


 
เอกสารประกอบการเรยีนการสอนแบบสื่อ Electronics  

หลักสูตรทอ้งถิ่น “เมืองเชียงราย”  ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น            
“เมืองเชียงราย” ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ได้จัดท าขึ้น มีความประสงค์ให้ผู้เรียน หรือเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทราบถึงประวัติความเป็นมา พื้นฐานบรรพบุรุษของชาวเชียงราย เพื่อเยาวชนของจังหวัด
เชียงรายเกิดความรัก ความสามัคคี และหวงแหนถิ่นก าเนิดของตนเอง เกิดการรวมพลังอันจะ
น าไปสู่การพัฒนา การธ ารงรักษาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้เป็นสมบัติสืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป 
 ส าหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น  
“เมืองเชียงราย” ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เล่มท่ี ๓ การเมืองการปกครองของ
จังหวัดเชียงรายนี้ จะกล่าวถึง สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดเชียงราย หน่วยการปกครองของจังหวัด
เชียงราย  ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร          
ท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ระดมความรู้ ความมุ่งมั่น เพื่อท่ีจะให้
การด าเนินการในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ และให้เอกสารชุดนี้ มีความสมบูรณ์  น่าสนใจ       
น่าอ่าน และน่าศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น จึงได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียด เนื้อหา สาระท่ีเกี่ยวข้อง
กับจังหวัดเชียงราย  จากต ารา และเอกสารท่ีสามารถอ้างอิง เชื่อถือได้ น ามาเรียบเรียงเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบสื่อ Electronics ท่ีมีภาพประกอบเรื่องราวในเอกสาร  
แต่ละเล่ม ท่ีสอดคล้องและสามารถสื่อความหมาย ความส าคัญกับเรื่องราว และเหตุการณ์ต่าง ๆ  
พร้อมกับแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และแบบฝึกหัด  นอกจากผู้ศึกษาเอกสารชุดนี้    
จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายแล้ว ยังได้ฝึกทักษะทางด้านการอ่าน       
การคิดวิเคราะห์  มีนิสัยรักการอ่าน  การแสวงหาความรู้ และรักและหวงแหนมรดกท่ีบรรพบุรุษ
ของชาวเชียงรายได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดตลอดไป 
  
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น             
“เมืองเชียงราย” นี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าขึ้นส าหรับสถานศึกษา       
ในจังหวัดเชียงราย ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีความสนใจ
และมีความประสงค์ท่ีจะให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ผู้เรียนจะได้
รู้จักจังหวัดเชียงรายได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน ผู้เรียนแสดงได้
ความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ได้ดี  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น             
“เมืองเชียงราย” นี้ มีท้ังหมด ๗ เล่ม/เรื่อง ซึ่งเป็นเนื้อหา สาระท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงราย
ท้ังหมด  เรียงล าดับเนื้อหาตามล าดับ  ได้แก ่
 เล่มท่ี  1  ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย 
 เล่มท่ี  2  ภูมิศาสตรจ์ังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  3  การเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  4  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  5  สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  6  บุคคลส าคัญในจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  7  อาชีพส าคัญของประชาชนในจังหวัดเชียงราย 

 ส าหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น             
“เมืองเชียงราย” เล่มท่ี ๓  เรื่อง การเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย  มีเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดเชียงราย และหน่วยการปกครองของจังหวัดเชียงราย ผู้อ่านควรศึกษา
ค าชี้แจงให้เข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีให้ไว้เพื่อการอ่านของท่านจะได้มีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น  ดังนี้ 

1. ศึกษาจุดประสงค์ให้เข้าใจ  
๒. ท าแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนของตนเอง 
๓.  ศึกษาเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics  
     หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” โดยละเอียด ประกอบกับการศึกษาค้นคว้า 
     ในเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องอื่น 
๔.  ท าแบบฝึกหัด 
๕.  เมื่อปฏิบัติครบทุกกิจกรรมแล้ว ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
แบบสื่อ Electronics หลกัสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” 
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1. รู้และเข้าใจถึงระบบการเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย    
 2. อธิบายเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงรายได้ 

     3. วิเคราะห์ปัญหาและความส าคัญของการบริหารบ้านเมือง และ 
         การปกครองท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายได้ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  การเมืองการปกครองของจงัหวดัเชียงราย    

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดยีว แล้วท าเครื่องหมาย   
             ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับข้อท่ีเลือก 
 
1.  จากภาพตราประจ าจังหวัดเชียงราย “รูปช้างสีขาวอยู่ใต้เมฆ” 
     มีความหมายว่าอย่างไร 

ก. ความเจริญรุ่งเรือง  
ข. ความอุดมสมบูรณ์  
ค. ความเข้มแข็ง 
ง.   ความยุติธรรม 

2. ข้อใดคือชื่อต้นไม้ประจ าจังหวัดเชียงราย 
ก. ต้นราชพฤกษ์ 
ข. ต้นพวงแสด  
ค. ต้นกาสะลองค า  
ง. ต้นอินทนิล  

3. ค าใดต่อไปนี้ ไม่ ได้ปรากฏอยู่ในค าขวัญของจังหวัดเชียงราย  
ก. เหนือสุดในสยาม 
ข. ชายแดนสามแผ่นดิน 
ค. ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา 
ง. ล้ าค่าพระต าหนักดอยตุง 

4.  หน่วยงานใดจัดเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ก.  เทศบาล   ข. อ าเภอ 
ค.  จังหวัด   ง.  กรม 

5. ข้อใดไม่ได้ปรากฏในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย 
ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ข.  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ค.  เทศบาล      ง.  อ าเภอ  

 



จ 

 

6.  อบจ. ย่อมาจากค าในข้อใด 
ก.  เทศบาล 
ข.  สุขาภิบาล 
ค.  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ง.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

7.  ข้อใดกล่าวถึงหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาค 
ก.  เทศบาล 
ข.  จังหวัด 
ค.  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ง.   องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

8. จังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็นกี่อ าเภอ 
ก.  16 อ าเภอ 
ข.  17 อ าเภอ  
ค.  18 อ าเภอ 
ง.  19 อ าเภอ 

9. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนแรก คือใคร 
ก.  พระยารัตนอาณาเขต (เจ้าหนานสุริยะ)   
ข.  พระยารัตนอาณาเขต (เจ้าหนานธรรมลังกา)   
ค.  พระยารามราชเดชด ารง (ศุข ดิษยบุตร) 
ง.  นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  

10. จังหวัดเชียงรายในปัจจุบันแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็นท้ังหมดกี่เขต 
ก.  5 เขต 
ข.  6 เขต 
ค.  7 เขต 
ง.  ๘ เขต 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  การเมืองการปกครองของจังหวดัเชียงราย 

  
  ข้อที่  1  ค าตอบ คือ ข้อ ก. 
  ข้อที่  2 ค าตอบ คือ ข้อ ค. 
  ข้อที่  3 ค าตอบ คือ  ข้อ ง. 
  ข้อที่  4 ค าตอบ คือ  ข้อ ก. 
  ข้อที่  5 ค าตอบ คือ  ข้อ ง. 
  ข้อที่  6 ค าตอบ คือ  ข้อ ง. 
  ข้อที่  7 ค าตอบ คือ  ข้อ ข. 
  ข้อที่  8 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  9 ค าตอบ คือ  ข้อ ข. 
  ข้อที่  10 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
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เนื้อหา หน้า 
ค าน า ก 
ค าชี้แจง ข 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ค 
แบบทดสอบก่อนเรียน ง-ฉ 
สารบัญ ช 
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดเชียงราย ๑ 
     - ตราประจ าจังหวัดเชียงราย 1 
     - ธงประจ าจังหวัดเชียงราย 2 
     - ต้นไม้ประจ าจังหวัดเชียงราย 2 
     - ดอกไม้ประจ าจังหวัดเชียงราย 3 
     - ค าขวัญจังหวัดเชียงราย 3 
หน่วยการปกครองของจังหวัดเชียงราย 4 
     - รูปแบบการปกครองของจังหวัดเชียงราย 4 
     - การปกครองส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 5 
     - การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 7 
     - รายชื่อเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 8 
     - การเมืองของจังหวัดเชียงราย 10 
     - การเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย 11 
     - ประชากรจังหวัดเชียงราย 12 
บรรณานุกรม 13 
ภาคผนวก 15 
    - แบบฝึกหัด 16 
    - แบบทดสอบหลังเรียน 18 

 

สารบัญ 
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ใบงานที่ ๑ 
  

 
1. นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างตามแผนผังความคิดท่ีก าหนดให้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  รูปแบบการปกครองของจังหวัดเชียงรายมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง 
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......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย  

 1. 
………………….  

 2.  
............................. 

3.   
.............................. 
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     ใบงานที่ 2 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามตามหัวข้อท่ีก าหนด 
 
  1. การแบ่งเขตการเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็นกี่เขต  อะไรบ้าง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

2.  “อนุชิตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเขาสั่งให้ต ารวจในพื้นท่ีของจังหวัดปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และสั่งให้นายอ าเภอช่วยเหลือราษฎรท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน”  จากข้อความดังกล่าวเป็นการปกครองแบบไหน 

 .............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  

  
 

การแบ่งเขตการ
เลือกตั้งจังหวัด

เชียงราย 

1. ……………….. 

5………………….
. 

3………………….
. 

4………………….
. 

6………………….
. 

2…………………. 

7………………….
. 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง  การเมืองการปกครองของจงัหวดัเชียงราย    

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดยีว แล้วท าเครื่องหมาย   
             ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับข้อท่ีเลือก 
 
1.  จากภาพตราประจ าจังหวัดเชียงราย “รูปช้างสีขาวอยู่ใต้เมฆ” 
     มีความหมายว่าอย่างไร 

ก. ความเข้มแข็ง 
ข. ความอุดมสมบูรณ์  
ค. ความเจริญรุ่งเรือง 
ง.   ความยุติธรรม 

2. ข้อใดคือชื่อต้นไม้ประจ าจังหวัดเชียงราย 
ก. ต้นราชพฤกษ์ 
ข. ต้นกาสะลองค า  
ค. ต้นพวงแสด 
ง. ต้นอินทนิล  

3. ค าใดต่อไปนี้ ไม่ ได้ปรากฏอยู่ในค าขวัญของจังหวัดเชียงราย  
ก. เหนือสุดในสยาม 
ข. ชายแดนสามแผ่นดิน 
ค. ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา 
ง. ล้ าค่าพระต าหนักดอยตุง 

4.  หน่วยงานใดจัดเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ก.  กรม    ข. จังหวัด 
ค.  อ าเภอ   ง.  เทศบาล   

5. ข้อใดไม่ได้ปรากฏในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย 
ก.  อ าเภอ   ข.  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ค.  เทศบาล    ง.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
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6.  อบจ. ย่อมาจากค าในข้อใด 
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข. องค์การบริหารส่วนต าบล 
ค. เทศบาล 
ง. สุขาภิบาล 

7.  ข้อใดกล่าวถึงหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาค 
ก.  เทศบาล 
ข.  จังหวัด 
ค.  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ง.   องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

8. จังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็นกี่อ าเภอ 
ก.  16 อ าเภอ 
ข.  17 อ าเภอ  
ค.  18 อ าเภอ 
ง.  19 อ าเภอ 

9. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนแรก คือใคร 
ก.  พระยารามราชเดชด ารง (ศุข ดิษยบุตร) 
ข.  พระยารัตนอาณาเขต (เจ้าหนานสุริยะ)   
ค.  พระยารัตนอาณาเขต (เจ้าหนานธรรมลังกา)    
ง.  นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  

10. จังหวัดเชียงรายในปัจจุบันแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็นท้ังหมดกี่เขต 
ก.  8 เขต 
ข.  7 เขต 
ค.  6 เขต 
ง.  5 เขต 

 
 
 
 



20 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง  การเมืองการปกครองของจังหวดัเชียงราย 

  
  ข้อที่  1  ค าตอบ คือ ข้อ ค. 
  ข้อที่  2 ค าตอบ คือ ข้อ ข. 
  ข้อที่  3 ค าตอบ คือ  ข้อ ง. 
  ข้อที่  4 ค าตอบ คือ  ข้อ ง. 
  ข้อที่  5 ค าตอบ คือ  ข้อ ก. 
  ข้อที่  6 ค าตอบ คือ  ข้อ ก. 
  ข้อที่  7 ค าตอบ คือ  ข้อ ข. 
  ข้อที่  8 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  9 ค าตอบ คือ  ข้อ ค. 
  ข้อที่  10 ค าตอบ คือ  ข้อ ข. 

 
 
 
 
 
 
 




