรายงาน โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลและแบบสรุปรายงานผล 
๑๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
๑๒.๓  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. โดยใช้แบบรายงานประเมินคุณภาพภายนอก 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๓.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในแต่ละด้าน ได้รับการ 

ประเมินการปฏิบัติงาน สามารถน าข้อมูลท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารและ 
การจัดการศึกษาได้ 

     ๑๓.๒   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  
สมศ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพ 
โครงการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามผลการด้าเนินงานในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
คร้ังที ่1 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     
        
 
 
          
         
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นายเทอดเกียรติ  สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวอภิรดี หนองสิมมา 

ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เย่ียมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียนน าชมห้องเรียน 

และบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 
 

                                                         
 
            

 
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ  โครงการประกันคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลักการและเหตุผล   
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได๎ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552– 2561) 

ซึ่งเน๎นในการยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนให๎เต็มศักยภาพ  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุก
ระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมความสามารถด๎านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎  ได๎กําหนด
เปูาหมายให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉล่ียมากกวําร๎อยละ 50 

ท้ังนี้จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  พบวําผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนอยูํในระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงพร๎อม
ข๎อเสนอแนะให๎โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมผ๎ูเรียนเพื่อเข๎าสอบระดับชาติให๎ครอบคลุม
ความสามารถในการเรียนรู๎ทั้งความรู๎  ความจํา  ความเข๎าใจ  การนําไปใช๎  การวิเคราะห์  สังเคราะห์  
ประเมินคํา จากผลการประเมินดังกลําวทําให๎โรงเรียนต๎องวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติท้ัง NT , O-NET , 
PISA  พร๎อมระดมความคิดจากบุคลากรของโรงเรียนและผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องเพื่อหาแนวทางและวิธีการท่ีจะทํา
ให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงขึ้น 

โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  จึงจัดโครงการประกันคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให๎นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 6 และนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6 
- เพื่อให๎นักเรียนมีความพร๎อมเข๎ารับการทดสอบระดับชาติ 
- เพื่อให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติท่ีสูงขึ้น 
- โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
เป้าหมาย 
นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 6  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายท่ีเข๎ารํวมโครงการ  ได๎รับความรู๎  ทักษะ  และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบในระดับชาติท่ีสูงขึ้น 

สถานที่และวันที่ด้าเนินงาน 
- โรงแรมทีค การ์เด๎น เชียงราย วันท่ี 17-18 มกราคม พ.ศ.2562  
- โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  วันท่ี 13-14 มิถุนายน พ.ศ.2562 
งบประมาณที่ต้ังไว้ 243,500 บาท งบประมาณท่ีใช๎ดําเนินงาน  188,000 บาท 
ตัวชี้วัดโครงการ  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ 
ประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีความรู๎  ทักษะ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบสูงขึ้น 
- นักเรียนโรงเรียนมีผลประเมินคุณภาพภายนอกท่ีสูงขึ้น 
ประสิทธิผล 
- นักเรียนร๎อยละ 95 ของนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3, 6  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6 มีความรู๎  ทักษะ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ในระดับชาติสูงขึ้น  สํงผลให๎โรงเรียนมีผลประเมินคุณภาพภายนอกท่ีสูงขึ้น 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ปัญหาและข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
การนํานักเรียนไปยังสถานท่ีอบรมใช๎เวลามากเนื่องจากการจราจร และนักเรียนบางสํวนมีความรู๎

พื้นฐานท่ีแตกตํางกันทําให๎การจัดกิจกรรมไมํเป็นไปตามท่ีกําหนดไว๎ 
 

ภาพโครงการประกันคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพนักเรียนเตรียมความพร้อมสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา 
หลักการและเหตุผล   
  เนื่องด้วยในปัจจุบันการสอบคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีการเปล่ียนแปลงเป็น
ระบบ TCAS ซึ่งมีการสอบหลายวิชา  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการศึกษา  เพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการ



ท าข้อสอบให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัด
โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพนักเรียนเตรียมความพร้อมสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังการสร้าง
โอกาสและคุณภาพที่ดีกว่าให้กับผู้เรียนได้ประสบความส าเร็จในการเรียนและมีอาชีพที่ดีในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 

 - เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพนักเรียนเตรียมความพร้อมสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา 
   - เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้มีความตระหนักในการศึกษาต่อและการท างานเพื่อพัฒนาตนเอง
ให้พร้อมต่อการท างานระดับประชาคมอาเซียนในอนาคต 
เป้าหมาย 

นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ท่ีเข้าร่วมโครงการ  ได้รับการเตรียมความพร้อม  สร้างความมั่นใจในการสอบได้รับความรู้เข้าใจในสาขาวิชาท่ี
จะเรียนต่อในอนาคต 
สถานที่และวันที่ด าเนินงาน 

โรงแรมทรีค์ การ์เด้น เชียงราย วันท่ี 17-18 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ วันท่ี 5 , 8 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2562 
งบประมาณที่ต้ังไว้ 300,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน  143,200 บาท 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ 
ประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีศักยภาพในการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 
- นักเรียนตระหนักในการศึกษาต่อและการท างานเพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการท างานระดับ

ประชาคมอาเซียนในอนาคต 
ประสิทธิผล 
นักเรียนร้อยละ 95 ของนักเรียนโรงเรียองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

6 มีแนวทางการศึกษาต่อไปในอนาคต 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

-ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
การน านักเรียนไปยังสถานท่ีอบรมใช้เวลามากเนื่องจากการจราจร และนักเรียนบางส่วนมีความรู้

พื้นฐานท่ีแตกต่างกันท าให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
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ภาพ 1 :  ภาพบรรยากาศการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพนักเรียนเตรียมความพร้อมสู่ 
การเรียนระดับอุดมศึกษา 



  
ภาพ 2 :  ภาพบรรยากาศการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพนักเรียนเตรียมความพร้อมสู่ 

การเรียนระดับอุดมศึกษา 

ภาพ 3 :  ภาพบรรยากาศการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพนักเรียนเตรียมความพร้อมสู่ 
การเรียนระดับอุดมศึกษา 

ภาพ 4 :  ภาพบรรยากาศการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพนักเรียนเตรียมความพร้อมสู่ 
การเรียนระดับอุดมศึกษา 



โครงการลานคนรักการอ่าน 

 หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันคนไทยอํานหนังสือแบบรูปเลํมน๎อยลง ขณะท่ีหนังสือดีมีคุณคํากลับหายากแตํมีมาก ท้ังนี้
สังคมจะมีคุณภาพสูงขึ้นได๎ หากคนในสังคมมีนิสัยรักการอําน การอํานทําให๎เราได๎รับข๎อมูล ความคิด 
ประสบการณ์จากหนังสือท่ีผ๎ูเขียนถํายทอดไว๎ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาตนเอง  
     ด๎วยเหตุนี้ การรณรงค์ สํงเสริม ให๎ประชาชนเห็นคุณคําของหนังสือ และการอําน จึงเป็นหน๎าท่ีสําคัญ
ขององค์กรท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีเกี่ยวข๎อง ซึ่งจะต๎องจัดทํา รํวมมือกัน เพื่อเป็นการขับเคล่ือนให๎
สังคมมีวัฒนธรรมรักการอําน  สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยฝุาย สํงเสริมคุณภาพการศึกษา จึง
ได๎จัดทําโครงการ ลานคนรักหนังสือ เพื่อเป็นศูนย์กลางให๎ประชาชน ห๎างร๎าน ผ๎ูจัดทําและจัดจําหนํายหนังสือ 
ได๎มีกิจกรรม แลกเปล่ียน บริจาค และจําหนํายหนังสือ ระหวํางกัน เพื่อให๎ประชาชนได๎รับหนังสือท่ีดีมีคุณคํา 
ตามความสนใจของตน อันเป็นการอนุรักษ์และสํงเสริมการอํานหนังสือแบบรูปเลํมให๎อยูํกับสังคมสืบตํอไป 

วัตถุประสงค์  
- เพื่อให๎ประชาชนในสังคมเกิดความตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ในการอํานหนังสือ 
- เพื่อเป็นกิจกรรมสําหรับให๎ประชาชนมีการ แลกเปล่ียน บริจาค หนังสือและส่ิงพิมพ์ตํางๆ  
- เพื่อเป็นการหมุนเวียน ส่ือ ส่ิงพิมพ์ ภายในสังคม 
- เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎ประชาชนมีนิสัยรักการอํานได๎รับหนังสือท่ีตนเองช่ืนชอบในราคายํอมเยา 

เป้าหมาย 
           - มีผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม ท้ังผ๎ูจําหนําย แลกเปล่ียน บริจาค หนังสือ ส่ิงพิมพ์ และประชาชนคนรักหนังสือ        
จํานวน ๕๐๐ คน 
           - ประชาชนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับหนังสือ ส่ือ ส่ิงพิมพ์ ตามความสนใจ เพื่อนําสาระ ความรู๎จากการ
อํานไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

สถานที่และวันที่ด้าเนินงาน 
             ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ลานอนุสาวรีย์รัชกาลท่ี ๕)  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ – 2 
มีนาคม 2562 

งบประมาณที่ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณที่ใช้ด้าเนินงาน ๗๑,๐๕๐ บาท 

ตัวชี้วัดโครงการ  
           มีประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ ๘๐ ตามเปูาหมายเชิงปริมาณ และมีความพึงพอใจในการเข๎า
รํวมกิจกรรมเชิงคุณภาพในระดับ ดี ขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
     - เนื่องจากเป็นโครงการจัดขึ้นใหมํเตรียมงานเป็นระยะ ๑ เดือนได๎ประชาสัมพันธ์ไปยงัสถานศึกษา
ตํางๆแตํมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อหนังสือไมํถึงตามเปูาหมายท่ีวางไว๎จากการประมาณการและสอบถาม
ประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรม   ๓๐๐ คนจากเปูาหมาย ๕๐๐ คน คิดเป็น ๖๐% 
     - มีผ๎ูประกอบการจําหนํายหนังสือและส่ิงพิมพ์เข๎ารํวมกิจกรรมท้ังส้ิน ๕ แหํง จากท่ีตอบรับเข๎ารํวม
กิจกรรม ๗ แหํง  เปูาหมายท่ีต้ังไว๎ ๑๐ แหํง คิดเป็น ๕๐% 
(มีผ๎ูประกอบการขอถอนตัวไมํเข๎ารํวมกิจกรรม ๒ แหํง) 



     - จากการสอบถามประชาชนและสัมภาษณ์ผ๎ูประกอบการท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม ในระดับพอใช๎ (๖๐%) จากท่ีต้ังเปูาหมายตัวชี้วัดเอาไว๎ในระดับ ดี (๘๐%) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
     - จากการสอบถามและสังเกตผ๎ูเข๎ารํวมโครงการลานคนรักการอําน สรุปดังนี้ 
        ๑. ประชาชนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมีจํานวนประมาณ ๓๐๐ คน จาก ๕๐๐ คน คิดเป็น ๖๐% 
        ๒. มีผ๎ูประกอบการจําหนํายหนังสือและส่ิงพิมพ์เข๎ารํวมท้ังส้ิน ๕ แหํงจากเปูาหมายท่ีต้ังไว๎ ๑๐ แหํง                           
คิดเป็น ๕๐%           
        ๓. ผ๎ูประกอบการท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้มคีวามพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ในระดับพอใช๎ (๖๐%)  
จากท่ีต้ังเปูาหมายตัวชี้วัดเอาไว๎ในระดับ ดี (๘๐%) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุง 

- ปัจจุบันประชาชนในสังคมโดยเฉพาะชํวงวัยรุํนไมํคํอยอํานหนังสือแบบรูปเลํมมากนักเนื่องจากมี
ชํองทางและคํานิยมในการอํานสารนิเทศตามความสนใจผํานโซเชียล มีเดียร์จึงทําให๎มีประชาชนมารํวม
กิจกรรมน๎อยกวําท่ีต้ังเปูาหมาย 
     - ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการสํูสังคมในวงกว๎างโดยใช๎ระยะเวลามากกวํานี้ควบคํูไปกับขั้นตอน
ขออนุมัติโครงการ 
     - ปรับปรุงแผนการดําเนินโครงการในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมโดยคํานําถึงการอํานโดยตรงจากหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการด้าเนนิโครงการลานคนรักการอ่าน 
ระหว่างวนัที่ ๒๘ กุมภาพนัธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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ชื่อโครงการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย โดยสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได๎กําหนดจัดทํา
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมขึ้น เพราะจังหวัดเชียงรายมีประชากรท่ีมีความ
หลากหลายชนเผํา หลากหลายประเพณี หลากหลายทางวัฒนธรรม และกิจกรรรมสําคัญๆตํางๆท่ีมีประเพณี
ทางศาสนา ในฐานะหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสํงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย และเป็นไปตามนโยบายของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ได๎เล็งเห็นความสําคัญตาม พ.ศ.
การศึกษาแหํงชาติ เพื่อให๎ประชาชนทุกอาชีพ   ทุกวัย ได๎มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และถํายทอดเรียนรู๎ในด๎าน
ตํางๆ ตามความสนใจ   
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อสํงเสริมให๎พุทธศาสนิกชน เด็ก เยาวชน และประชาชนได๎เรียนรู๎กิจกรรมประเพณีทางศาสนา 
ประเพณีท๎องถิ่น และวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ให๎เกิดความเข๎าใจและยอมรับในความแตกตํางหลากหลายทาง
ศาสนา และวัฒนธรรมผํานการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และประสบการณ์ 
 - เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่น แตํละชนเผํา 

- เพื่อเสริมสร๎างความรํวมมืออันดีในแตํละบุคคลและรวมพลังพุทธศาสนิกชน 
เป้าหมาย 

 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู๎ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   
กิจกรรมท่ี ๑. อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู๎ถึงวัฒนธรรมการแตํงกายและเอกลักษณ์ส่ิงทอ

ผ๎าพื้นเมือง เอกลักษณ์ลายผ๎าและการถักทอของชนเผํา จํานวน ๒ ครั้ง 
ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งละไมํตํ่ากวํา ๙๐ คน รวมแล๎วไมํตํ่ากวํา ๑๘๐ คน 

กิจกรรมท่ี ๒.อบรมกิจกรรมประเพณีและแลกเปล่ียนเรียนรู๎เกี่ยวกับวันสําคัญทาง
ศาสนาผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมไมํตํ่ากวํา ๑๐๐ คน  

สถานที่และวันที่ด้าเนินงาน สวนไม๎งามริมน้ํากก อําเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑-๑๓   มกราคม ๒๕๖๒ 
งบประมาณที่ต้ังไว้  ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก๎าแสนบาทถ๎วน)  
  งบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ  ๕๗๖,๗๒๔.๐๐ บาท (ห๎าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร๎อยยี่สิบส่ี
บาทถ๎วน) 
ตัวชี้วัดโครงการ 

๖.๑ พุทธศาสนิกชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได๎ศึกษาเรียนรู๎กิจกรรมประเพณีทาง
ศาสนา และวัฒนธรรมผํานการจัดกิจกรรมอบรม และอบรมส่ือกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ศาสนา และ
วัฒนธรรม  จํานวน ๑ ครั้ง ผ๎ูเข๎ารํวมไมํน๎อยกวํา ๑๐๐ คน 

๖.๒ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎วัฒนธรรมการแตํงกายและ
เอกลักษณ์ลายผ๎าของแตํละชนเผํา จํานวน ๒ ครั้งๆละไมํตํ่ากวํา ๙๐ คน  ผ๎ูเข๎ารํวมรวม ๒ ครั้งไมํน๎อยกวํา 
๑๘๐ คน   
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 



 ประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัถุประสงค์ท่ีวางไว๎ คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนได๎เรียนรู๎
กิจกรรมประเพณีทางศาสนา ประเพณีท๎องถิ่น และวัฒนธรรมท๎องถิ่น  โดยมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎ มีความ
เข๎าใจและยอมรับในความแตกตํางหลากหลายทางศาสนา และทางวัฒนธรรมผํานการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และ
ประสบการณ์จริงจากผ๎ูรู๎        ผ๎ูชํานาญและเจ๎าของวัฒนธรรมจริงๆ 
  ประสิทธิผล 
   กิจกรรมท่ี ๑. ท่ีต้ังไว๎ อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู๎ถึงวัฒนธรรมการแตํงกายและเอกลักษณ์ส่ิงทอ
ผ๎าพื้นเมือง เอกลักษณ์ลายผ๎าและการถักทอของชนเผํา จํานวน ๒ ครั้ง ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งละไมํตํ่ากวํา ๙๐ 
คน รวมแล๎วไมํตํ่ากวํา ๑๘๐ คน 
  จํานวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมจริง ครั้งท่ี ๑ มีผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม  จํานวน ๑๐๒ คน 
         ครั้งท่ี ๒ มีผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมจริง จํานวน ๑๐๐ คน 
    รวม  ๒ คร้ัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง จ้านวน ๒๐๒ คน 
  หมายเหตุ  เกินเป้าหมายที่ต้ังไว้ จ้านวน ๒๒ คน 
  กิจกรรมท่ี ๒.ท่ีต้ังไว๎อบรมกิจกรรมประเพณีและแลกเปล่ียนเรียนรู๎เกี่ยวกับวันสําคัญทาง
ศาสนา ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมไมํตํ่ากวํา ๑๐๐ คน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง จ้านวน ๑๐๕ คน 
  หมายเหตุ  เกินเป้าหมายที่ต้ังไว้ จ้านวน ๕ คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล (แบบสอบถาม/สังเกต/อื่นตามการติดตามและประเมินผลโครงการ) 
  จากการสังเกต สอบถามและการพูดคุยกับวิทยากร ผ๎ูเข๎าอบรม กิจกรรมท่ี ๑ อบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ถึงวัฒนธรรมการแตํงกายและเอกลักษณ์ส่ิงทอผ๎าพื้นเมือง เอกลักษณ์ลายผ๎าและการถักทอ
ของชนเผํา ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมมีจํานวนเกินเปูาหมายท่ีต้ังไว๎  ๒๒ คน  จากท่ีต้ังไว๎ ๑๘๐ คน เข๎ารํวมจริง 
จํานวน ๒๐๒ คน และกิจกรรมได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎จากเจ๎าของจากชนชาติพันธุ์ตัวจริงโดยตรงมาเป็นวิทยากร
ให๎ ซึ่งได๎แกํ ม๎ง อาขํา ลาหูํ ปกาเกอญอ(กะเหรี่ยง) อิ้วเมี่ยน ลีซู ไตหยํา ดาราอั้ง ล๊ัวะ ขมุ จีนยูนาน คะฉิ่นและ
บีซู รวมท้ังหมด ๑๓ ชนเผํา ซึ่งทําให๎ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมได๎เรียนรู๎ และได๎รับการถํายทอดองค์ความรู๎จากชนเผํา
เจ๎าของตัวตนท่ีแท๎จริง ได๎เรียนรู๎เอกลักษณ์การแตํงกายและความหมายของลายปักบนผืนผ๎าจากเจ๎าของ
โดยตรง ผ๎ูเข๎าอบรมจึงมีความต่ืนเต๎นและสนุกสนาน 
ได๎รับความรู๎ท่ีแปลกใหมํนอกเหนือจากหลักสูตรทางกระทรวงและโรงเรียนได๎กําหนดไว๎ในสถานศึกษา  ผ๎ูเข๎า
อบรมได๎พูดคุยซักถามกับวิทยากรแบบกันเอง สํวนวิทยากรชนชาติพันธ์มีความรู๎สึกภาคภูมิใจในความเป็นชน
เผําของตนเองได๎ถํายทอดองค์ความรู๎ให๎กับผ๎ูเข๎ารํวมอบรม 
  กิจกรรมท่ี ๒ อบรมประเพณีและแลกเปล่ียนเรียนรู๎เกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนา จากการ
สังเกตและสอบถามพูดคุยกับวิทยากร ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม และนักทํองเท่ียว กิจกรรมอบรมประกอบด๎วย ตัดตุง
ลายไส๎หมู  ฝ่ันด๎วยฝ่ันบุญ และหลํอเทียนประทีป มีผ๎ูเข๎าอบรมเกินเปูาหมายท่ีต้ังไว๎ จํานวน ๕ คน จากท่ีต้ังไว๎ 
จํานวน ๑๐๐ คน เข๎ารํวมอบรมจริง จํานวน ๑๐๕ คน  กิจกรรมได๎รับความสนใจจากผ๎ูเข๎าอบรมมาก
พอสมควร และผลงานของผ๎ูเข๎าอบรมยังนํามาใช๎ประโยชน์ในงานและตกแตํงสถานท่ีพระบรมสารีริกธาตุด๎วย
เชํนไส๎ตุง ฝ่ันด๎วย๙สายเผ่ือทําตีนกาซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักอยํางหนึ่งในการทําเทียนประทีป อักท้ังเทียน
ประทีปท่ีหลํอยังได๎นําไปจุดบูชาพระบรมสารีกริกธาตุ 
ทําให๎ผ๎ูเข๎าอบรมมีความสนุกสนานได๎รับความรู๎ เกิดความภาคภูมิใจและถํายทอดความรู๎ท่ีตนมีสํูผ๎ูเข๎ารํวม
อบรมด๎วยกัน และนักทํองเท่ียวก็ให๎ความสนใจ และภาคภูมิใจท่ีได๎รํวมกิจกรรมหลํอเทียนประทีปพร๎อมนําไป
จุดบูชาพระบรมสารีริกธาตุด๎วย 
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง (การดําเนินงานโครงการ/คณะกรรมการดําเนินงานฝุายตํางๆ) 



 ปัญหา ได๎รับข๎อมูลจากการพูดคุยกับผ๎ูเข๎ารํวมอบรม วิทยากร และนักทํองเท่ียว 
   - ผ๎ูเข๎าอบรมต๎องเสียคําใช๎จํายในการเข๎าห๎องน้ําเอง และราคาแพง (ปกติสํวนมากท่ี
อื่นเก็บ ๒-๓ บาท ในงานไม๎ดอกฯเก็บ ๕ บาท) 
   - ระหวํางการอบรมมีเสียงดังตลอดรบกวนผ๎ูเข๎าอบรมทําให๎ไมํได๎ยินเสียงวิทยากร
บ๎างเป็นบางครั้ง และในระหวํางแบํงกลํุมเรียนรู๎ไมํสามารถใช๎ไมล์ได๎ทําให๎วิทยากรกลํุมต๎องใช๎เสียงดังกวําปกติ 
   - สถานท่ีไมํเอื้ออํานวยในกรณีมีฝนตกหนักทําให๎กิจกรรมอบรมต๎องเจอปัญหาบ๎าง
เพราะต๎องอบรมแขํงกับเสียงฝนสถานท่ีเปียกช้ืนน้ําขังบ๎างเล็กน๎อย  
   - อุปกรณ์ในการอบรมไมํเพียงพอเชํน กระดาษวําวตัดตุง กรรไกร เป็นต๎น 
 ข้อเสนอแนะ ได๎รับข๎อมูลจากการพูดคุยกับผ๎ูเข๎ารํวมอบรม วิทยากร และนักทํองเท่ียว 
   - เห็นควรเพิ่มอุปกรณ์บางรายการเชํนกระดาษวําว กรรไกร  
   - เห็นควรเพิ่มกิจกรรมทัศนศึกษาตามหมูํบ๎านชนเผําด๎วย ตามกิจกรรมท่ี ๑ 
   - เห็นควรเพิ่มจํานวนวันจัดกิจกรรมอบรม และเพิ่มกลํุมเปูาหมาย จากเดิมมีอําเภอ
เมือง อําเภอพาน อําเภอแมํลาว และอําเภอเวียงชัย เพิ่มไปยังอีกหลายๆอําเภอ ตามกิจกรรมท่ี ๒  
   - เห็นควรจัดกิจกรรมหลํอเทียนประทีปให๎กับนักทํองเท่ียวได๎มีสํวนรํวมโดยเพิ่มวัน
ทํากิจกรรมจากกําหนดการเดิมมี ๒ วันท่ีทํากิจกรรม ขยายวันทํากิจกรรมหรือให๎ทํากิจกรรมหลํอเทียนประทีป
ไปเรื่อยๆเป็นระยะหรืออยํางน๎อยสัปดาห์ละ ๒ วันจนกวํางานไม๎ดอกฯจะเสร็จส้ิน 
๑๐.ผู้รายงาน...................ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ........................................หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน๎าฝุาย 

 



 ๑๓.ภาพกิจกรรม 
 กิจกรรมท่ี ๑. อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู๎ถึงวัฒนธรรมเอกลักษณ์ส่ิงทอผ๎าพื้นเมือง                         
    เอกลักษณ์ลายผ๎า และการถักทอของชนเผํา 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี ๒ อบรมประเพณีและแลกเปล่ียนเรียนรู๎เกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 
หลักการและเหตุผล  

 ในการจัดทําโครงการอบรมนักดาราศาสตร์รุํนเยาว์ขึ้น เพื่อเป็นการศึกษาวัตถุท๎องฟูา อาทิ ดาวฤกษ์ 
ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร รวมท้ังปรากฎการณ์ทางธรรมชาติตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากนอกช้ันบรรยากาศ
ของโลก  โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา  และการการ
เคล่ือนไหวของวัตถุท๎องฟูา  ซึ่งสามารถนําความรู๎ท่ีได๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  ดังนั้นการ จัด
กิจกรรมอบรมนักดาราศาสตร์รุํนเยาว์เป็นการเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาเยาวชนท่ีเป็นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาการศึกษาของประเทศตํอไปในอนาคต  จึงสมควรท่ีจะจัดกิจกรรมอบรมดาราศาสตร์ให๎กับเยาวชน 
อีกท้ังเป็นการฝึกให๎เยาวชนได๎ใช๎ชีวิตรํวมกัน  (คือการเข๎าคําย) และได๎รับประสบการณ์ในการศึกษานอก
สถานท่ีโดยสามารถเสนอแนะแนวคิดและแนวทางในการนําองค์ความรู๎ด๎านดาราศาสตร์ไปพัฒนาส่ิงตํางๆ
รอบตัวได๎  

วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นําความรู๎และฝึกฝนทักษะกระบวนการการดูวัตถุ
ทางฟูา  เชํน ดาวหาง  ดาวพุธ ดาวศุกร์ ฯลฯ 
 ๒.๒ เพื่อฝึกให๎เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได๎ใช๎ชีวิตรํวมกัน  และได๎รับประสบการณ์ในการศึกษา
นอกสถานท่ี 
 ๒.๓ เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได๎เสนอแนะแนวทางในการนําองค์ความรู๎ทางด๎าน
ดาราศาสตร์ไปพัฒนาส่ิงตํางๆรอบตัวได๎ 
 ๒.๓ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษามีความสามารถในการใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    กลํุมเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงรายเข๎ารํวมกิจกรรมไมํตํ่ากวํา ๑๓๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
    เด็ก เยาวชน ประชาชนและผ๎ูท่ีสนใจ ได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารํวมการอบรม
ดาราศาสตร์ 
สถานที่และวันที่ด้าเนินงาน  วันท่ี ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ ศูนย์พัฒนาข๎าราชการครูโรงเรียนบ๎านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณที่ต้ังไว้  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ๎วน)  
 งบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ  ๑๗๙,๗๐๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก๎าพันเจ็ดร๎อยหกบาทถ๎วน) 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 มีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการไมํตํ่ากวํา ๑๐๐ คน มีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการจริง จํานวน ๑๓๐ คน เป็นไปตาม
ประสงค์ 
 
 
 



 
 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัถุประสงค์ท่ีวางไว๎ คือเยาวชน นักเรียน นักศึกษา นําความรู๎และฝึกฝน
ทักษะกระบวนการการดูวัตถุทางฟูา  เชํน ดาวหาง  ดาวพุธ ดาวศุกร์  ฯลฯ ได๎ใช๎ชีวิตรํวมกัน  และได๎รับ
ประสบการณ์ในการศึกษานอกสถานท่ี มีข๎อเสนอแนะแนวทางในการนําองค์ความรู๎ทางด๎านดาราศาสตร์ไป
พัฒนาส่ิงตํางๆรอบตัวได๎ 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นรูปธรรม 
 ประสิทธิผล  ตามตัวช้ีวัดท่ีต้ังไว๎ ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการไมํตํ่ากวํา ๑๐๐ คน มีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการจริง 
จํานวน ๑๓๐ คน ซึ่งบรรลุตามเปูาประสงค์ท่ีต้ังไว๎   
การวิเคราะห์ข้อมูล (แบบสอบถาม/สังเกต/อื่นตามการติดตามและประเมินผลโครงการ) 
  จากการสังเกต สอบถามและการพูดคุยกับวิทยากร ตามตัวช้ีวัดท่ีต้ังไว๎ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการไมํ
ตํ่ากวํา ๑๐๐ คน มีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการจริง จํานวน ๑๓๐ คน ซึ่งบรรลุตามเปูาประสงค์ท่ีต้ังไว๎ กิจกรรมได๎รับ
ความสนใจจากผ๎ูเข๎าอบรมมากเกินตัวชี้วัดท่ีต้ังไว๎ไมํตํ่ากวํา ๑๐๐ คน คณะครูและนักเรียนท่ีเข๎าบอรมให๎ความ
สนใจเป็นอยํางมากและมีความต่ืนเต๎นแปลกใหมํนอกเหนือหลักสูตรในสถานศึกษาท่ีกําหนดให๎ นักเรียนและ
คณะครูได๎รับประสบการณ์จริงในการปฏิบัติจริงการอํานแผํนท่ีดาว ได๎สร๎างระบบสุริยะจักวาลจําลอง การใช๎
กล๎องสํองดูดาวจริงในภาคกลางคืนการดูดาวจริงโดยวิทยากรใช๎เลเซอร์ลําแสงช้ีดาวบนท๎องฟูาและบอกช่ีอก
ลํุมดาวนั้นจากของท๎องฟูาโดยตรงในภาคกลางคืน 
 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง (การดําเนินงานโครงการ/คณะกรรมการดําเนินงานฝุายตํางๆ) 
 ปัญหา ได๎รับข๎อมูลจากการพูดคุยกับผ๎ูเข๎ารํวมอบรม วิทยากร  
  - สถานท่ีมีความสวํางเนื่องจากไมํสามารถปิดหลอดไฟฟูาตามแนวถนนได๎ ทําให๎มีแสงสวําง
บ๎างเล็กน๎อย ซึ่งการดูดาวต๎องการความมืดสนิท 
  - ห๎องอาบน้ําไมํเพียงพอกับจํานวน ผ๎ูเข๎าอบรม ทําให๎เวลาคลาดเคล่ือนตามกําหนดการและ
ผ๎ูเข๎าอบรมบางคนไมํได๎อาบน้ําเพราะต๎องทําเวลาในการทํากิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะ ได๎รับข๎อมูลจากการพูดคุยกับผ๎ูเข๎ารํวมอบรม วิทยากร และนักทํองเท่ียว 
  - เห็นควรใช๎สถานท่ีท่ีสามารถควบคุมความสวําง ความมืดได๎ตามกิจกรรมท่ีต๎องทํา  และมี
ห๎องเพียงพอ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรม 

 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  

 

 

   

  

 

  

  

  

 



โครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถาน 
หลักการความเป็นมา 
 
  ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   ได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอก
สถานท่ีได้คิดและแสดงออก  อยํางสร๎างสรรค์พร๎อมรักในท๎องถิ่นของตนเอง (กิจกรรมสํงเสริมประสบการณ์
เรียนรู๎จริงนอกโรงเรียน)  ประจําปีการศึกษา  2561  ให๎สอดคล๎องกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2555  ท่ีเน้นการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน  การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้จริงนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ  เพื่อเปิดมุมมองในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อ
จะได้น ามาพัฒนาตน เป็นการเปิดโลกทัศน์ การศึกษาหาความรู้จากสถานท่ีต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน และจะได้น าองค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงมีการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานท่ีได้คิดและแสดงออก  อย่างสร้างสรรค์พร้อมรักในท้องถิ่น
ของตนเอง (กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จริงนอกโรงเรียน) ระหว่างวันท่ี 25 - 29 มีนาคม  พ.ศ. 2562 
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – ชลบุรี 
  
  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จึงได้สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานท่ีได้คิด
และแสดงออก  อย่างสร้างสรรค์พร้อมรักในท้องถิ่นของตนเอง (กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จริงนอก
โรงเรียน)  ประจ าปีการศึกษา  2561  ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ทราบผลการจัดกิจกรรม  ปัญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรม  และทราบข้อเสนอแนะ 
2. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน หรือแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานในโครงการเปิด

โลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานท่ีได้คิดและแสดงออก  อย่างสร้างสรรค์พร้อมรักในท้องถิ่นของตนเอง 
(กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จริงนอกโรงเรียน) ในครั้งต่อไป 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรค  ผลการด าเนินงานตามโครงการเปิดโลกทัศน์
เรียนรู้นอกสถานท่ีได้คิดและแสดงออก  อย่างสร้างสรรค์พร้อมรักในท้องถิ่นของตนเอง (กิจกรรม
ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จริงนอกโรงเรียน) ประจ าปีการศึกษา 2561  เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดท าโครงการในครั้งต่อไป 

 
 

 



ขอบเขตขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานท่ีได้คิดและ
แสดงออก  อย่างสร้างสรรค์พร้อมรักในท้องถิ่นของตนเอง  (กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จริงนอก
โรงเรียน)  ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่ อจะได้น ามาพัฒนาตน เป็นการเปิด
โลกทัศน์ การศึกษาหาความรู้จากสถานท่ีต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และจะได้น าองค์ความรู้
ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ  ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานท่ีได้คิดและแสดงออก  อย่างสร้างสรรค์พร้อม
รักในท้องถิ่นของตนเอง (กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จริงนอกโรงเรียน)  ขึ้น  ระหว่างวันท่ี 25 - 29 
มีนาคม  พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – ชลบุรี 

 เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานท่ีได้คิดและแสดงออก  อย่าง
สร้างสรรค์พร้อมรักในท้องถิ่นของตนเอง (กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จริงนอกโรงเรียน)  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  ทางโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดเตรียมการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1. การเตรียมโครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานท่ีได้คิดและแสดงออก  อย่างสร้างสรรค์พร้อม
รักในท้องถิ่นของตนเอง (กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จริงนอกโรงเรียน)  
1.1 ด าเนินการจัดส่งรายละเอียดโครงการ  เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
1.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสถานท่ีต่างๆ ท่ีจะศึกษาเรียนรู้  
1.3 ประชุมคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อร่วมปรึกษาหาข้อมูล  ปัญหา  อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะและร่วมกันวางแผนในการด าเนินงาน 
1.4 ประชาสัมพันธ์นักเรียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ 

2. การด าเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานโครงการ 

 
ประชากรผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นักเรียน และครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ท้ังหมด  200  คน  ดังนี้ 

1. นักเรียน  จ านวน  180  คน 
2. ครู  จ านวน  20  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  จากความคิดเห็นของนักเรียนและครู โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จากแบบสอบถามจ านวน  150 ชุด   สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1.  ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ตามโครงการในครั้งนี ้    ร้อยละ 92 
2.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเดินทาง     ร้อยละ 85 
3.  ความเหมาะสมของยานพาหนะ (รถบัส)      ร้อยละ 90 
4.  ความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในโครงการ     ร้อยละ 94 
5.  ความเหมาะสมของท่ีพัก       ร้อยละ 91 
6.  ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องด่ืม      ร้อยละ 90 
7.  ความประทับใจในการจัดกิจกรรม      ร้อยละ 92 
8.  การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของนักเรียน    ร้อยละ 90 
9.  การประชาสัมพันธ์และการประสานงานของทุกฝุาย    ร้อยละ 95 
10.  เห็นควรให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีก      ร้อยละ 100 
 
สถานที่/กิจกรรมที่ประทับใจ 

1. แหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้เห็นสถานท่ีจริงในประวัติศาสตร์สมกับได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO  

2. แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ปลูกฝังแนวคิดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต
อย่างสมดุล เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 

3. แหล่งเรียนรู้เรื่องสวนนงนุช เรียนรู้ด้านพรรณไม้ต่างๆท่ีมีอยู่ท่ัวโลกและการจัดสวนท่ีมีความน่าสนใจ 
4. แหล่งเรียนรู้ตลาดน้ า 4 ภาค เรียนรู้ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท่ีจ าลองจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของไทยท้ัง 4 ภาค  
 
ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ศึกษา หาแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้เหมาะสม เป็นท่ีน่าสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. จัดกิจกรรมให้เหมาะสม โดยค านึงถึงระยะเวลาในการเดินทางต้ังแต่เริ่มกิจกรรมถึงส้ินสุดกิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ภาพการจัดกิจกรรม 
โครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานท่ีได้คิดและแสดงออก 

อย่างสร้างสรรค์พร้อมรักในท้องถิ่นของตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
    
  
  
   
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  



 ชื่อโครงการ  มหาวิทยาลัยชีวิต  

 หลักการและเหตุผล 

      ตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ ให๎กิจกรรมตํอไปนี้เป็นกิจการท่ีราชการสํวนท๎องถิ่นอื่นสมควรให๎องค์การบริหารสํวน
จังหวัดรํวมดําเนินการหรือให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดจัดทํา (๑๑) จัดการศึกษาและตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ องค์การบริหารสํวน
จังหวัดมีอํานาจหน๎าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นของตนเอง 
มาตรา ๑๗ ภายใต๎บังคับมาตรา ๑๖ ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอํานาจหน๎าท่ีในการบริการสาธารณะ(๖) 
การจัดการศึกษาและตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เรื่อง
กําหนดอํานาจและหน๎าท่ีในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๔๘ ข๎อ ๒(๓) การจัดการศึกษาสาธารณะสุขการสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎กับประชาชน
ในจังหวัดและไมํเป็นการซ้ําซ๎อนกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย
ศักยภาพและมุํงตํอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณะสุข การสังคมสังเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นในจังหวัดนั้น 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายในฐานะหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสํงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และเป็นไปตามนโยบายของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ได๎เล็งเห็นความสําคัญตาม พ.ศ.การศึกษาแหํงชาติ เพื่อให๎ประชาชนทุกอาชีพทุกวัย ได๎มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎
และถํายทอดเรียนรู๎ในด๎านตํางๆ ตามความสนใจ เชํน ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด๎าน
การศึกษาใหมํๆ ด๎านประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ด๎านอาชีพ เป็นต๎น ได๎จึงได๎กําหนดโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ขึ้น 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๔.๑ เพื่อสํารวจความต๎องการในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาหาความรู๎ในรูปแบบตํางๆตามความ
สนใจ 

๔.๒ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔.๓ เพื่อสํงเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาและสามารถนําความรู๎ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 

เป้าหมาย 
กิจกรรมท่ี 1 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนด๎านวิทยาศาสตร์ 

เปูาหมาย จํานวน 60 คน   ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม จํานวน 60 คน   คิดเป็นร๎อยละ 100 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผ๎ูสูงอายุอําเภอแมํจัน  เปูาหมาย จํานวน 90 คน 

ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมสัมมนา จํานวน 91 คน  คิดเป็นร๎อยละ 100 

กิจกรรมท่ี 3 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผ๎ูสูงอายุอําเภอเทิง เปูาหมาย จํานวน 90 คน 

ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม จํานวน 93 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

 

 



 

ผลการประเมินโดยรวม 
ผลการสอบถามความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกด๎านอยูํในระดับดี  ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะวําจัดให๎มีการ

ประเมินผล รับฟังความคิดเห็นจาก ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องและประชาชนท่ัวไป เพื่อจัดการกระบวนการเรียนรู๎อยําง
มีคุณภาพ และเปิดโอกาสให๎ภาคประชาชนมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมตํางๆ การให๎บริการด๎านการศึกษาท่ีดี
เป็นหัวใจสําคัญในหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีหนํวยงานภาครัฐหลายหนํวยงานได๎นํากลยุทธ์ด๎าน
การบริการมาปรับใช๎ในการให๎บริการประชาชนให๎เกิดความพึงพอใจ  มีความสุขจากการให๎บริการของภาครัฐ   

1. เน๎นผ๎ูเข๎ารับการอบรม สัมมนาเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยให๎ผ๎ูเข๎ารับการ
อบรมแตํละคนได๎พัฒนาศักยภาพของแตํละคน 

2. รัฐกระจายอํานาจการบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรให๎แกํประชาชน 
3. หนํวยงานเป็นผ๎ูดําเนินการพัฒนา โดยประชาชนมีสํวนรํวม 
 
ด้านผู้อบรม ผลการศึกษาพบวํา  อยูํในระดับดี ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะมีการสํงเสริมให๎ผ๎ูเข๎ารับการ

อบรมสนใจด๎านอาชีพที่ถนัดและสามารถนําไปใช๎ประโยชน์ตํอตนเอง และครอบครัว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ท่ีดี รักการออกกําลังกาย มีคุณธรรมจริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัย  มีจิตสํานึก
ในความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะ ผ๎ูเข๎าอบรมท่ีความรู๎ คิดเป็น ทําเป็น มี
ศักยภาพในการใช๎ชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู๎ให๎
ผ๎ูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตํอไปนี้ 

1) เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์ 

2) มีความคิดสร๎างสรรค์ ใฝุรู๎ ใฝุเรียน รักการอําน รักการเขียน และรักการค๎นคว๎า 
3) มีความรู๎อันเป็นสากลรู๎เทําทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการมี

ทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสารและการใช๎เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิดวิธีการทํางาน ได๎เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

4) มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดการ
สร๎างปัญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 

5) รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให๎มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคํานิยมเป็นผ๎ูผลิตมากกวําเป็นผ๎ูบริโภค 
7) เข๎าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
8) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดล๎อม 
9) รักประเทศชาติและท๎องถิ่น มุํงทําประโยชน์ และสร๎างส่ิงท่ีดีงามให๎สังคมพัฒนาตนเอง

อยํางเต็มศักยภาพ สอดคล๎องกับหลักสูตร เป็นท่ียอมรับของนักเรียน ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผ๎ูปกครอง 
ชุมชน และสังคม 

ด้านสื่อ เคร่ืองมือ และนวัตกรรมการพัฒนาการศึกษา  ผลการศึกษาพบวํา  อยูํในระดับดี ท้ังนี้
อาจจะเป็นเพราะเจ๎าหน๎าท่ีได๎นําส่ือ เครื่องมือ และนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เหมาะสม ให๎กับผ๎ู



เข๎าอบรม พัฒนาการวิธีการจัดการเรียนรู๎ใหมํๆ เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎ทันตํอสังคม จัดแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอก
สถานท่ี รวมถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มีการสํงเสริมอาชีพเพิ่มมากขึ้น  

1. สํงเสริมให๎มีความรํวมมือระหวํางหนํวยงานและองค์กรตําง ๆ ในกระบวนการการจัดการศึกษา
เพื่ออาชีพ เพื่อสร๎างจิตสํานึกในบทบาทหน๎าท่ีและความรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษารํวมกัน 

2. สร๎างความสมดุลให๎เกิดข้ึนระหวํางเสรีภาพในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
สํวนภูมิภาค กับกรอบการดําเนินงานท่ีสํวนกลางกําหนด 
 
ข้อเสนอแนะ   ข๎อเสนอแนะจากผ๎ูเข๎ารับการอบรม ดังนี้ 

1. ควรทําการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและการให๎บริการของโรงเรียนเครือขําย 
จังหวัดเชียงราย   

2. ควรทําการศึกษาบทบาท หน๎าท่ี และความรับผิดชอบของโรงเรียนเครือขํายจังหวัดเชียงรายใน
ด๎านตํางๆ เพื่อเป็นทิศทางในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกต๎องเพื่อประโยชน์ของผ๎ูเข๎าอบรมตํอไป 

3. ควรศึกษาความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหา การกระบวนการเรียนรู๎เพื่อการสํงเสริมอาชีพแกํ 
บุคลากร เพื่อการปฏิบัติหน๎าท่ี สํูการมีคุณภาพของผ๎ูเข๎าอบรม ในโรงเรียนเครือขํายจังหวัดเชียงราย 

4. ควรทําการศึกษาความต๎องการของผ๎ูเข๎าอบรมท่ีมีตํอการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ของโรงเรียนเครือขําย จังหวัดเชียงราย 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
กีฬา การบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนรู๎และนันทนาการ 

๒.๑ สํง เสริ มพัฒนากีฬาและนันทนาการ        
ทุกระดับสํูความเป็นเลิศ 
๒.๒ สํงเสริมและสนับสนุนสนามกีฬา สถานท่ี
ออกกําลังกาย ให๎ได๎มาตรฐานและการบริหาร
จัดการอยํางเป็นระบบ 
๒.๓ การเสริมสร๎างและสํงเสริมเครือขํายเด็กและ
เยาวชนให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

สํวนสํงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็ว ซึ่งเราควรตระหนักถึงการสร๎างองค์ความรู๎ และ
สร๎างความเข๎าใจถึงคุณประโยชน์และโทษท่ีจะเกิดขึ้น เนื่องจากอาจจะสํงผลกระทบกํอให๎เกิดปัญหาตํางๆ
มากมายตามมา ท้ังโดยทางตรงและทางอ๎อมตํอเด็ก เยาวชน และครอบครัว สังคมไทยควรจะมีกิจกรรมเพื่อ
การเรียนรู๎ และสํงเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อให๎เด็กและเยาวชนรู๎เทําทันสถานการณ์ปัญหาท่ีมี
ความซับซ๎อนยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน  

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายได๎มีนโยบายสํงเสริมการขับเคล่ือนการทํางานของเด็ก           
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย และเล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินงานของกลํุมเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงราย โดยดําเนินกิจกรรมเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให๎เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพเป็น
อนาคตของท๎องถิ่นและของประเทศชาติ ตลอดถึงการเสริมสร๎างโอกาสให๎เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย
ได๎ รวมพลังและแสดงศักยภาพของตนเองท่ีมีอยูํ การสร๎างเครือขํายในการทํางานกลํุมผ๎ูนําเด็กและเยาวชนท้ัง
ภายในจังหวัดเชียงราย และตํางจังหวัด ซึ่งกํอให๎เกิดความสัมพันธ์อันดีโดยใช๎วัฒนธรรมเป็นส่ือกลาง ในการ
แลกเปล่ียนความรู๎ องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายจึงได๎จัดทําโครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่ออบรมสํงเสริมให๎กลํุมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายได๎รับความรู๎ เพื่อเพิ่มทักษะในการ

ดําเนินงาน การดําเนินชีวิต และสามารถนําแนวทางมาปรับใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อสํงเสริมการสร๎างเครือขํายในการทํางานให๎แกํเด็กและเยาวชนท่ีมีหน๎าท่ีขับเคล่ือนการทํางาน

ของเด็กและเยาวชน และสํงเสริมการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์หํางไกลยาเสพติด รู๎จักเสียสละเพื่อสํวนรวม 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ กลํุมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

จํานวนไมํน๎อยกวํา ๙๐ คน  
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ร๎อยละ ๘๐ ได๎รับความรู๎ และได๎รับการพัฒนาทักษะ
ในการดําเนินงาน มีเวทีในการจัดกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู๎เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขับเคล่ือนการทํางานเพื่อตนเอง ชุมชนและสังคม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย โดยสํานักการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ  กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒ 

งบประมาณตามโครงการ  เบิกจํายจากงบประมาณขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ     
2๕๖๒ ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงินจํานวน 5๐๐,๐๐๐ 
บาท (ห๎าแสนบาทถ๎วน) 

ลักษณะของโครงการ  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่จ่ายจริง  งบประมาณการคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย เป็นเงินจํานวน 490,575.๐๐ บาท (ห๎าแสนเก๎าหมื่นห๎าร๎อยเจ็ดสอบห๎าบาทถ๎วน) 



ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ กลํุมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมเด็กและ

เยาวชน เข๎ารํวมกิจกรรม 90 คน 
ผลท่ีได๎รับ กลํุมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมเด็กและเยาวชนเข๎ารํวม

กิจกรรม 90 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ร๎อยละ ๘๐ ได๎รับความรู๎ และได๎รับการ

พัฒนาทักษะในการดําเนินงาน มีเวทีในการจัดกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู๎เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการทํางานเพื่อตนเอง ชุมชนและสังคม 

ผลท่ีได๎รับ เด็กและเยาวชนได๎รับการพัฒนาศักยภาพให๎มีทักษะและวิสัยทัศน์ท่ีกว๎างไกล รู๎เทําทัน
สถานการณ์โลกจากเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎การขับเคล่ือนการทํางาน และสามารถนํามาเป็นแนวทางใน
การทํางานเพื่อพัฒนาชุมชน ท๎องถิ่น และประเทศชาติอยํางยั่งยืนตํอไป 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ปัญหาการใช๎ห๎องน้ําบนรสบัส 
 ๒. ในระหวํางการเดินทางมีการหยุดพักบํอยครั้ง จึงทําให๎การเดินทางลําช๎ากวํากําหนด 
 ๓. ไมํสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานตามสถานท่ีตํางๆ ได๎ทันตามกําหนดการ 

ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการเดินทางมีความลําช๎าเพราะต๎องจอดพักเข๎าห๎องน้ําบํอยครั้ง และต๎องเดินทางข๎าม
จังหวัด จึงทําให๎มีเวลาในการศึกษาดูงานบางแหํงน๎อย ควรลดจํานวนสถานท่ีการศึกษาดูงานลงเพื่อจะได๎มี
เวลาในการศึกษาเรียนรู๎และทํากิจกรรมอยํางเต็มท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปกิจกรรม   
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงราย ชลบุรี จันทบุรีและปทุมธาน ี
 

 

 

  

   



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพเ ด็กและเยาวชนระดับอ้า เภอ เพื่ อส ร้างความเข้มแข็ งและ เชื่ อมโยง                             
เครือข่าย           

หลักการและเหตุผล 
 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ได๎จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เป็นองค์กรเครือขําย
เช่ือมโยงกลํุมเยาวชนท่ีดําเนินงานในด๎านตํางๆ เข๎าด๎วยกันอยํางเป็นระบบและรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจ
รํวมกันในการแสวงหาแนวทางสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลํุมเยาวชน จังหวัดเชียงรายมีอําเภอท้ังหมด ๑๘ อําเภอ จึงมีการจัดต้ังสภาเด็กและ
เยาวชนระดับอําเภอขึ้น เพื่อเป็นแนวรํวมชํวยกันเป็นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนการทํางานด๎านเด็กและ
เยาวชนให๎เกิดการพัฒนาและสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎เด็กและเยาวชน อยํางครอบคลุมเต็มพื้นท่ี   
 องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับจังหวัดได๎ให๎ความสําคัญ
และตระหนักถึงภารกิจหน๎าท่ีด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี จึงได๎จัดให๎มี
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนระดับอําเภอขึ้น เพื่อสํงเสริมการทํางานหรือการทํากิจกรรมด๎านเด็ก
และเยาวชน ให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่องมีประสิทธิภาพ เกิดความเข๎มแข็ง เสริมสร๎างทักษะความรู๎วิธีการใหมํๆ 
เพื่อให๎รู๎เทําทันตํอสถานการณ์ในปัจจุบัน และเช่ือมโยงเครือขํายไมํให๎ขาดหาย มีความตํอเนื่องในการทํางาน
รํวมกันเพื่อแก๎ไขปัญหาด๎านเด็กและเยาวชนในจังหวัด และสามารถนําหลักการ กระบวนการคิด และวิธีการ  
ท่ีได๎รับไปพัฒนาการทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

      ๑. เพื่ออบรมพัฒนาทักษะการทํางานและพัฒนาศักยภาพแกนนําสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ  
๒. เพื่อสร๎างและเช่ือมโยงเครือขําย แลกเปล่ียนประสบการณ์การทํางานด๎านเด็กและเยาวชนของแตํละ

พื้นท่ีในจังหวัดเชียงรายให๎เกิดความเข๎มแข็ง 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย  สภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ วิทยากร  เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

จํานวนท้ังส้ินไมํน๎อยกวํา  ๓๐๐ คน  แบํงเป็น ๔ เขต ดังนี้ 
 เขตท่ี ๑ ได๎แกํ อําเภอแมํสาย อําเภอเชียงแสน อําเภอแมํฟูาหลวง อําเภอแมํจัน อําเภอดอยหลวง  
 เขตท่ี ๒ ได๎แกํ อําเภอเมือง อําเภอเวียงเชียงรุ๎ง อําเภอพญาเม็งราย อําเภอขุนตาล  
 เขตท่ี ๓ ได๎แกํ อําเภอพาน อําเภอเวียงปุาเปูา อําเภอแมํสรวย อําเภอแมํลาว  
 เขตท่ี ๔ ได๎แกํ อําเภอเวียงแกํน อําเภอเชียงของ อําเภอเวียงชัย อําเภอปุาแดด อําเภอเทิง 
 เชิงคุณภาพ 

 เด็ก  เยาวชน  ในจังหวัดเชียงราย ร๎อยละ  ๘๐  มีทักษะกระบวนการคิดและมีจิตสาธารณะ  ตระหนักถึง
หน๎าท่ีของตนเอง  ชุมชน  สังคมเพิ่มมากขึ้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝุายสํงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจการพิเศษ สํานักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งบประมาณตามโครงการ  เบิกจํายจากงบประมาณขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงินจํานวน  ๓๕๐,๐๐๐.-บาท   
(สามแสนห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 



ลักษณะของโครงการ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  

ระยะเวลาด้าเนินการ   วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒  
   วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
   วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
   วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่จ่ายจริง งบประมาณการคําใช๎จํายโครงการ เป็นเงินจํานวน ๑๗๙,๓๕๖.-บาท   
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก๎าพันสามร๎อยห๎าสิบหก-บาทถ๎วน) 

ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
  จํานวนเด็กและเยาวชนที่เข๎ารํวมโครงการฯ จํานวนท้ังส้ิน ๓๐๐ คน 

ปัญหาและอุปสรรค 
-การประสานงานผ๎ูเข๎ารํวมโครงการฯ มีความลําช๎า เนื่องจากการส่ือสารท่ีผิดพลาด และการเข๎าใจ

เรื่องของการเชิญกลํุมเปูาหมายไมํตรงกันของผ๎ูประสานงาน 
-ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการฯ มารํวมกิจกรรมช๎ากวําเวลาท่ีกําหนด เนื่องจาก พื้นท่ีอยูํไกล การรอรถเจ๎าหน๎าท่ี

ในการรับสํง ความลําช๎าในการรวมกลํุมเพื่อการเดินทางรํวมกิจกรรม  
-การแจ๎งยกเลิกในการให๎ใช๎สถานท่ีมีความกระช้ันชิด ทําให๎เกิดความวุํนวายในการหาสถานท่ีเพื่อ

รองรับการจัดโครงการฯ ใหมํ 
-การรวมกลํุมของเด็กมีปัญหาเนื่องจากอยูํในชํวงของการปิดภาคเรียน  
-ผ๎ูรับผิดชอบด๎านการดูแลสภาเด็กฯ ในพื้นท่ีไมํให๎ความรํวมมือในการสนับสนุนพาหนะในการรับ-สํง 

ข้อเสนอแนะ 
 -ในการประสานกลํุมเปูาหมายผ๎ูจัดทําโครงการฯ ควรเป็นผ๎ูประสานงานเอง 
 -ควรจัดกิจกรรมในชํวงของการเปิดภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการด้าเนนิงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งและเชื่อมโยงเครือขําย 
อ าเภอแม่จัน 

 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอแม่ลาว 

 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเวียงชัย 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอขนุตาล 
 
 
 
 
 



โครงการวันเด็กแห่งชาติ           

หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณคําตํออนาคตของชาติ  จึงจําเป็นต๎องได๎รับการสํงเสริม  การเรียนรู๎
ในหลากหลายรูปแบบ การท่ีเด็กและเยาวชนจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได๎ต๎องได๎รับการพัฒนาอยํางเป็น
องค์รวม คือ ต๎องได๎รับการพัฒนาครบทุกด๎าน ได๎แกํ การพัฒนาทางด๎านรํางกาย ด๎านสติปัญญา ด๎านอารมณ์   
และสังคมไปพร๎อมๆ กันโดยไมํละเว๎นด๎านใดด๎านหนึ่ง   
 การจัดงานวันเด็กแหํงชาติจัดขึ้นเพื่อให๎เด็กท่ัวประเทศท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน ได๎รู๎ถึง
ความสําคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน๎าท่ี ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ท่ีมีตํอตนเองและสังคม มีความยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนั้น การจัดงานวันเด็กแหํงชาติแตํละปี จึงเป็นการสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎เด็กได๎ระลึกถึงความสําคัญของตนเอง ได๎แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ มีความสนุกสนานในการเข๎ารํวมกิจกรรม 

เพื่อให๎หนํวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก สนใจในการเล้ียงดู
อบรมส่ังสอน และชํวยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ  ให๎เด็กได๎ทํากิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอยําง
สร๎างสรรค์ และปลูกฝังให๎เด็กตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง รู๎จักหน๎าท่ีของตนเอง อยูํในระเบียบวินัย มีความ
รู๎เทําทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และท่ีสําคัญคือยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความ
เหล่ือมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น องค์การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงรายจึงได๎จัดทํากิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหํงชาติ ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

      ๔.๑ เพื่อจัดกิจกรรมให๎เด็กท่ีเข๎ารํวมงานได๎ตระหนักถึงคุณคํา บทบาท และความสําคัญของตนเอง 
 ๔.๒ เพื่อสํงเสริมให๎เด็กได๎มีความสนุกสนาน รื่นเริง และแสดงออกเหมาะสมตามวัย 

 ๔.๓ เพื่อให๎ผ๎ูปกครองและผ๎ูใหญํได๎ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลบุตรหลาน เพื่อให๎เติบโตเป็น
ทรัพยากรท่ีมีความสมบูรณ์พร๎อมในการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติตํอไป 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     เด็ก เยาวชน และผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมงานวันเด็กไมํน๎อยกวํา ๑,๐๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 

  เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายเข๎ารํวมกิจกรรมและแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ ตลอดจนเห็น
ความสําคัญของตนเอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝุายสํงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจการพิเศษ สํานักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งบประมาณตามโครงการ  เบิกจํายจากงบประมาณขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงินจํานวน  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สอง
แสนบาทถ๎วน) 

ลักษณะของโครงการ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  

ระยะเวลาด้าเนินการ  วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒  



สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่จ่ายจริง งบประมาณการคําใช๎จํายโครงการ เป็นเงินจํานวน  ๑๙๘,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนเก๎าหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) 

ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
  จํานวนเด็กและเยาวชนที่ลงทะเบียนเข๎ารํวมโครงการฯ ระหวํางเวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. มีจํานวนท้ังส้ิน  

๑,๐๑๘ คน 

ปัญหาและอุปสรรค 
-การวางผังบูธกิจกรรมมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา เนื่องจากลักษณะของการจัดกิจกรรมของแตํละบูธ

และพื้นท่ีสวนท่ีไมํเอื้อตํอการจัดกิจกรรม  
-พาหนะท่ีใช๎ติดตํอประสานงานมีไมํเพียงพอ เนื่องจากชํวงเวลาดังกลําวสํานักงานมีภารกิจอื่นท่ีต๎องใช๎

งานทําให๎การดําเนินงานเกิดความลําช๎า 
-ไมํมีห๎องหรือพื้นท่ีสําหรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม ทําให๎เสียเวลาในการขนย๎ายหลายครั้ง 

 -ไมํมีการประชาสัมพันธ์แจ๎งสถานท่ีการจัดงานวันเด็กตามจุดตํางๆ ในพื้นท่ีให๎ประชาชนทราบ 
 -ผ๎ูปกครองหาจุดลงทะเบียนไมํเจอ จุดลงทะเบียนแดดร๎อนผ๎ูปกครองและเด็กๆ ต๎องยื่นรอลงทะเบียน
กลางแดดนาน 

-อาหารประเภทตักแจก มีปัญหาเรื่องแมลงวันมาตอม อาจทําให๎เกิดปัญหาตํอสุขภาพเด็กได๎ 
-สถานท่ีในการจัดงานไมํอํานวยตํอการทํากิจกรรม พื้นท่ีนั่งชมการแสดงความสามารถของเด็กๆ    

แดดร๎อน ไมํมีรํมเงาเพียงพอ 
-การจัดเตรียมสถานท่ีต๎องดําเนินการหลังจากการปิดสวน เนื่องจากมีนักทํองเท่ียวเข๎าชมสวนอยูํตลอด

ในห๎วงของเวลาชมสวน ทําให๎เป็นอุปสรรคตํอการขนย๎ายอุปกรณ์ ในการจัดเตรียมสถานท่ีและติดต้ังบูธ
กิจกรรมตํางๆ 

-ระบบการจัดการขยะในระหวํางจัดกิจกรรมและหลังกิจกรรมไมํเป็นระบบ 
-จุดในการเช่ือมตํอไฟมีไมํเพียงพอ บางจุดอยูํไกลพื้นท่ีการจัดบูธกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 
 -ในการดําเนินการจัดงานครั้งตํอไปเห็นควรจัดทําผังพื้นท่ีพร๎อมขนาดของพื้นท่ีวําง ภายในสวนท่ี
สามารถลงบูธกิจกรรมให๎เห็นอยํางชัดเจน เพื่อให๎งํายตํอการแจ๎งจุดลงบูธและการเตรียมกิจกรรมของแตํละ
หนํวยงานท่ีเข๎ารํวม 

-เห็นควรมีการแจ๎งให๎ใช๎พาหนะสํารองจากสํานักฯ หรือกองอื่น มาใช๎ในภารกิจขององค์กรได๎เพื่อความ
คลํองตัวในการปฏิบัติงาน 

-เห็นควรติดต้ังปูาย “จุดลงทะเบียนงานวันเด็กแหํงชาติ” และเพิ่มการประชาสัมพันธ์สถานท่ี การจัด
งานวันเด็ก ตามจุดแลนด์มาร์คตํางๆ ภายในพื้นท่ีการจัดงานไม๎ดอกฯ 

-เห็นควรต้ังเต็นท์ หรือ สแลนให๎รํมเงาบริเวณจุดลงทะเบียนเข๎ารํวมงาน 
 -ควรจัดหาอาหารที่บรรจุกลํองสําเร็จรูป หรือข๎าวหํอ เพื่องํายตํอการรับประทาน และสะดวกตํอการ
แจกให๎กับเด็กและเยาวชน 
 -ควรมีการติดต้ังเต็นท์ รํม หรือ สแลนบังแดด บริเวณพื้นท่ีดําเนินกิจกรรม การนั่งชมการแสดง
ความสามารถ และการเลํนกิจกรรมตํางๆ ของเด็ก 
 -ควรมีการนําเรื่องการจัดการขยะท่ีเป็นระบบ และเป็นต๎นแบบให๎เด็กได๎เรียนรู๎ถึงการรักษา        
ความสะอาด การคัดแยก การท้ิงขยะให๎ถูกท่ีเพื่อสร๎างลักษณะนิสัยท่ีดีให๎กับเด็ก 



ภาพประกอบการด้าเนนิงาน 
โครงการวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี ๒๕๖๒ 

๑. คณะผ๎ูบริหาร และผ๎ูแทนหนํวยงานตํางๆ รํวมกิจกรรม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. สภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย รํวมกิจกรรมวันเด็กฯ 
        
  

 

 

  
 
 
 ๓. การรํวมกิจกรรมและแสดงความสามารถตํางๆ ของเด็กและเยาวชน 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



โครงการอบรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนส้าหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย           

หลักการและเหตุผล 
 วันเยาวชนแหํงชาติกําหนดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นปีท่ีองค์การสหประชาชาติได๎ประกาศ
ให๎เป็นปีเยาวชนสากล และขอให๎ประเทศสมาชิกรํวมเฉลิมฉลองปีเยาวชน ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก
ขององค์การสหประชาชาติจึงได๎รับนโยบายดังกลําวมาปฏิบัติ และคณะรัฐมนตรีมีมติให๎วันท่ี ๒๐ กันยายนของ
ทุกปีเป็นวันเยาวชนแหํงชาติ   
 ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนต๎องเผชิญกับปัญหาด๎านความมั่นคงในการดํารงชีวิตท้ังการเล้ียงดู กระแส
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีขาดความสมดุล ขาดการกล่ันกรองในการเลือกรับและนําไปปฏิบัติ
ดังนั้นการเตรียมความพร๎อมให๎แกํเยาวชน จึงเป็นเรื่องเรํงดํวนของภาครัฐ เอกชน สถานศึกษาและทุกภาคสํวน 
ท่ีจะต๎องให๎ความสําคัญและสร๎างความตระหนักให๎เกิดแกํเด็กและเยาวชนในการสร๎างองค์ความรู๎  การสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันและเลือกสรรส่ิงดีๆให๎กับตนเอง การลดพฤติกรรมความเส่ียงด๎านตํางๆท่ีจะสํงผลถึงความสงบสุข 
ของสังคม การเตรียมความพร๎อมในด๎านตํางๆ ไมํวําจะเป็นด๎านการเรียนรู๎วัฒนธรรมของแตํละประเทศ       
ในอาเซียน ด๎านภาษา ด๎านทักษะอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให๎มีความสามารถ
ทัดเทียมกับประเทศอื่น   

เพื่อเป็นการเสริมสร๎างทักษะความรู๎และเปิดโอกาสให๎เยาวชนในจังหวัดเชียงรายได๎รวมพลังและ
ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองท่ีจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาท๎องถิ่นประเทศชา ติ เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนได๎มีเวทีในการเผยแพรํ แสดงผลงาน แลกเปล่ียนเรียนรู๎ด๎านแนวคิดการทํางานและประสบการณ์ตํางๆ 
รํวมกัน องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จึงได๎จัดให๎มีโครงการวันเยาวชนแหํงชาติ ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

      ๑. เพื่อจัดกิจกรรมอบรมสํงเสริมและกระต๎ุนให๎เยาวชน ได๎ค๎นพบบทบาทและความสําคัญของตนเองท่ีมี
ตํอชุมชนและสังคม อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให๎มีความเจริญก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น  

๒. เพื่อสร๎างเวทีในการเผยแพรํ  แสดงผลงาน แลกเปล่ียนเรียนรู๎ ด๎านแนวคิดการทํางาน และ
ประสบการณ์ตํางๆ ของเด็กและเยาวชน 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 กลํุมเด็กและเยาวชน กลํุมองค์กรและเครือขํายการทํางานด๎านเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย  

ประชาชน/แขกผ๎ูมีเกียรติ/ส่ือมวลชน/หัวหน๎าสํวนราชการ/ผ๎ูแทน อปท. จํานวนไมํน๎อยกวํา  ๔๐๐  คน 
 เชิงคุณภาพ 

 เด็ก เยาวชน ประชาชนและองค์กรเครือขําย ในจังหวัดเชียงราย ร๎อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการคิดและจิต
สาธารณะ ตระหนักถึงหน๎าท่ีของตนเอง ชุมชน สังคมเพิ่มมากขึ้นเด็ก เยาวชน ในจังหวัดเชียงราย ร๎อยละ ๘๐ มีทักษะ
กระบวนการคิดและมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงหน๎าท่ีของตนเอง ชุมชน สังคมเพิ่มมากขึ้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝุายสํงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจการพิเศษ สํานักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งบประมาณตามโครงการ  เบิกจํายจากงบประมาณขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงินจํานวน  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท   
(สามแสนบาทถ๎วน) 



ลักษณะของโครงการ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด๎านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
        กลยุทธ์ที่ ๖.๓ สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของทุกภาคสํวน 

ระยะเวลาด้าเนินการ  วันศุกร์ท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  

สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่จ่ายจริง งบประมาณการคําใช๎จํายโครงการ เป็นเงินจํานวน ๒๙๘,๗๒๐.-บาท   
(สองแสนเก๎าหมื่นแปดพันเจ็ดร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน) 

ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
  จํานวนเด็ก เยาวชน กลํุมหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือขํายด๎านเด็กและเยาวชน ท่ีเข๎ารํวม
โครงการฯ จํานวนท้ังส้ิน ๙๘๘ คน 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           



ภาพประกอบการด้าเนนิงาน 
โครงการอบรมเชิงสร๎างสรรค์ชํวงปิดภาคเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนส้าหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย           

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น       
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ภายใต๎บังคับมาตรา ๑๖ กลําววํา ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอํานาจและหน๎าท่ี 
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นตนเอง และยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทา    
สาธารณภัย กลยุทธ์ที่ ๔.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการและผ๎ูด๎อยโอกาส 

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมี คุณค่าต่ออนาคตของชาติ  จึงจ าเป็นต้องได้รับการ ส่งเสริม        
การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ การท่ีเด็กและเยาวชนจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได้ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็น   องค์รวม คือต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ได้แก่ การพัฒนาทางด้านร่างกาย          
ด้านสติปญัญา ด้านอารมณ์และสังคมไปพร้อมๆ กันโดยไม่ละเว้นด้านใดด้านหนึ่ง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้ให้ความส าคัญ
และตระหนักถึงภารกิจหน้าท่ีด้านเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียน
ส าหรับเด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร๎างโอกาสให๎เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายได๎รับการ
เรียนรู๎และพัฒนาทักษะผํานกิจกรรมท่ีหลากหลายด๎าน เพื่อสร๎างทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับส่ิงแวดล๎อม การปลูกฝัง  
ความมีจิตสาธารณะ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม เคารพสิทธิ ผ๎ูอื่น รู๎จักคิดอยํางมีเหตุผล สามารถดําเนินชีวิต   
ได๎อยํางปลอดภัย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมและพัฒนาชุมชน รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และ
หํางไกลส่ิงเสพติด 

วัตถุประสงค์ 

      ๑. เพื่ออบรมให๎ความรู๎  และปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ให๎เกิดกับเด็กและเยาวชน  
๒. เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชน มีกิจกรรมนันทนาการทําในชํวงปิดภาคเรียนและเห็น 
    ความสําคัญของการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ หํางไกลส่ิงเสพติด 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  วิทยากร และเจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง จํานวนไมํน๎อยกวํา  ๑๐๐  คน 
 เชิงคุณภาพ 

 เด็ก และเยาวชน ร๎อยละ ๘๐ ใช๎เวลาวํางชํวงปิดภาคเรียนให๎เกิดประโยชน์อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝุายสํงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจการพิเศษ สํานักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งบประมาณตามโครงการ  เบิกจํายจากงบประมาณขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงินจํานวน  ๕๐,๐๐๐.-บาท       
(ห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 

ลักษณะของโครงการ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  

ระยะเวลาด้าเนินการ  วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒  



สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่จ่ายจริง งบประมาณการคําใช๎จํายโครงการ เป็นเงินจํานวน  ๔๗,๒๘๕.-บาท       
(ส่ีหมื่นเจ็ดพันสองร๎อยแปดสิบห๎าบาทถ๎วน) 

ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
  จํานวนเด็กและเยาวชนที่ลงทะเบียนเข๎ารํวมโครงการฯ มีจํานวนท้ังส้ิน ๑๐๐ คน 

ปัญหาและอุปสรรค 
-รถยนต์ท่ีใช๎เป็นพาหนะไมํพร๎อมใช๎งาน เนื่องจากเกิดความขัดข๎องด๎านเครื่องยนต์ อายุการใช๎งานมาก

และมีไมํเพียงพอตํอการทําภารกิจของสํานักการศึกษาฯ 

ข้อเสนอแนะ 
 -การจัดทําโครงการฯ เห็นควรพิจารณากลํุมเปูาหมายในโรงเรียนขยายโอกาส เนื่องจากสํวนมากจะ
ขาดโอกาสและงบประมาณในการเรียนรู๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการด้าเนนิงาน 
โครงการอบรมเชิงสร๎างสรรค์ชํวงปิดภาคเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
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 มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย  
 

๑.หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.2540 สํวนท่ี 4 อํานาจหน๎าท่ีของ 

องค์การบริหารสํวนจังหวัด มาตรา 45 องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีหน๎าท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด (8) จัดทํากิจการใดๆอันเป็นอํานาจหน๎าท่ีของราชการสํวนท๎องถิ่นอื่นท่ีอยูํในเขตองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด และ กิจการนั้นเปูฯการสมควรให๎ราชการสํวนท๎องถิ่นอื่นรํวมกันดําเนินการหรือให๎องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 45/130 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน๎าท่ี
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช๎วิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองท่ีดีและให๎คํานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ๎าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข๎อมูล
ขําวสาร ท้ังนี้ ให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับวําด๎วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

การกีฬาเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับทุกคน  เพราะสํงผลตํอสุขภาพพลานามัยของประชาชนท่ัวไป  
ไมํวําจะเป็น เด็ก  เยาวชน ประชาชน และผ๎ูสูงอายุ  ปัจจุบันรัฐบาลเน๎นการสร๎างสุขภาพในภาคประชาชน  
กิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการ  เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกเพศ
ทุกวัย ทุกสภาพรํางกาย  กิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการจะชํวยพัฒนาประชากรในชาติ ให๎มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีชํวยพัฒนาสุขภาพรํางกายให๎แข็งแรง  พัฒนาอารมณ์ให๎มีความสุข  สนุกสนานเพลิดเพลินและ
คลายความเครียด  

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบด๎านการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์และสังคม และสํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให๎เกิดการพัฒนาท้ังทางด๎านรํางกาย 
และจิตใจ  ได๎ตระหนัก ในการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และมีความสุขด๎วยกิจกรรมการออกกําลังกาย 
และกิจกรรมนันทนาการตํางๆ เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนและสังคม  จึงได๎ 
จัดโครงการเพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนขึ้นโดยใช๎ช่ือโครงการวํา “การแขํงขัน อบจ.เชียงราย  
มินิมาราธอน ครั้งท่ี 3 ประจําปี 2562”   

 

๒. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดการแขํงขันกีฬาและสํงเสริมการออกกําลังกายประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
2 เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีความรัก  ความสามัคคี  รู๎จักการให๎อภัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใช๎กีฬาเป็นส่ือ 
3 เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยให๎อยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมั่นคง และมีความสุข 

 

๓.เป้าหมาย 
เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปในจังหวัดเชียงราย สํงทีมเข๎ารํวมการแขํงขันจํานวนไมํน๎อยกวํา  

๑,๐๐0 คน 
๔.สถานที่และวันที่ด้าเนินงาน 

 

โครงการการแขํงขัน“อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน” ครั้งท่ี 3 ประจําปีงบประมาณ 2562 
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562  ณ อบจ.เชียงราย-สวนไม๎งามริมน้ํากกและถนนรอบทําอากาศยานแมํฟูาหลวง
เชียงราย 



๕. งบประมาณที่ต้ังไว้..๓๐๐,๐๐๐...บาท(สามแสนบาทถ๎วน) งบประมาณท่ีใช๎ดําเนินงาน..๒๙๙,๗๐๐...-บาท 
(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
๖.ตัวชี้วัดโครงการ..........จํานวนผ๎ูเข๎ารํวมการแขํงขันตามโครงการฯ........................................................... 
 

๗.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการการแขํงขัน อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน(ครั้งท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
- ประสิทธิภาพ (วัดผลสําเร็จของโครงการท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย) 
  = ๑๐๐% 
- ประสิทธิผล (วัดผลสําเร็จของโครงการท่ีเกิดขึ้นจริงกับตัวชี้วัดโครงการ) 
  = ๑๐๐% 
 

๘.การวิเคราะห์ข้อมูล (แบบสอบถาม / สังเกต / อื่นๆตามการติดตามและประเมินผลโครงการ)........ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจการจัดการแขํงขันกีฬาครั้งนี้  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
- สนามท่ีใช๎ในการแขํงขันมีความเหมาะสมเพียงใด  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
- ระยะเวลาในการแขํงขันมีความเหมาะสมเพียงใด  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
- การอํานวยความสะดวกในการจัดการแขํงขัน   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ของคณะกรรมการมากน๎อยเพียงใด     

 

๙.ปัญหาและข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุง (การดําเนินงานโครงการ / คณะกรรมการดําเนินงานฝุายตํางๆ) 
การแขํงขัน“อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน” ครั้งท่ี 3 ประจําปีงบประมาณ 2562   ครั้งนี้จะ 

มีนักกีฬาจากทุกอําเภอในจังหวัดเชียงรายและจากตํางจังหวัดเข๎ารํวมการแขํงขันต้ังแตํเด็ก เยาวชนประชาชน
และผ๎ูสูงอายุเข๎ารํวมเป็นจํานวนกวํา ๑,๓๐๐ คน แสดงให๎เห็นการเอาใจใสํดูแลเอาใจใสํของประชนในจังหวัด
เชียงรายและใกล๎เคียงเป็นอยํางดีโดยได๎รับความรํวมมือจากทํานผ๎ูสนับสนุนน้ําด่ืมจากทวียนต์,นิ่มซี่เส็ง,และวัด
ห๎วยปลากั้งโดยมีเสียงตอบรับจากนักกีฬาประสงค์อยากให๎มีการจัดแขํงขัน  ครั้งตํอๆไปเป็นประจําทุกๆปีเพื่อ
เป็นการสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนประชาชนและผ๎ูสูงวัยให๎มีสุขภาพรํางกายท่ีแข็งแรงตํอไป    
 - การจัดการแขํงขันมีการจํากัดเรื่องของชุดการแขํงขันของผ๎ูเข๎ารํวมการแขํงขันจํานวน 1,000 
ตัวทําให๎ผ๎ูท่ีมาขอใช๎สิทธ์หลังจากหนึ่งพันไมํได๎เส้ือตรา อบจ.เข๎ารํวมวิ่ง  
 - การประชาสัมพันธ์ควรให๎เร็วกวําท่ีวางไว๎จากกํอนแขํงขันสองอาทิตย์ควรเป็นกํอนจัดหนึ่งเดือน 

 



 
 

 
 
 
 
 

ประมาณภาพกิจกรรม 
 



ชื่อโครงการ มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย  
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.2540 สํวนท่ี 4 อํานาจหน๎าท่ีขององค์การ
บริหารสํวนจังหวัด มาตรา 45 องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีหน๎าท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารสํวน
จังหวัด (8) จัดทํากิจการใดๆอันเป็นอํานาจหน๎าท่ีของราชการสํวนท๎องถิ่นอื่นท่ีอยูํในเขตองค์การบริหารสํวน
จังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให๎ราชการสํวนท๎องถิ่นอื่นรํวมกันดําเนินการหรือให๎องค์การบริหารสํวน
จังหวัดจัดทําท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 45/130 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน๎าท่ีขององค์การ
บริหารสํวนจังหวัดต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช๎วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดีและให๎
คํานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ๎าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร ท้ังนี้ให๎เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับวําด๎วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
 การกีฬาเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับทุกคน  เพราะสํงผลตํอสุขภาพพลานามัยของประชาชนท่ัวไป  ไมํวําจะ
เป็น เด็ก  เยาวชนและประชาชน ปัจจุบันรัฐบาลเน๎นการสร๎างสุขภาพในภาคประชาชน  กิจกรรมการออก
กําลังกายและนันทนาการ  เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกเพศทุกวัย ทุกสภาพ
รํางกาย  กิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการจะชํวยพัฒนาประชากรในชาติ ให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดีชํวย
พัฒนาสุขภาพรํางกายให๎แข็งแรง  พัฒนาอารมณ์ให๎มีความสุข  สนุกสนานเพลิดเพลินและคลายความเครียด  

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
และสํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให๎เกิดการพัฒนาท้ังทางด๎านรํางกายและจิตใจ   ได๎
ตระหนัก ในการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และมีความสุขด๎วยกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรม
นันทนาการตํางๆ เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนและสังคม  จึงได๎จัดโครงการเพื่อ
สํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนขึ้นโดยใช๎ช่ือโครงการวํา “มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย”   
   
 

๒. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดการแขํงขันกีฬาและสํงเสริมการออกกําลังกายเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย

            
2. เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรัก  ความสามัคคี  รู๎จักการให๎อภัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใช๎กีฬาเป็นส่ือ        
3. เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยให๎อยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมั่นคง และมีความสุข 
 

๓.เป้าหมาย 
5.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ          

จํานวน 1 ครั้ง          
 

 5.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
       ประชาชนร๎อยละ 80  ท่ีเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา  มีความสุข  สนุกสนานเพลิดเพลิน  มีสุขภาพ
รํางกาย  และคุณภาพชีวิตท้ังของตนเองและบุคคลรอบข๎างดีขึ้นอยํางมีประสิทธิภาพ  ณ  ศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู๎และนันทนาการ  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย และสนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงราย.          .              . 

 



๕. งบประมาณที่ต้ังไว้  จํานวน  1,980,000.-บาท (หนึ่งล๎านเก๎าแสนแปดหมื่นบาทถ๎วน) งบประมาณท่ีใช๎
ดําเนินงาน  1,604,8๗๐ บาท (หนึ่งล๎านหกแสนส่ีพันแปดร๎อยเจ็ดสิบบาทถ๎วน)                                   .
๖.ตัวชี้วัดโครงการ..........จํานวน 1 ครั้ง............................................................................................................ 
 

๗.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย 
- ประสิทธิภาพ (วัดผลสําเร็จของโครงการท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย) 

= ๑๐๐% กลําวคือ เห็นด๎วยกับการจัดการแขํงขันกีฬาและสํงเสริมการออกกําลังกายเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย มีการแขํงขันกีฬา 9 ประเภทชนิดกีฬาและจํานวนทีม ดังนี้  

- ฟุตบอล 11 คน (ชาย) แบํงเป็น 3 รุํน รุํนอายุไมํเกิน 13 ปี, 15 ปี, 17 ปี เข๎ารํวมการ 
แขํงขันรุํนละ 12 ทีม รวมท้ังหมด 36 ทีม  

- ฟุตซอล (ชาย)  แบํงเป็น 4 รุํน รุํนอายุไมํเกิน 12 ปี, 15 ปี, 18 ปีและประชาชนท่ัวไป 
เข๎ารํวมการแขํงขันรุํนละ 12 ทีม รวมท้ังหมด 48 ทีม 

- บาสเก็ตบอล (ชาย)  รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ทีมเข๎ารํวมการแขํงขัน 12 ทีมและรุํนประชาชน 
เข๎ารํวมการแขํงขัน 12 ทีม รวมท้ังหมด 24 ทีม 

- วอลเลย์บอล ประชาชนชาย ทีมเข๎ารํวมการแขํงขัน 16 ทีม ประชาชนหญิงทีมรํวมการ 
แขํงขัน 12 ทีม รวมท้ังหมด 28 ทีม 

- เซปักตะกร๎อ (ชาย) ประเภทคํู รุํนเยาวชนอายุไมํเกิน 17 ปี ทีมเข๎ารํวมการแขํงขัน 16 ทีม 
ประเภทคํู รุํนประชาชนท่ัวไป ทีมเข๎ารํวมการแขํงขัน 16 ทีม ประเภททีม 3 คน รุํนเยาวชนอายุไมํเกิน 17 ปี 
ทีมเข๎ารํวมการแขํงขัน 16 ทีม ประเภททีม 3 คน รุํนประชาชนท่ัวไป ทีมเข๎ารํวมการแขํงขัน 16 ทีม รวม
ท้ังหมด 64 ทีม 

- เปตอง แบํงเป็น 4 รุํน (ชาย,หญิง) รุํนอายุไมํเกิน 12 ปี, 15 ปี, 18 ปีและประชาชนท่ัวไป 
เข๎ารํวมการแขํงขันรุํนละ 16 ทีม รวมท้ังหมด 128 ทีม  

- แบดมินตันประเภททีมคํู แบํงเป็น 4 รุํน รุํนมือระดับ N, รุํนมือระดับ S, รุํนมือระดับ P  
และรุํนมือระดับ C ขึ้นไป เข๎ารํวมการแขํงขันรุํนละ 16 ทีม รวมท้ังหมด 128 ทีม  

- เทนนิส แขํงขัน 10 ประเภท ประเภทชายเด่ียวท่ัวไป 32 ทีม,ประเภทชายคํูท่ัวไป 16 ทีม 
ประเภทเยาวชนชายอายุไมํเกิน 18 ปี 8 ทีม, ประเภทเยาวชนชายอายุไมํเกิน 13 ปี 8 ทีม, ประเภทเยาวชน
ชายอายุไมํเกิน 10 ปี 8 ทีม,ประเภทมือใหมํชายคํู 8 ทีม,ประเภทมือใหมํหญิงคํู 8 ทีม, ประเภทสูงอายุ 110 
ปี 8 ทีม, ประเภทสูงอายุ 120 ปี 8 ทีม, ประเภทสูงอายุรวม 130 ปี 8 ทีม รวมท้ังหมด 112 ทีม 

- วู๎ดบอล แขํงขัน 8 ประเภท ประเภทบุคคลชาย อายุไม่เกิน 60 ปี, ประเภทบุคคลหญิง 
อายุไม่เกิน 60 ปี, ประเภททีมชาย  อายุไม่เกิน 60 ปี,ประเภททีมหญิง  อายุไม่เกิน 60 ปี, ประเภทบุคคลชาย  
อายุ 60 ปีข้ึนไป, ประเภทบุคคลหญิง  อายุ 60 ปีขึ้นไป, ประเภททีมชาย  อายุ 60 ปีขึ้นไป, ประเภททีมหญิง  
อายุ 60 ปีข้ึนไป รวมท้ังหมด 80 ทีม 
  - ตารางโปรแกรมการแขํงขันระยะเวลาภายใน 1 เดือนเป็นไปตามแผนดําเนินงานกําหนดไว๎ 

- ประสิทธิผล (วัดผลสําเร็จของโครงการท่ีเกิดขึ้นจริงกับตัวชี้วัดโครงการ) 
  = ๑๐๐% ในการจัดจํานวน 1 ครั้ง ผลการแขํงขันตามท่ีแนบ 
 
 
 
 

๘.การวิเคราะห์ข้อมูล (แบบสอบถาม / สังเกต / อื่นๆตามการติดตามและประเมินผลโครงการ)........ 
1. สนามท่ีใช๎ในการแขํงขันมีความเหมาะสมเพียงใด  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 



2. การอํานวยความสะดวกในการจัดการแขํงขัน   มคีวามพึงพอใจมากท่ีสุด 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจการจัดการแขํงขันกีฬาครั้งนี้  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4. กระบวนการขั้นตอนการดําเนินการ การประสานงาน,  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

     การแขํงขันกีฬาแบดมินตัน    
    

๙.ปัญหาและข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุง (การดําเนินงานโครงการ / คณะกรรมการดําเนินงานฝุายตํางๆ) 
โครงการมหกรรมกีฬาประชาชน  ครั้งนี้มีนักกีฬาจากทุกอําเภอในจังหวัดเชียงรายและตํางจังหวัด 

ท่ีมีภาระกิจการงานในจังหวัดเชียงรายตามรุํนอายุแตํละประเภทชนิดกีฬาเข๎ารํวมเป็นจํานวนกวํา 2,๓64 คน 
แสดงให๎เห็นการเอาใจใสํดูแลเอาใจใสํของประชนในจังหวัดเชียงรายและใกล๎เคียงเป็นอยํางดีโดยได๎รับความ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายและมีเสียงตอบรับจากนักกีฬาประสงค์อยาก
ให๎มีการจัดแขํงขัน  ครั้งตํอๆไปเป็นประจําทุกๆปีเพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนประชาชนให๎มี
สุขภาพรํางกายท่ีแข็งแรงตํอไป    
 - การจัดการแขํงขันมีการจํากัดเรื่องของสนามท่ีจัดการแขํงขันบางประเภทชนิดกีฬาต๎องโรงยิมส์ฯ
จึงทําให๎การจัดการแขํงขันต๎องหลีกทางแตํละประเภท เป็นเหตุให๎วันเปิดการแขํงขัน  นักกีฬาท่ีไมํได๎ทําการ
แขํงขันในวันเปิดเข๎ามารํวมในพิธีเปิดการแขํงขัน 
 - ภายในโรงยิมส์อากาศร๎อนอบอ๎าวอากาศไมํถํายเทปีงบประมาณ 2563 จึงต้ังงบประมาณจัดซื้อ
พัดลมติดผนัง 
 - ระยะเวลาการแขํงขันโรงเรียนหยุดปิดภาคเรียนทําให๎เด็กท่ีอยูํในสังกัดไมํได๎เข๎ามารํวมการ
แขํงขันกีฬาในครั้งนี้  
 - แนวทางการปรับปรุงการแขํงขันในปีงบประมาณตํอไป  ควรจะแยกการแขํงขันเป็นเขตตําบล, 
เขตอําเภอ, เขตการศึกษา ตามสมควร เพื่อเป็นการกระจายให๎เด็ก เยาวชน ประชาชน ได๎มีสํวนรํวมอยํางท่ัวถึง 
 

กีฬาเซปักตะกร้อ 
 

             กีฬาเทนนิส                                                กีฬาบาสเก็ตบอล 



       กีฬาแบดมินตัน                                                       กีฬาเปตอง 

 
                                            กีฬาฟุตบอล 

 
กีฬาวอลเลย์บอล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กีฬาวู้ดบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฟุตซอล 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการอนุบาลฟันน้ านม  

 หลักการและเหตุผล 
เด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๓ – ๕ ปี เป็นช่วงท่ีอายุสมองพัฒนาเจริญเติมโตมาท่ีสุดใน

ช่วงหนึ่งของชีวิต เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการปลูกฝังพื้นฐานทักษะต่างๆ ให้แก่เด็ก เพื่อให้มีความพร้อมท่ี
จะพัฒนาในระดับสูงขึ้นต่อไปอีกท้ังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทักษะกีฬาให้กับเด็กท่ีมีคุณสมบัติ ความ
ถนัด ความพร้อม ความสามรถพิเศษ ให้เกิดความช านาญมากขึ้นในทักษะกีฬา สร้างความแข็งแรงให้กับ
ร่างกาย และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบ มีวินัย อดทน มุ่งมั่น รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ าใจนักกีฬา 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การท าในส่ิงท่ีตนเองชอบ ในใจ การร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย
ของเด็กนั้น สามารถท าให้เด็กกล้าแสดงออกเกิดความมั่นใจในตนเอง ท าให้เกิดคุณลักษณะของการเป็น
ผู้น า อีกท้ังสามารถคัดกรองเด็กคนใดท่ีมีความสามารถเฉพาะในด้าน เพื่อท่ีจะได้ส่งเสริมและพัฒนาให้
ถูกทางและท าให้เด็กได้รู้จักตนเองว่า ตัวเด็กนั้นมีความชอบในเรื่องใดเป็นพิเศษ ส่งผลให้เด็กๆ ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เกิดความมั่นคงทางอารมณ์แก่ตัวเด็ก ท าให้เกิดการพัฒนาการใน
ทุกด้านไปพร้อมกัน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
เด็กและเยาวชนให้มีความรู้และประสบการณ์ในทุกๆ ด้าน และเล็งเห็นความส าคัญของเด็กช่วงปฐมวัยท่ี
จะสามารถปลูกฝังทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และให้
เป็นตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา 
นันทนาการ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน จึงได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ขึ้นโดยใช้ช่ือโครงการว่า “อนุบาลฟันน้ านม” ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
๑.จัดการแข่งขันโดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นส่ือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กช่วงปฐมวัย 
๒.เพื่อฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี สร้างความมีน้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและความสามัคคีในหมู่คณะ 
๓.เพื่อพัฒนาต่อยอดเด็กในช่วงปฐมวัยให้มีทักษะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    เด็กระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  เด็กในช่วงปฐมวัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญาเพิ่มข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โดยกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
งบประมาณตามโครงการ  เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็น
เงินจ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) 
สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่จ่ายจริง งบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นเงินจ านวน  ๙๙,๒๒๕ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบห้า
บาท) 



ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เด็กระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน 
 ผลท่ีได้รับ เด็กระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กในช่วงปฐมวัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  
  จิตใจ สังคม และสติปัญญาเพิ่มข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ผลท่ีได้รับ เด็กในช่วงปฐมวัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  
  จิตใจ สังคม และสติปัญญาเพิ่มข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล 

ปัญหาและอุปสรรค 
 การจัดแถวช้า ท าให้พิธีเปิดช้า บางโรงเรียนมารอเป็นเวลานาน 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดแถวให้เร็วกว่านี้ จะได้ท าพิธีเป็นเร็วขึ้น 

สรุปผลการจัดโครงการ อภิปรายผลการด าเนนิงาน ปัญหาและอุปสรรค 
 

สรุปผลการจัดโครงการ 
  การด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “อนุบาลฟันน  านม” ประจ าปี ๒๕๖๒  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันพุธที่ ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
ณ      โรงยิมเนเซียม ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี
โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการจัดการแข่งขันทั้งหมด ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. โรงเรียน อนุบาลเชียงราย 

๒. โรงเรียน บ้านน้ าลัด 

๓. โรงเรียน เทศบาล 8 บ้านใหม่ 

๔. โรงเรียน กองทัพบกฯ 

๕. โรงเรียน กิตติคุณดอยหลวง 

๖. โรงเรียน เชียงรายวิทยฯ 

๗. โรงเรียน สันติวิยา 

๘. โรงเรียน เทศบาลต าบลเวียงชัย 

๙.  โรงเรียน สาธิต ราชภัฎเชียงราย 

๑๐. โรงเรียน เทศบาล 1 ป่าก่อด า 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ๖๐ ราย  คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐  เป็น
เพศชาย ๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๐  จ าแนกตามอายุส่วนใหญ่มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ป ีจ านวน ๔๔ ราย  คิดเป็นร้อย
ละ   ๔๔.๐  รองลงมา ๒๑ – ๓๐ ปี  จ านวน ๒๕ ราย  คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐  และ อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี      จ านวน 
๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๐  จ าแนกตามการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๔ ราย 



คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐ รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า  จ านวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ และ 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ จ าแนกตามอาชีพส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง จ านวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐  รองลงมา พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน จ านวน ๑๘ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ และอาชีพข้าราชการ จ านวน ๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐  จ าแนกตามภูมิล าเนา
ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน  ๕๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐  รองลงมา อ าเภอดอย
หลวง จ านวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๐ และอ าเภอเวียงชัย, อ าเภอแม่ลาว จ านวน ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๐
  การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ โครงการเพื่อฝึก
การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี สร้างความมีน้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และความสามัคคีในหมู่คณะจ านวน ๙๙ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๙๙.๐ รองลงมาพัฒนาต่อยอกเด็กในช่วงปฐมวัยให้มีทักษะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต 
จ านวน ๙๘ ราย คิดเป็นรอ้ยละ ๙๘.๐ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กช่วงปฐมวัย จ านวน  ๙๗ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐  
        การประเมินระดับความพึงพอใจ 

๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การแข่งขันว่ิงเก็บของ จ านวน  
๔๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ รองลงมา การแข่งขันฟุตบอล ๕ คน จ านวน ๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐  
และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน จ านวน  ๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐ 
  ๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕ การ
แข่งขันว่ิงเก็บของ รองลงมา ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ และการแข่งขัน
ฟุตบอล ๕ คน, กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙ 

 

ภาพพิธีเปิดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักกีฬาตัวน้อย ก าลังจัดแถว เพ่ือเตรียมขบวนในพิธีเปิดโครงการ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ท่านบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประธานในพิธี 
เปิดการแข่งขัน 

ท่านอภิรดี  หนองสิมมา ผู้อ านวยการส านักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ประธานจัดการแข่งขัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปกิจกรรมการแข่งขัน 



  
 

ยุทธศาตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓. สํงเสริมการอนุรักษ์และเชิดชู
ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
เชียงราย 

๓.๑ สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนและ
หนํ วยงาน ในการ ดํา เนิน ง าน ด๎าน  ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๓.๒ สํงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู   
สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม
ล๎านนา 
๓.๓ ทํานุบํารุงศาสนสถานและกิจกรรมทาง
ศาสนา 
 

สํวนสํงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการของเล่นพื้นบ้านล้านนาจากอุ๊ยสู่หลาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม                         

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะด้าเนินโครงการ   1  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย  

(ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก)  
งบประมาณปี ๒๕6๒                          (งบประมาณต้ังไว๎  200,๐๐๐  บาท  ใช๎ไป ๑๖๗,๔๙๕ บาท) 
 

หลักการและเหตุผล 
ทํามกลางวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นและการละเลํนตําง ๆ ท่ีนับวันจะเลือนลบหายไปตามกาลเวลา

และหาได๎ยากไปทุกวัน เนื่องจากยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปการละเลํนพื้นบ๎านของล๎านนาเป็นการละเลํนท่ีมีมาต้ังแตํ
สมัยโบราณ ซึ่งเกิดจากการคิดแบบสร๎างสรรค์ การจินตนาการ ศิลปะ ผสมผสานเข๎าด๎วยกัน เป็นสํวนหนึ่ง
วัฒนธรรมพื้นบ๎านท่ีสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิดความเช่ือของคนท๎องถิ่นนั้นๆ ของเลํนท่ีดีต๎องสร๎างคุณคํา
จากการเลํน เนื่องจากจะเป็นสํวนชํวยพัฒนาท้ังทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ไหวพริบ ชํวยพัฒนาให๎เกิดการ
ความคิดอยํางสร๎างสรรค์ และภาวะทางสังคมให๎เป็นไปอยํางสมบรูณ์ 
 เพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนให๎หํางไกลอิทธิพลจากโลกโชว์เชียวตําง ๆ ท่ีกุมชะตา
กรรมเด็กไทยสํวนใหญํไว๎ในวัฒนธรรมทุนนิยม และเพื่อนําพาเด็กๆ ไปใกล๎ชิดคนเฒําคนแกํท่ีสะสมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นมาตลอดชํวงชีวิตยาวนานได๎เข๎ามาสร๎างเสริมสายสัมพันธ์คนตํางวัย อีกท้ังยังเป็นการกระต๎ุนพัฒนาการ
เด็กด๎วยการเลํนของเลํนพื้นบ๎านเรียบงําย แตํมากด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีสืบสานมาจากผ๎ูสูงวัยได๎ตระหนัก       
ถึงคุณคําของการอนุรักษ์ของเลํนพื้นบ๎านล๎านนา และสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎ในเวลาเดียวกันสืบตํอไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํงเสริมเด็กและเยาวชน ได๎ศึกษาเรียนรู๎ภูมิปัญญาของเลํนและวิธีการละเลํนของเลํนพื้นบ๎าน

ล๎านนา 
2. เพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดสร๎างสรรค์ เชาว์ปัญญาของเด็กและเยาวชน 
3. เพื่อเผยแพรํการละเลํนของพื้นบ๎านและรํวมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ๎าน

ล๎านนาให๎คงอยูํสืบไป 

สรุปผลการด้าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 

ดําเนินกิจกรรมโดยแบํงเป็นฐานการเรียนรู๎  โดยแตํละฐานจะเตรียมอุปกรณ์ตําง ๆ  ไว๎  จํานวน               
๕  ฐาน  ได๎แกํ  ฐานจานบินใบพัด  ฐานป๋องแป๋ง  ฐานกําหมุน  ฐานจักจ่ัน และฐานเครื่องบิน 

ด้านผลผลิต 
เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  จํานวน  ๒0๐  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎แตํละฐาน  โดย

มีปราชญ์ชาวบ๎านเป็นผ๎ูถํายทอดความรู๎ เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น และได๎
ตระหนักถึงคุณคําของการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นสืบตํอไป 

 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
โครงการของเล่นพื้นบ้านล้านนาจากอุ๊ยสู่หลาน 

 
     
 

        
 

     
 
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ โครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถ่ินพญามังราย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม                          

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะด้าเนินโครงการ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒  ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย 

(ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก)                    
งบประมาณปี    ๒๕6๒   

(งบประมาณต้ังไว๎  ๑,๐0๐,๐๐๐  บาท  ใช๎ไป ๙๔๙,๐๐๐ บาท) 
 

หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ก าหนดให้ทุกภาค

ส่วนของสังคมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศโดยให้
ความส าคัญ“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”และสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ”เพื่อมุ่งให้คนและสังคมไทย
เกิดภูมิคุ้มกันท่ีดี พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้องค์การ
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการสร้างค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยมีเปูาหมายให้คนไทยมีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก ค่านิยมท่ีดีงามและรักษา
มรดกวัฒนธรรม  โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และ  ภาคส่วน
ต่าง ๆ เป็นพลังขับเคล่ือนน ามิติทางศาสนาและวัฒนธรรมส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน  องค์กร/
หน่วยงาน มีคุณธรรม โดยมีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนา  หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี วิถีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” ธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน  จากกลไก การด าเนินงาน
ดังกล่าวกรมการศาสนาต้ังเปูาหมายว่ามิติทางศาสนาจะช่วยส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ “ชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สมดุล ม่ันคง ยั่งยืน”  
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินงานปรับพื้นท่ีบริเวณ
ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกเป็นพื้นท่ีลานธรรม ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับศาสนสถานบริเวณใกล้เคียง
หลายแห่ง ประกอบด้วย วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง)วัดกลางเวียง วัดพระแก้ว(พระอารามหลวง) วัดง าเมือง 
วัดพระธาตุดอยจอมทอง เป็นต้น ถือเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เป็นพื้นท่ีสร้างสรรค์ของ
ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักและใช้พื้นท่ีลานธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ
น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นคนดีมีคุณธรรม ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น ส่งผลให้ชุมชนเกิดความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ เกื้อกูลกัน ตลอดจนพลิกฟื้นให้ศาสนสถานกลับมาเป็น “ศูนย์กลางจัดกิจกรรมของชุมชน” ใช้เป็น
สถานท่ีจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม 
 

เพื่อการพลิกฟื้นวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงามในอดีต รวมท้ังส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้หรือ
พัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเกิดเป็นผลิตผล ของท้องถิ่น สร้างงานและเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชน
เข้มแข็ง เกิดความผาสุกร่มเย็นจากการมีส่วนร่วมและความเสียสละของคนในชุมชนนั้น  ๆ ซึ่งจะพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานไปสู่ชุมชนคุณธรรมและ สังคมคุณธรรมท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน 
 



วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ   

พญามังรายมหาราช ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย 
๒. เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพญามังรายมหาราชให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลท่ัวไปอย่างกว้างขวาง 
๓. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา เพื่อให้คนในชุมชนเชียงรายได้น าหลักธรรมทางศาสนา

เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แก้ปัญหาครอบครัว พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 ๔. เพื่อให้ลานธรรมเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น 
ส่งผลให้ชุมชนเกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และเกื้อกูลกัน  

๕. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนา องค์กรภาครัฐและภาค
ประชาชนในท้องถิ่นเชียงรายเกิดความตระหนักในการสืบสานประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนการน าเวทีทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมเป็นเวทีแห่งการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 
ในสังคมให้เกิดความเข้มแข็งในท้องถิ่นสืบไป 

 

สรุปผลการด้าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 

1. จัดประชุมปรึกษาหารือ วางแผนรํวมกับผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการฯ 
2. จัดทําโครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ประจําปี ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติดําเนิน

โครงการฯ ตํอผ๎ูบริหาร 
3. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 
4. ดําเนินการตามแผนงานโครงการท่ีวางไว๎ 
๕. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน รายงานผ๎ูบริหารทราบ              

 ด้านผลผลิต 
๑. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราช กษัตริย์ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย พระเกียรติคุณของพญามังรายมหาราช
ได้รับการเผยแผ่ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลท่ัวไปอย่างกว้างขวาง 

๒. เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วิถี
ชีวิตท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น 

๓. ภาคีเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนา องค์กรภาครัฐและภาคประชาชนในท้องถิ่น
เชียงรายเกิดความตระหนักในการสืบสานประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการน าเวทีทาง
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมเป็นเวทีแห่งการสร้างความเข้าใจระหว่างกันในสังคมให้เกิดความ
เข้มแข็งในท้องถิ่นสืบไป 

 
 
 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรม 
โครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถ่ินพญามังราย 

 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม                          

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะด้าเนินโครงการ ๑๕ กรกฎาคม 256๒  ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย                    
งบประมาณปี    ๒๕6๒   

(งบประมาณต้ังไว๎  20๐,๐๐๐  บาท  ใช๎ไป ๑๙๐,๐๐๐ บาท) 

หลักการและเหตุผล 
วันเข๎าพรรษาเป็นวันสําคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา มีธรรมเนียมของสงฆ์อยูํวําพระสงฆ์ทุกรูป            

ท้ังบวชใหมํและบวชมานานมีพรรษามาก เมื่อถึงวันนี้แล๎วจะต๎องทําพิธีอธิฐานพรรษากลําวคือ อธิฐานเพื่ออยูํ
ประจําในวัดใดวัดหนึ่งท่ีตนทําพิธีอธิฐานนั้นตลอด 3 เดือนในฤดูฝน คือต้ังแตํแรม 1 คํ่า เดือน 8 จนถึงขึ้น 15 คํ่า 
เดือน 11 เมื่อถึงวันเข๎าพรรษาพุทธศาสนิกชนยํอมมีสํวนเกี่ยวข๎องเพราะถือวําเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะได๎บําเพ็ญบุญ
บําเพ็ญกุศลเป็นพิเศษ เชํน การถวายผ๎าอาบน้ําฝน การถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและการถวายเทียนพรรษา          
ซึ่งถือวําการถวายเทียนพรรษาเพื่อให๎ภิกษุสงฆ์ใช๎จุดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาในระหวํางพรรษาและ
เพื่อให๎ความสวํางในเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน เชํน การสวดมนต์ การเทศน์ซึ่งต๎องอํานจาก
คัมภีร์ธรรม พุทธศาสนิกชนได๎ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาต้ังแตํพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายมีความตระหนักและเห็นความสําคัญจึงได๎ยึดเป็นนโยบายหลัก             
ในการสนับสนุนสํงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับบทบาทภารกิจ
อํานาจหน๎าท่ีในการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จึงได๎จัดทําโครงการสํงเสริมประเพณี              
วันเข๎าพรรษา ขึ้น 
 ในการนี้ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบภารกิจให้ด าเนินการจัดโดยให้มีการจัด
กิจกรรมโครงการสํงเสริมประเพณีวันเข๎าพรรษา ประจําปี 256๒ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา 
๒. กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา 
๓. จัดท ารถเทียนพรรษา 
๔. จัดท าขบวนแห่เทียนพรรษา              

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีวันเข้าพรรษาในจังหวัดเชียงรายให้คงอยู่สืบไป 
 

๒. เพื่อเป็นกิจกรรมให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายได้ร่วมกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษาเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเป็นแบบอย่างท่ีดีงามแก่ประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย  

๓. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด้าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 

ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ   
- กิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา 
- กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา 

 - จัดท ารถเทียนพรรษา 
- จัดท าขบวนแห่เทียนพรรษา    
         

 ด้านผลผลิต 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมท้ังประชาชน            

ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี          
ท่ีดีงามได้สืบทอดตลอดไป 

 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 
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 ชื่อโครงการ โครงการจัดท้าฐานข้อมูลด้านการศาสนา  วัฒนธรรมและจารีต

ประเพณีท้องถ่ิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม                         

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะด้าเนินโครงการ วันท่ี ๓๐ – ๓1 กรกฎาคม - ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒   

โซน 1 ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
โซน 2 ณ โรงเรียนชุมชนคุณธรรมวัดทําข๎ามศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย 
โซน 3 ณ ห๎องประชุมท่ีวําการอําเภอเวียงปุาเปูา อําเภอเวียงปุาเปูา 

จังหวัดเชียงราย 
โซน 4 ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา (บ๎านกูเต๎า) ตําบลโยนก อําเภอเชียง

แสน จังหวัดเชียงราย 
ระยะเวลาด้าเนินการ 
     ดําเนินการระหวํางวันท่ี ๓๐ – ๓1 กรกฎาคม - ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒   
                                
งบประมาณปี    ๒๕6๒   

(งบประมาณต้ังไว๎  ๓00,๐๐๐  บาท  ใช๎ไป ๓00,000 บาท) 
............................................................................................................................................................................ 

หลักการและเหตุผล 
ศาสนา  วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท๎องถิ่นของไทย จัดวําเป็น “ทรัพยากรทางวัฒนธรรม” หรือ 

“ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม” หรือ “มรดกทางวัฒนธรรม” ของชาติ ซึ่งจําเป็นต๎องอนุรักษ์ไว๎เพื่อสํงมอบให๎
ประชาชนรุํนตํอๆไป  นําไปจัดการให๎เกิดประโยชน์สูงสุดอยํางยั่งยืนจนสามารถนําไปสํูการพัฒนาในด๎านตํางๆ 
ของสังคมและวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นความหมายท่ีแท๎จริงของการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนา  

การเผยแพรํความรู๎ ท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท๎องถิ่นอยํางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วเป็นส่ิงสําคัญและจําเป็นในยุคปัจจุบัน การนําเอาวิธีการการจัดการและเทคโนโลยี
สมันใหมํมาชํวยจัดรวบรวมข๎อมูลท่ียังกระจัดกระจายมาทําระบบฐานข๎อมูลศาสนา วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีท๎องถิ่น เป็นกิจกรรมท่ีสามารถสํงเสริมให๎เผยแพรํความรู๎นี้ประสบความสําเร็จสูงจนสามารถนําปูความ
เข็มแข็งของสังคมและวัฒนธรรมไทยตํอไปได๎ เพราะวิธีการท่ีชํวยให๎เกิดความรํวมมือในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติไว๎เพื่อนําไปใช๎ประโยชน์ได๎ดีท่ีสุดก็คือการให๎ความรู๎ความเข๎าใจท่ีถูกต๎องในเรื่องนี้ให๎มากท่ีสุด
เทําท่ีจะทําได๎แกํสาธารณชนท่ัวไป ดังนั้น ตามนัยมาตรา 12 (15) และมาตรา 20 แหํงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ในการกําหนดอํานาจ
และหน๎าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  ข๎อ ๒ (๔) การสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  การ
ทํองเท่ียว  การสํงเสริมการลงทุน  และพาณิชยกรรมของจังหวัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จึงได๎
จัดทําฐานข๎อมูลด๎านศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท๎องถิ่น  ขึ้น  เพื่อเป็นศูนย์กลางการให๎บริการข๎อมูล
แกํผ๎ูสนใจ  

 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลทางศาสนาในท้องถิ่น 
๒.  เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 ๓.  เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลทางจารีตในประเพณีท้องถิ่น 

สรุปผลการด้าเนินงาน 
 การดําเนินงานโครงการจัดทําฐานข๎อมูลด๎านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท๎องถิ่น  ในระหวําง
วันท่ี ๓๐ – ๓1 กรกฎาคม และ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  โดยมีกลํุมเปูาหมายเข๎ารํวมโครงการ 1200 คน ซึ่ง
ประชาขน โซน 1 อ.เมือง อ.เวียงชัย อ.แมํลาว อ.เวียงเชียงรุ๎ง ประชาขน โซน 2 อ.เทิง อ.เวียงแกํน  อ.เชียง
ของ  อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล ประชาขน โซน 3 อ.พาน อ.ปุาแดด อ.เวียงปุาเปูา อ.แมํสรวย ประชาขน  โซน 
4 อ.แมํสาย อ.แมํจัน อ.ดอยหลวง อ.เชียงแสน อ.แมํฟูาหลวง และมีผ๎ูบริหาร เจ๎าหน๎าท่ีจากหนํวยงานตํางๆเข๎า
รํวมสังเกตการณ์ท่ี องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎จัดขึ้นครั้งนี้อยํางมากมาย โดยมีกิจกรรมตํางๆ ใน
การดําเนินโครงการ แตํละโซน ดังนี้ 
 1. ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการอบรม และอาหารวําง 
 2. นางสาวอภิรดี หนองสิมมา ผ๎ูอํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน๎าท่ีนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย กลําวเปิดโครงการฯ  
 ๓. คณะวิทยากรจากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย  วิทยากรจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณคําและ
ความสําคัญของข๎อมูลในท๎องถิ่น ,เรื่อง วิธีการสืบค๎น,แยกประเภทของข๎อมูล,วิธีการเก็บข๎อมูลประเภทตํางๆ 
โซนละ ๕ ช่ัวโมง 

๔.สรุปผลการอบรม ตอบข๎อชักถามและรวบรวมเอกสารการเก็บข๎อมูลจากผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 1.ประชาชน โซน 1 อ.เมือง อ.เวียงชัย อ.แมํลาว อ.เวียงเชียงรุ๎ง  
 2.ประชาชน โซน 2 อ.เทิง อ.เวียงแกํน อ.เชียงของ อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล  
 3.ประชาชน โซน 3 อ.พาน อ.ปุาแดด อ.เวียงปุาเปูา อ.แมํสรวย  
 4.ประชาชน  โซน 4 อ.แมํสาย อ.แมํจัน อ.ดอยหลวง อ.เชียงแสน อ.แมํฟูาหลวง  
 4.ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 5.ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 6.ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
 7.ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  
  ด้านผลผลิต 

ได้ข้อมลูพื้นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมโครงการจัดท้าฐานข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถ่ิน 
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 ชื่อโครงการ โครงการม่วนอกม่วนใจ๋เล่นดนตรีปื้นเมือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม                         

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะด้าเนินโครงการ วันท่ี 20-21-22-27-28-29 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 รวม 6 วัน                                      

ณ  พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย                    
งบประมาณปี    ๒๕6๒  

(งบประมาณต้ังไว๎  300,๐๐๐  บาท  ใช๎ไป 300,000 บาท) 
............................................................................................................................................................................ 

หลักการและเหตุผล 
 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสมบัติท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาเป็นระยะเวลายาวนาน อันเป็น
มรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นสมบัติท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านล้านนานับเป็น
ศิลปะการแสดงของชุมชนล้านนา เป็นท่ีรู้จักและนิยมแสดงกันในงานประเพณีและพิธีกรรมส าคัญต่างๆ อีกท้ัง
ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนารวมถึงได้ผนวกเอาวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละท้องถิ่น
ในภาคเหนือ เข้าไว้ร่มกับบทเพลงและการละเล่นของท้องถิ่น ท าให้ดนตรีพื้นบ้านล้านนามีความหลากหลาย
ของท่วงท านอง มีท้ังความนุ่มนวล อ่อนไหว และไพเราะ กิจกรรมการเล่นดนตรีเป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากการท างาน และช่วยสร้างสรรค์ความรื่นเริงบันเทิงเป็นหมู่คณะและชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น 
ซึ่งจะท าให้เกิดความรักสามัคคีกันในท้องถิ่น ความสละสลวยแห่งบทเพลงท่ีบรรดาศิลปินล้านนาในอดีตได้
สร้างสรรค์ขึ้นมาขับกล่อมบรรดากลุ่มคนรุ่นอดีตจนถึงปัจจุบันอยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นท่ีควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านให้คงอยู่ไม่ให้สูญหายไปจากดินแดน
ล้านนา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของภุมิปัญญาพื้นบ้านตลอดจนถึง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นจึงจัดท าการฟื้นฟูและสนับสนุนใหม่มีโครงการม่วนอกม่วนใจ๋เล่นดนตรีปื้นเมืองขึ้น
เพื่อกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเหล่านี้นับวันจะจางหายไปรวมถึง
ความเป็นเกลักษณ์ ความมีเสน่ห์แห่งศิลปะล้านนา ท่ีบรรพบุรุษได้ส่ังสมไว้ไม่ให้สูญหายไป ร่วมพัฒนาให้คงอยู่
ร่วมกับชุมชนชาวล้านนาร่วมสมัยต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนสืบสานและอนุรักษ์การเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา 
๒.  เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับดนตรี พื้นบ้านและสามารถน าไปเล่นใน

โอกาสต่างๆได้ 
 ๓.  เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดความหวงแหน และเผยแพร่การเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนา 

สรุปผลการด้าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 

กิจกรรมโครงการ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะเวียนเข้าศึกษาตามกลุ่มท่ีตนสนใจ
โดยแต่ละกลุ่มจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ 
  1.กลุ่มสะล้อ ๓๐  คน 
  2.กลุ่มซึง  ๓๐  คน 
  3.กลุ่มขลุ่ย  ๔๐  คน 
 

 



 ด้านผลผลิต 
กลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้เรียนรู้ศิลปะการดนตรีแขนงต่างๆ ตระหนักถึง

คุณค่าของเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา และเล่นเครื่องดนตรี ขลุ่ย สะล้อ และซึงได้  สามารถเล่นโน๊ตพื้นฐานแก่
เพลงล่องแม่ปิง  เพลงอุทยานดอกไม้เพลงระบ า  เพลงหมู่เฮาจาวเหนือ  และเพลงสาวเจียงฮาย  ท้ังได้ร่วมกัน
สืบสานและเผยแพร่การเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาสืบต่อไป 

 
ภาพกิจกรรมโครงการม่วนอกม่วนใจ๋เล่นดนตรีปื้นเมือง 

 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



ชื่อโครงการ โครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาล้านนา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม                         

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะด้าเนินโครงการ วันท่ี 26-27-28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 รวม 3 วัน                                      

ณ  โรงเรียนผ๎ูสูงอายุวัดหัวฝาย อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย                   
งบประมาณปี    ๒๕6๒  

(งบประมาณต้ังไว๎  450,๐๐๐  บาท  ใช๎ไป 450,000 บาท) 
............................................................................................................................................................................ 

หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก๎ไขเพิ่มเติม รวมท้ังพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งได๎กําหนดอํานาจหน๎าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะไว๎ในหมวด 2  มาตรา 17 ภายใต๎บังคับ มาตรา 16 ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอํานาจหน๎าท่ีใน
การจัดระบบสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นตนเอง (18) การสํงเสริมการกีฬา จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น และกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.2540     ลงวันท่ี 14 กันยายน 2541 ข๎อ 11 การจัดการศึกษา ทํานุบํารุง
ศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี      ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 

อักษรธรรมล๎านนา หรือต๋ัวเมือง เป็นอักษรท่ีสําคัญ การกําเนิดอักษรธรรมล๎านนาก็คล๎ายกับการ  
กําเนิดอักษรท้ังหลาย คือ ปรับปรุงจากอักษรท่ีมีอยูํเป็นระบบมาแล๎ว คือ อักษรมอญ หลักฐานเกี่ยวกับ การ
กําเนิดอักษรธรรมล๎านนาไมํปรากฏหลักฐานท่ีแนํชัด อักษรธรรมล๎านนาเกําท่ีสุดเทําท่ีพบในปัจจุบัน คือ จารึก
ลานทอง พบท่ีสุโขทัยจารึกได๎ระบุศักราชไว๎ตรงกับ พ.ศ. ๑๙๑๙ การเขียนอักษรธรรมล๎านนา หรือ ต๋ัวเมือง มัก
ใช๎จารบนคัมภีร์ใบลาน พับสา เอกสารโบราณ โดยเฉพาะเรื่องราวตํางๆ เกี่ยวกับศาสนา เชํน  ตําราภาษาบาลี 
ชาดก เรื่องราวการกัลปนาส่ิงของแกํวัด นอกจากนั้นยังใช๎บันทึกเอกสารตํางๆ อัน  เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนา 
ตําราโหราศาสตร์ ตําราแพทย์ บทกวีนิพนธ์ และครําวซอ แตํการใช๎อักษรธรรมล๎านนามักจะขาดชํวงหรือชะงัก
ไปบ๎างตามความผันผวนของเหตุการณ์ บ๎านเมืองแตํก็ยังสามารถสืบทอดกันตลอดมาได๎เป็นอยํางดี จนกระท่ัง
ในปี พ.ศ. 2483  

เมื่อมีการ ประกาศใช๎รัฐนิยม ฉบับท่ี 3 วําด๎วย ภาษาและหนังสือกับหน๎าท่ีพลเมือง ห๎ามการเรียนการ
สอนอักษร ท๎องถิ่น การใช๎อักษรธรรมล๎านนาจึงหยุดชะงักไปเป็นเวลานาน ประกอบกับความแพรํหลายในการ
ใช๎ อักษรไทยปัจจุบันของส่ือมวลชนทุกแขนง การใช๎อักษรธรรมล๎านนาจึงเส่ือมลงตามลําดับ  จนแทบจะสูญ
หายไปจากภูมิภาคล๎านนา 

      ด๎วยเหตุผลดังกลําวองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎เล็งเห็นความสําคัญของของ  การ
อนุรักษ์  สืบสาน พัฒนา เผยแพรํ การอําน การเขียน ภาษาล๎านนา เพื่อให๎ลูกหลานชาวล๎านนาได๎สืบทอด 
มรดกทางภูมิปัญญาอันเป็นอักขระอัตลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นคนล๎านนา จึงได๎จัดทําโครงการฟื้นฟูและสืบ
สานภาษาล๎านนา ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการพื้นฟูและสืบสานให๎มีการเขียน การอําน ภาษาล๎านนาอยํางแพรํหลายในทุกภาคสํวน 
ได๎แกํ โรงเรียน สถานศึกษา วัด องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนผ๎ูปกครองและชุมชน  

2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์อักขระล๎านนาวัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงรายให๎สอดคล๎องกับนโยบาย
ของกระทรวง วัฒนธรรมท่ีสํงเสริมให๎ 8 จังหวัด ให๎เป็นมรดกโลก  



3. เพื่อเป็นการสร๎างความตระหนักให๎คนเชียงรายได๎รู๎ถึงรากเหง๎าทางวัฒนธรรมของตนเองท่ีสืบทอด
กันมาอยํางยาวนาน อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวล๎านนา ท่ีจะต๎องสืบทอดสํูลูกสํูหลานตํอไปในอนาคต  

สรุปผลการด้าเนินงาน 
ด้านกระบวนการ 

กิจกรรมโครงการ มีพระภิกษุ สามเณร เด็ก เยาวชน และประชาชน นักเรียนผู้สูงอายุ ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 400 คนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 80 คน มีวิทยากรประจ ากลุ่มละ 2 คน มีการเรียน การสอน
จ านวน 3 วันๆละ 6 ช่ัวโมง เริ่มจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภาษา รากเหง้าภาษา การเขียนอักษร ตัว
สระภาษาล้านนาเบ้ืองต้น จนผู้เข้าร่วมโครงการ อ่านเขียนภาษาล้านนาขั้นพื้นฐานได้ คิดเป็นร้อยละ 80 %  

 
ด้านผลผลิต 
 ได๎มีการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสาน ให๎มีการเขียน การอํานภาษาล๎านนาอยํางแพรํหลายในทุกภาคสํวน ได๎แกํ

สถานศึกษา วัด องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนผ๎ูปกครองและชุมชนมีการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม

ประเพณีของเมืองเชียงรายให๎สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวง วัฒนธรรมท่ีสํงเสริมให๎ 8 จังหวัด ให๎เป็น

มรดกโลกมีการสร๎างความตระหนักให๎คนเชียงรายได๎รู๎ถึงรากเหง๎าทางวัฒนธรรมของตนเองท่ีสืบทอดกันมา

อยํางยาวนาน อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวล๎านนา  มีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 400 คน มีพื้นฐานความรู๎เรื่องอักษร

ล๎านนา มีการอําน การเขียนภาษาล๎านนาเบื้องต๎นได๎ และเป็นการสืบทอดภาษาล๎านาไปสํูลูกหลานตํอไปใน

อนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาล้านนา 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ โครงการข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม                         

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะด้าเนินโครงการ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ – 1๓ มกราคม ๒๕๖๒  รวม 20 วัน 

ณ ขํวงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล๎านนาและอาเซียน องคารบริหารสํวน
จังหวัดเชียงราย 

ระยะเวลาด้าเนินการ   วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ – 1๓ มกราคม ๒๕๖๒   
งบประมาณปี ๒๕6๒   (งบประมาณต้ังไว๎  ๓,๐00,๐๐๐  บาท ใช๎ไป ๓,๐00,000 บาท) 

หลักการและเหตุผล 
จังหวัดเชียงรายต้ังอยูํตอนเหนือสุดของประเทศไทย   ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  
นอกจากชาวพื้นเมืองล๎านนาและศิลปวัฒนธรรมล๎านนา อันมีเอกลักษณ์อันโดดเดํนแล๎ว  ยังมีพลเมืองท่ีอพยพ
เข๎ามาอาศัยอยูํในจังหวัดเชียงรายเชํน  ไทใหญํ  ล้ือ  ไตหยํา  ลาวอินโดจีน  กะเหรี่ยง  ฯลฯ  รวมแล๎วมี
ประมาณ  ๓๐  ชาติพันธุ์  ซึ่งสํวนใหญํอพยพมาจากประเทศเพื่อนบ๎าน  อาทิเชํน  จีนแถบมณฑลยูนาน  
เมียนมําร์  ลาว  ต้ังแตํอดีตและต้ังถิ่นฐานถาวรในจังหวัดเชียงราย  ด๎วยเหตุนี้ยํอมมีวิถีชีวิตความเป็นอยูํ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ความเช่ือในการนับถือศาสนา  พิธีกรรมท๎องถิ่น  การแตํงกายและ
ภาษาท่ีแตกตํางกัน  หลากหลายทางวัฒนธรรมเหลํานี้  จึงควรคําแกํการศึกษา  สํงเสริมสนับสนุน  และอนุรักษ์
ไว๎ให๎บรรพชนรุํนหลังได๎สืบทอดและเรียนรู๎ในความหลากหลาย  ท้ังทางด๎านศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีท๎องถิ่นที่สําคัญในชีวิตประจําวันอยํางตํอเนื่องตลอดไป 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  ได๎ตระหนักถึงคุณคําเรื่องภูมิหลังของท๎องถิ่น  พัฒนาการทาง
สังคม  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ชนชาติพันธุ์  ท่ีเช่ือมโยงและหลํอหลอมกันเป็น
วัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น  จึงให๎การสนับสนุนสํงเสริมและอนุรักษ์ไว๎  ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิ
ปัญญา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงรายให๎อยูํคํูบ๎านเมืองและให๎เป็นที่รู๎จักแพรํหลายอยําง 

กว๎างขวางท้ังชาวไทย  และชาวตํางประเทศ  อีกท้ังเป็นการสํงเสริมให๎ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
เห็นความสําคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น  องค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงราย  จึงได๎จัดทําโครงการขํวงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล๎านนาและอาเซียน ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํงเสริม  สนับสนุน และอนุรักษ์ไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ของชาติพันธุ์

ตํางๆในจังหวัดเชียงราย  จํานวน  17  ชนเผํา 
 2. เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปได๎เข๎ารํวมกิจกรรม  เรียนรู๎วิถีชีวิตของชาติพันธุ์ตําง ๆ 
และมีเวทีแลกเปล่ียน  เรียนรู๎อยํางหลากหลาย   
 3. เพื่อให๎สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล๎เคียงมีแหลํงเรียนรู๎ทางภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายแกํเด็กและเยาวชน   
 4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสํงเสริมการทํองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 



สรุปผลการด้าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผน จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ   
 2. ประชุมคณะกรรมการและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง  
 3. ดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตําง ๆ  

    - จัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมล๎านนา  สลําเชียงราย และวัฒนธรรมชนเผํา        
 4..ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม       
 5. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผล  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1.ประชาชน นักทํองเท่ียวทั้งไทยและตํางประเทศ 
 2.พี่น๎องชาติพันธุ์ทั้ง ๑๗ ชาติพันธุ์  
 ๓.ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 ๕.ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 ๖.ผ๎ูบริหารหัวหน๎าสํวนราชการในจังหวัดเชียงราย  
   ด้านผลผลิต 

1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการรํวมกิจกรรมขํวงภูมิปัญญา
ล๎านนาสลําเชียงราย และวัฒนธรรมชนเผํา 
 2. ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาติพันธุ์ของชาวจังหวัดเชียงรายได๎เป็นท่ีรู๎จักอยําง
แพรํหลาย 
 3. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีความภาคภูมิใจท่ีได๎เป็นสํวนหนึ่งของการอนุรักษ์
สํงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 4. จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองนําอยูํ และมีวิถีชีวิตท่ีควรคําแกํการศึกษาและการอนุรักษ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรมโครงการข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน 

 

  
 

  
 

  
 
 
 



ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจ้าปี  2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย 
ระยะด้าเนินโครงการ   13 เมษายน  2562  
สถานที่ด้าเนินการ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงรายฯ  อนุสาวรีย์พํอขุนเม็งราย

มหาราช จวนผ๎ูวําราชการจังหวัดเชียงราย 
งบประมาณปี    งบประมาณต้ังไว๎ 250,000 บาท ใช๎ไปแล๎ว 250,000 บาท 

หลักการและเหตุผล 
ประเพณีสงกรานต์  (ป๋าเวณีปีใหมํเมือง)  วันท่ี  13 – 15  เมษายนทุกปีนั้น  เป็นประเพณีท่ี

มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของสังคมไทยมาแตํครั้งโบราณกาล  ซึ่งประเพณีสงกรานต์มุํงเน๎นและให๎ความสําคัญ  
ในเรื่องการฉลองการขึ้นปีใหมํของไทย  และการประกอบกิจกรรรมท่ีแสดงความกตัญญูกตเวทีตํอบรรพบุรุษ
และบุพการี  รวมท้ังการประกอบพิธีทางศาสนา  อาทิ  การทําบุญตักบาตร  การเข๎าวัดฟังธรรม  เพื่อให๎เกิด
ความเป็นสิริมงคลแกํตนเอง  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหมํของไทย  กิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ในปัจจุบันนี้  
ท่ีเห็นได๎ชัดและเป็นกิจกรรมหลักคือ  การถวายน้ําแดํพระสงฆ์  การรดน้ําดําหัวผ๎ูใหญํ  ผ๎ูมีพระคุณและบุคคล
สําคัญ  การทําบุญตักบาตร  การเลํนนําสงกรานต์และการละเลํนตําง ๆ  และเพื่อความสนุกสนานครื้นเครง  
ยังมีการจัดกิจกรรมตําง ๆ  ในวันสงกรานต์เพิ่มด๎วย เชํน                   การประกวดแหํสงกรานต์  การ
ประกวดเทพีสงกรานต์  เป็นต๎น 
  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีได๎ตระหนักและให๎
ความสําคัญ  ตํอการสํงเสริม  สนับสนุน  และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท๎องถิ่น  จึงได๎กําหนดนโยบายหลักโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์  หรือป๋าเวณีปีใหมํเมืองนั้น  องค์การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงรายได๎กําหนดไว๎ในข๎อบัญญัติรายจํายประจําปีงบประมาณ  2560  หน๎า  120  ข๎อ  1.1.2   
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ ประจําปี  2560 จึงได๎จัดทําโครงการ
ประเพณีสงกรานต์ ประจําปี  2560  ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.เพื่ออนุรักษ์  สํงเสริม  และสืบสานประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดเชียงรายให๎คงอยูํสืบไป 

 2.เพื่อเป็นกิจกรรมให๎คณะผ๎ูบริหาร  ข๎าราชการ  พนักงานจ๎าง  ลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงรายได๎รํวมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เชิงอนุรักษ์ สํงเสริม  และเป็นแบบอยํางท่ีดีงามแกํประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย 
 3. เพื่อสํงเสริมการทํองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 

สรุปผลการด้าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 
 -  ทําบุญตักบาตรวันสงกรานต์ 
 -  จัดรถเทพีสงกรานต์ 
 -  จัดขบวนแหํสงกรานต์ 
 -  รดน้ําดําหัวและถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์พํอขุนเม็งรายมหาราช 
 -  รดน้ําดําหัวคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย 
 -  รดน้ําดําหัวผ๎ูอาวุโสและคณะบุคคลสําคัญของจังหวัดเชียงราย 

 ด้านผลผลิต 



1. คณะผ๎ูบริหาร  ข๎าราชการ  พนักงานจ๎าง  ลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  รวมท้ัง
ประชาชนและนักทํองเท่ียวได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคน 

2. คณะผ๎ูบริหาร  ข๎าราชการ  พนักงานจ๎าง  ลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  มีความ
ภาคภูมิใจท่ีได๎เป็นสํวนหนึ่งของการอนุรักษ์สํงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามได๎สืบทอดตลอดไป 

 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ โครงการสล่าน้อยแห่งล้านนา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม                         

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะด้าเนินโครงการ 4  เมษายน  ๒๕๖๑  ณ  พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย                   

ลานธรรม  ลานศิลป์  ถิ่นพญามังราย 
งบประมาณปี    ๒๕6๑   

(งบประมาณต้ังไว๎  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  ใช๎ไป ๑๔๓,๗๔๘ บาท) 
............................................................................................................................................................................ 

หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันเด็ก  และเยาวชนล๎านนามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท๎องถิ่นตน
น๎อยลงมาก  เนื่องจากสภาพแวดล๎อมไมํวําจะเป็นทางครอบครัว  หรือทางสถานศึกษา  รวมถึงสภาพสังคมใน
ปัจจุบันได๎เปล่ียนแปลงไปจากอดีตอยํางมาก  ครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเด่ียวท่ีอยูํกันลําพัง  เด็กและ
เยาวชนในปัจจุบันนั้นถูกชักนําจากส่ือตํางๆ ไมํวําจะเป็นส่ือโทรทัศน์  วิทยุ  ส่ิงตีพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์                 
เด็กและเยาวชนหันไปสนใจเทคโนโลยีและพยายามทําทุกอยํางเพื่อให๎ตนเองเป็นท่ียอมรับของกลํุมเพื่อน  
ดังนั้นจึงไมํนําแปลกใจท่ีจะเห็นเด็กและเยาวชนล๎านนาพูดคําเมืองไมํเป็น  ซึ่งหากปลํอยให๎ปรากฏการณ์เหลํานี้
ดําเนินตํอไปโดยไมํมีแนวทางปูองกัน  ระบบสังคมและวัฒนธรรมท๎องถิ่นก็จะคํอยหายไป 

 องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  ในฐานะท่ีเป็นหนํวยงานองค์กรปกครองสํวนท๎งอถิ่นท่ีมีความ
รับผิดชอบท้ังด๎านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  ได๎ตระหนักถึงคุณคําของวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น  จึงหการ
สนับสนุนสํงเสริมและอนุรักษ์ไว๎  ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญา  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจั งหวัด
เชียงรายให๎อยูํคํูบ๎านเมือง  และให๎เป็นที่รู๎จักแพรํหลายอยํางกว๎างขวาง  โดยหาแนวทางท่ีจะปลูกฝังให๎เด็กและ
เยาวชนได๎มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ๎านของท๎องถิ่นตน  เพื่อสร๎างจิตสํานึกให๎กับ
เด็กและเยาวชนรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม  และภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและบรรพบุรุษของตน  องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  จึงได๎จัดทําโครงการสลําน๎อยแหํงล๎านนา ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อปลูกฝังให๎เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายได๎เรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ๎าน
ล๎านนา 
 2. เพื่อให๎เด็กและเยาวชนในท๎องถิ่นได๎เรียนรู๎ความสําคัญ  รู๎จักวิถีชีวิต  รู๎ถึงคุณคําของประวัติศาสตร์
ในท๎องถิ่น  ความเป็นมา  และวัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่น  อันจะสร๎างความภาคภูมิใจและจิตสํานึกในการ
รักษาวัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่นตํอไป 
 
 3. เพื่อเผยแพรํวัฒนธรรมท๎องถิ่นอันสําคัญของจังหวัดเชียงรายไว๎มิให๎เส่ือมสูญและให๎เป็นท่ีรู๎จักของ
คนรุํนหลัง   
 4. เพื่อสร๎างเครือขํายการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ๎านล๎านนาในระดับ
เด็กและเยาวชน 
 
  

สรุปผลการด้าเนินงาน 



 ด้านกระบวนการ 
ดําเนินกิจกรรมโดยแบํงเป็นฐานการเรียนรู๎  โดยแตํละฐานจะ เตรียมอุปกรณ์ตําง ๆ  ไว๎  จํานวน               

๖  ฐาน  ได๎แกํ  ฐานฟูอนล๎านนา  ฐานฟูอนเจิงและศิลปะการตํอส๎ูล๎านนา  ฐานของเลํนเด็กล๎านนา                   
ฐานประดิษฐ์เครื่องสักการะ  (ต๎นเทียน)  ฐานขนมล๎านนา  และฐานประดิษฐ์ตุงไส๎หมู   

 
 ด้านผลผลิต 

เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  จํานวน  ๒๕๐  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎แตํละฐาน  โดย
มีปราชญ์ชาวบ๎านเป็นผ๎ูถํายทอดความรู๎  เป็นการสร๎างโอกาสให๎คนท๎องถิ่นได๎มีโอกาสเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  อันเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามให๎คงไว๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ : ประเพณีลอยกระทง 

 หลักการและเหตุผล  
 ประเพณีลอยกระทง  ตรงกับวันเพ็ญ  (วันขึ้น  ๑๕  คํ่า)  เดือน  ๑๒  (ตามปฏิทินทางจันทรคติ)  
ประมาณเดือนพฤศจิกายน  ประเพณีนี้กําหนดขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห์และขอขมาตํอแมํพระคงคา  บาง
หลักฐานเช่ือวําเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทท่ีริมฝ่ังแมํน้ํานัมทามหานที  และบางหลักฐานก็วําเป็นการบูชา
พระอุปคุตอรหันต์  หรือพรมหาสาวก  สําหรับประเทศไทย  ประเพณีลอยกระทงนั้นได๎มีการปฏิบัติและสืบ
ทอดกันมาต้ังแตํในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี  จวบจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งประเพณีลอยกระทงได๎กําหนดจัดในทุก
พื้นท่ีท่ัวประเทศ  โดยเฉพาะอยํางยิ่งบริเวณท่ีติดกับแมํน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลํงน้ําตําง ๆ  ซึ่งแตํละพื้นท่ีก็จะมี
เอกลักษณ์ท่ีนําสนใจแตกตํางกันไป  ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแตํละท๎องถิ่น 
  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น  จึงได๎กําหนดไว๎ในข๎อบัญญัติ
ปีงบประมาณเป็นประจําทุกปี  เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  และถือวําเป็นการอนุรักษ์สํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม การ
ทํองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย  ดังนั้น  จึงได๎จัดทําโครงการประเพณีลอยกระทง  ประจําปี  2559  ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎เด็ก  เยาวชน  ประชาชน ได๎รํวมกิจกรรมลอยกระทง   
2. เพื่อรักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามเป็นแบบอยํางในการสืบทอดตํอไป 

  3. เพื่อให๎เกิดความสามัคคีในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการทํากิจกรรมรํวมกัน 
  4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สํงเสริมการทํองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 
  

เป้าหมาย 
 จ้านวน 1 คร้ัง 
สถานท่ีและวันดําเนินงาน 
 วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ส่ีแยกประตูเชียงใหมํ 
งบประมาณ 
 งบประมาณต้ังไว้ 200,000 บาท งบประมาณที่ใช้ด้าเนินงาน 189,500 บาท 
ตัวชีวัดโครงการ 
 จํานวน 1 ครั้งตํอปี 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 เชิงประสิทธิภาพ 

- ได๎รักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามเป็นปบบอยํางในการสืบทอดตํอไป 
- เด็ก เยาวชน ประชาชน ได๎ตระหนักในความรักสามัคคีและดูแลแมํน้ําลําครองให๎เอื้อตํอการดํารงชีวิตและ

ได๎รํวมกิจกรรมลอยกระทง 
- ได๎เป็นการประชาสัมพันธ์สํงเสริมการทํองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 
- ได๎สํงเสริมการทํองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย โดยมีนักทํองเท่ียวเข๎ารํวมไมํน๎อยกวํา 1,000 คน 
- บุคลากรข๎าราชการ นักงานและลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการทํากิจกรรมรํวมกัน โดยมี

บุคคลเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 50 คน 



- ผลการดําเนินการแจกแบบสอบถามนักท๎องเท่ียว จํานวน 100 คน ได๎ตอบแบบสอบถามแสดงความพึง
พอใจของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ ผลปรากฏวําผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรํวม คิดเป็นร๎อยละ 
95% และมีความพึงพอใจ 3 ลําดับแรก คือ 
1. มีความพึงพอในด๎านความเหมาะสมของสถานท่ีคิดเป็นร๎อยละ 72 
2. มีความพึงพอในด๎านโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร๎อยละ 91 
3. มีความพึงพอใจด๎านการสร๎างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร๎อยละ 89 

การวิเคราะห์ข๎อมูล 
- การจัดงานในครั้งนี้ได๎สอบถามนักทํองเท่ียวและผ๎ูชมขบวนแหํให๎ความสนใจเป็นอยํางมากขบวนแหํกระทง

และรถกระทงใหญํสํวยงามทุกขบวน 
- เจ๎าหน๎าท่ีบุคลากร องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายให๎ความรํวมมือในครั้งนี้เป็นอยํางดี 

 
ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


