
ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

 

๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
    เชียงรำย 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒ มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับ มาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มีความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  มีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยจะต้องเป็นการตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  คือเขตจังหวัด  พระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการ
จัดบริการสาธารณะประกอบกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้วางกรอบนโยบายการพัฒนาและการ
ประสานความร่วมมือของท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว              
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ  
การสาธารณสุข ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมุ่งหวังเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต           
ของประชาชนให้ดีขึ้น  โดยเน้นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้แปลงนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย มาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและประกาศ   
ใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕9 และได้มีการทบทวนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
26 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายได้วางแผน/โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่นของตนเองภายใต้ ระเบียบ 
กฎหมาย และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเชียงราย ภายใต้
วิสัยทัศน์ “เชียงรำยเมืองแห่งควำมสุข สะอำด ปลอดภัย น่ำยล” อย่างไรก็ตามแม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
จะมีแผนพัฒนาที่ดี แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ระบบกำรติดตำมและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญที่จะช่วยตอบค ำถำมได้ว่ำ องค์กรได้
ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่ำงไร ในขณะเดียวกันข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถน ามาแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาในปีถัดไปและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12  (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ



 

 

๒ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 การติดตามและประเมินผลจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
ด าเนินงาน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback)ที่สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป 

๒. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีค าสั่งที่ 1149/๒๕62  ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ค าสั่งที่ 1545/๒๕62     
ลงวันที่ 11 มิถุนายน ๒๕62 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และค าสั่งที่ 1557/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง        
อนุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (รายละเอียดตามค าสั่ง
แนบท้ายภาคผนวก) 

๓. อ ำนำจหน้ำที ่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ , ๒๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12  (3) การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งการด าเนินงาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่ น
อาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ภายใต้ข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

๔. วัตถุประสงคข์องกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

  ๔.๑ เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย น าไปสู่การปฏิบัติ 
  ๔.๒ เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

หน้า ๒ 



 

 

 

 

 

  ๔.๓ เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ๔.๔ เพ่ือน าผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ทบทวนยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ และจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์
การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งต่อไป  

๕. ขอบเขตของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

  ๕.๑ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ การติดตามการด าเนินโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕62 จ านวน ๑๘ อ าเภอ 
  ๕.๒ ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ผู้ได้รับประโยชน์
จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

๖. ระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   

  ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน ๒๕62)  

๗. วิธีกำรด ำเนินงำน 

  ๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ๗.๒ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
  ๗.๓ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี  
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง การสังเกตการณ์ และสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน
โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น ามาสรุปประมวลผล วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistics 
Package for the Social Sciences) 
  ๗.๔ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร้อม
รวบรวมความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล 
  ๗.๕ จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ตามระเบียบฯ 
  ๗.๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงนามประกาศใช้เป็นรายงานการติ ดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือนเมษายน
และเดือนตุลาคมของทุกปี 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ๘.๑ ทราบถึงประสิทธิภาพของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
  ๘.๒ ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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  ๘.๓ ทราบถึงข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

๙. กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ มีขั้นตอนดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้
ก าหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

๙.๑ ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ 
พ.ศ.2560 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 , เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

๙.๒ ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๑ พ.ศ.2560 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 , 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 , เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562  และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

๙.๓ ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ 
พ.ศ.2560 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 , 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 , เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 โดยติดตามและประเมินผล
ระหว่างการด าเนินงานโครงการ และ/หรือหลังด าเนินการเสร็จสิ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
        (๑) ศึกษาและท าความเข้าใจกับแผนงาน/โครงการ ที่จะติดตามและประเมินอย่างละเอียด
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและประเมินผล 
        (๒) วางแผนติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการ โดยคัดเลือกโครงการที่จะติดตามและ
ประเมินผล ก าหนดโจทย์ ค าถาม ก าหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
        (๓) สร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ให้สอดคล้องกับโจทย์และวัตถุประสงค์ของ
การประเมินว่าต้องการประเมินเรื่องใดบ้างโดยใช้วิธีทอดแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ 
        (๔) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์
จากกลุ่มตัวอย่าง 
        (๕) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ  เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ      
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑥 
        (๖) การรายงานติดตามและประเมินผลโดยจัดท ารูปเล่มแจ้งส่วนราชการผู้ เกี่ยวข้อง        
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คัดเลือกโครงการที่มีการเบิกจ่ายในระบบ E-plan เพ่ือด าเนินการ
ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามรายยุทธศาสตร์ และมีโครงการที่ออกตรวจติดตามและประเมินผล
ระหว่างด าเนินการตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายให้การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งหมดจ านวน 74 โครงการ (รวมเงินอุดหนุน) ดังต่อไปนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งฯ     จ านวน       18    โครงการ     
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว    จ านวน       35    โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข  จ านวน       7    โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันฯ    จ านวน       9    โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ    จ านวน       3    โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองฯ    จ านวน       2    โครงการ 
  (รายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) 
  ๙.๔ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ๙.๕ จัดท ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ และใช้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายไปทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ต่อไป 
 

๑๐. กำรวิเครำะห์และประเมินผล 

๑๐.๑ ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.2560 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
4 พ.ศ. 2562 , เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทียบกับจ านวน
โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติน าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วยค่าร้อยละ 

๑๐.๒ ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.2560 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง      
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 , เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 , เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 , เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทียบกับ
จ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติน าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วยค่าร้อยละ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและแปลค่ำร้อยละ ข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ แบ่งเกณฑ์การวิเคราะห์       
ค่าร้อยละ ดังนี้ 

  ช่วงคะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
  ๐๑ – ๒๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยยังต้องปรับปรุง 
  ๒๑ – ๔๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้พอใช้ 
  ๔๑ – ๖๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ปานกลาง 
  ๖๑ – ๘๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ดี 
  ๘๑ – ๑๐๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ดีมาก 
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  ๑๐.๓ การติดตามและประเมินผลทางระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)   

๑๐.๔ ติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร ์
และประเมินความพึงพอใจรายโครงการ น าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  𝑥 

    
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจ ข้อ ๑๐.๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  

ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับ
ความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 
คือ 
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 

  ช่วงคะแนนค่ำเฉลี่ย  กำรแปลควำมหมำย 

    4.21 – 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 – 4.20            มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยที่สุด 
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ส่วนท่ี ๒ 
นโยบายผู้บริหารและ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

1. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ ๑0 มิถุนายน ๒๕๕7 โดยได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามอ านาจหน้าที่ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๒) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดถึงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมปัจจุบันของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อีกทั้งยังเป็นไปตามสัญญาประชาคมที่ไ ด้
ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้
เจริญก้าวหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  โดยมีแนวคิดการพัฒนาที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัด
เชียงราย โดยยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารและ การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

    1.๑ นโยบายด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
  จะธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชู ท านุบ ารุงศาสนา 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน 

    1.2 นโยบายด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  เพ่ือพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะด าเนินการ
ดังนี้ 
  (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยั่นยืน อาทิเช่น การส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปและจ าหน่ายผลิตผลการเกษตร การบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) 
  (๒) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โดยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนาการด าเนินกิจกรรมด้านท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
นักท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (3) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยวภายใต้ความอยู่รอด พอเพียงและยั่งยืน 

   1.๓ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้มีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย น่าอยู่
อาศัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การใช้สารเคมีและ   
การจัดการขยะมูลฝอย โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการ
กระท าท่ีจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและภัยจากสารเคมี 
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 (2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มน้ าต่างๆ         
ในจังหวัดเชียงรายให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 (3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโครงการ Green Office ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายให้มีประสิทธิภาพครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 (4) ส่งเสริมสนับสนุน ลดการตัดไม้ท าลายป่า การปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงาน
ทางเลือก เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน   

   1.๔ นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะให้กับ
ประชาชนอย่างเพียงพอ โดยจะด าเนินการดังนี้ 
  (๑) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม โดยเน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่การเกษตร
และเส้นทางที่เชื่อมต่อสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน 
  (๒) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการบริโภคให้แก่พ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้ง สนับสนุนให้มีการ
จัดท าแหล่งเก็บกักน้ าในพื้นที่ท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมในการด าเนินงาน 
  (๓) สนับสนุนให้มีระบบขนส่งมวลชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร 
  (4) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถ
ตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.๕ นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 
  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้สามารถผลิตและพัฒนาคนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาและฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาของประเทศ
อาเซียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้างและสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (๓) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุข การท างานของอาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) และสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น 
  (๔) สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถไปสู่สังคม
ที่กินดี อยู่ดี มีความสุข 
 (5) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน มีศักยภาพที่สามารถน าตนเอง 
น าชุมชนและน าสังคมให้พัฒนาไปสู่ความเจริญภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (6) สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา โดยจัดให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สวนสาธารณะ พ้ืนที่
นันทนาการและสถานที่ออกก าลังกายส าหรับประชาชน 
 (7) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และการ
เข้าถึงบริการของรัฐ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

   1.6 นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม 
โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมือง
เชียงราย ให้ด ารงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป โดยจะด าเนินการดังนี้ 
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 (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่าง ๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของเมืองเชียงรายและชนเผ่าที่หลากหลาย ซึ่งจะน าไปสู่การสืบทอด
มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 (2) สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นและศาสนสถาน โดยร่วมกับ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือร่วมพัฒนาเมืองเชียงรายสู่เมืองแห่งการ
สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & Art&Culture)  

   1.๗ นโยบายด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและสาธารณภัยต่าง ๆ 
  (๒) จัดหา/สนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
  (๓) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
  (๔) ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยบูรณาการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

   1.8 นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 (1) พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้พร้อมที่จะรองรับ
การท าภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายและนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2 ) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ ใช้ ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
 (3) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
 (4) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดเชียงราย เพ่ือความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา องค์กรสาธารณะ องค์กรชุมชนน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และทันสมัย 
 (6) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการในการพัฒนา
จังหวัดเชียงราย เพ่ือความเข้มแข็งของสังคมและสร้างพลังในการพัฒนา 
 (7) สนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองตามความต้องการอย่าง
แท้จริง บนพ้ืนฐานศักยภาพที่มีอยู่ 
 ทั้งนี้ จะด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้อง
กับนโยบายของจังหวัดเชียงราย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองน่าอยู่ประตูทองสู่อาเซียน” 
 

หน้า ๙ 



 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

2.1 วิสัยทัศน ์
"ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา  ประชาชนมีความสุข" 

2.2 ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  

2.3 เป้าประสงค ์
 - เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ 
 - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

- เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและ 
  แนวชายแดน 
- เพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ 
- สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 

2.4 ตัวชี้วัด 
  - อัตราการขยายตัวของรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นทุกปี 
  - ประชาชนได้รับการศึกษามากข้ึนและอัตราจ านวนของผู้ป่วยลดลง 

 - ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
 - จ านวนขยะลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 - ส่งเสริมการศึกษา อบรมให้ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
 - รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมข้ึน 
 - สัดส่วนคนจนลดลงและสถานบริการได้มาตรฐาน 
 - ประชาชนได้รับการศึกษามากข้ึนและจ านวนผู้ป่วยลดลง 

- ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
- ส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวและปลอดขยะ ไร้มลพิษ 
- ร้อยละของกลุ่มพลังมวลชนผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็ง 
   ให้กับหมู่บ้าน 
 

2.6 กลยุทธ ์
หน้า ๑๐ 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน  
กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
กลยุทธ์ 1.3  พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น    

       ให้ได้มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริม อนุรักษ์  ด้านศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ 3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 
                 ตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

  กลยุทธ์ 3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
  กลยุทธ์ 3.3  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  กลยุทธ์ 4.1  รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
  กลยุทธ์ 4.2  ป้องกัน ฟ้ืนฟู และบรรเทาสาธารณภัย  
  กลยุทธ์ 4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์ 
  กลยุทธ์ 4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน  
กลยุทธ์ 5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ 5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ  

  กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  
กลยุทธ์ 6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  

  กลยุทธ์ 6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์ 6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน  
  กลยุทธ์ 6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 

 กลยุทธ์ 6.5  ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

หน้า ๑๑ 



 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
         ด้วยจังหวัดเชียงรายตั ้งอยู ่เหนือสุดของประเทศไทย อยู ่ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร        
มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทิศตะวันออกติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและล าปางและ       
ทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาและจังหวัดเชียงใหม่ แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา   
ด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัด
เชียงราย “ประตูสู่อนุภาคลุ่มน้้าโขงและอาเซียน+3 และศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

 

"ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประสานการพัฒนา  
ประชาชนมคีวามสุข

ความสุข" 

1.1   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ    
คมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 

1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหาร 
จัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร  

1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรม
จราจร  

 

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

คมนาคมขนส่ง 
 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตาแนวทาง   
      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด    
      เพือ่เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้   
      มาตรฐานสากล  
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว วถิีชีวิต  
      และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และ   
      เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น  
 

ยทุธศาสตรท์ี ่๖ 
การพฒันาด้านการเมืองการปกครอง

และการบริหาร 
 
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร  
      จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ  
      พัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน  
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ 
      และเทคโนโลยีเพือ่รองรับระบบดิจทิัล 
6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่๓ 
การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ 
      นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 
      ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชพี 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของ 
      ประชาชนในท้องถิ่น 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
      การบริการสาธารณสุข 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่๔ 
การพฒันาคุณภาพชีวิตและ 

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 
4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพือ่ความ 
     ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของ 
     ประชาชน  
4.2 ป้องกัน ฟื้นฟู และบรรเทาสาธารณภัย  
4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 
      อบายมุข สือ่ด้านอิเลคทรอนิกส ์
4.4 พัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก เยาวชน สตรี 
      ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผู้ด้อยโอกาส  
 

ยทุธศาสตรท์ี ่๕ 
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณแ์ละยั่งยืน 

 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ ์
      ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน 
      แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน  
      และการใช้พลังงานทดแทน 

หน้า ๑๒ 



ส่วนท่ี ๓ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
๑. การติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการ/งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิน่น าไปสู่การปฏิบัติ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๓ พ.ศ.๒๕๖๑ , เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ , เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้ก าหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น ๓๗๗ 
โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน ๓๗๒ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๗  
  สรุปผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ค่าระดับดีมาก 

๑.๑ ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น าไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

   
ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

น าไปสู่ 
การปฏิบัต ิ

ลงนาม 
สัญญา 

 
เบิกจ่าย 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบ 
    คมนาคมขนสง่ 

๖๗ ๖๓ ๖๓ ๔๓ ๑๖.๗๑ 

๒. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการ 
    ท่องเที่ยว 

70 70 66 57 ๑๘.๕๖ 

๓. การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข ๔๗ ๔๘ ๔๑ ๓๘ ๑๒.๗๓ 
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน 
    บรรเทาสาธารณภัย 

39 37 34 32 ๙.๘๑ 

๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยนื 

๒๘ ๒๘ ๒๘ ๑๓ ๗.๔๓ 

๖. การพัฒนาดา้นการเมืองการปกครอง 
    และการบริหาร 

20 20 20 20 ๕.๓๑ 

ครุภัณฑ์ (ผ.๐๘) ๑๐๖ ๑๐๖ ๑๐๖ ๕๖ ๒๘.๑๒ 
รวม ๓๗๗ ๓๗๒ ๓๕๘ ๒๕๙ ๙๘.๖๗ 

 

 

หน้า ๑๓ 



 ๑.๒  แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ที่น าไปสู่การปฏิบัติในภาพรวม 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑.๓ ตารางการติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ที่น าไปสู่การปฏิบัติแยกตามรายยุทธศาสตร์ 

 พ.ศ. ๒๕๖๒  

ยุทธศาสตร์ โครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

น าไป
ปฏิบัต ิ

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการแยก

ตามรายยทุธศาสตร ์

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง ๖๗ ๖๓ ๙๔.๐๓ 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๗๐ ๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
๓. การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข ๔๗ ๔๘ ๑๐๒.๑๓ 
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ๓๙ ๓๗ ๙๔.๘๗ 
๕. การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

๒๘ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร ๒๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 

๗. ครุภัณฑ์ (ผ.๐๘) ๑๐๖ ๑๐๖ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๓๗๗ ๓๗๒ ๙๘.๖๗ 
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ยุทธศาสตร์ที ่๑

ยุทธศาสตร์ที ่๒

ยุทธศาสตร์ที ่๓

ยุทธศาสตร์ที ่๔

ยุทธศาสตร์ที ่๕

ยุทธศาสตร์ที ่๖

ครุภัณฑ์(ผ.๐๘)

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด โครงการในแผนที่น าไปสูก่ารปฏบิตัิ โครงการในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสีป่(ีเฉพาะป ี๖๒)

หน้า ๑๔ 



๑.๔  แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ที่น าไปสู่การปฏบิัติแยกตามรายยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๕ ตารางเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น าไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
  
 

ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

งบประมาณ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

น าไปสู่ 
การปฏิบัต ิ

ลงนาม 
สัญญา 

 
เบิกจ่าย 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบคมนาคมขนส่ง 

๑๐๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๓๐๕,๙๐๑.๐๐ ๑๐๘,๒๙๓,๘๐๐.๐๐ ๖๙,๕๓๘,๙๗๐.๑๖ ๒๒.๔๕ 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

๓๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๓๗๔,๒๐๐.๐๐ ๓๗,๕๔๑,๓๔๖.๓๓ ๒๘,๐๘๘,๑๔๖.๓๓ ๘.๗๘ 

๓. การพัฒนาการศึกษาและ 
การสาธารณสุข 

๕๖,๔๖๑,๔๔๒.๐๐ ๔๙,๒๐๘,๔๓๙.๐๐ ๔๕,๓๘๒,๗๐๑.๐๐ ๔๓,๑๘๔,๗๐๑.๐๐ ๑๐.๒๐ 

๔. การพัฒนาคณุภาพชีวิตและ 
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

๖๕,๕๑๑,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๑๔๒,๖๐๔.๐๐ ๒๕,๔๗๗,๒๑๕.๗๕ ๒๒,๑๙๕,๑๑๕.๗๕ ๕.๔๒ 

๕. การบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๘๗,๒๘๐.๐๐ ๕,๒๘๙,๒๘๐.๐๐ ๒.๗๓ 

๖. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหาร 

๑๐,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๔๑๖,๗๔๒.๐๐ ๖,๘๖๗,๙๖๘.๓๔ ๖,๘๖๗,๙๖๘.๓๔ ๑.๙๕ 

ครุภณัฑ์ (ผ.๐๘) 
๑๙๕,๓๗๘,๐๑๒.๐๐ ๙๑,๕๗๕,๖๐๕.๐๐ ๙๑,๕๗๕,๖๐๕.๐๐ ๔๕,๕๙๒,๓๑๖.๐๐ ๑๘.๙๘ 

รวม ๔๘๒,๔๓๐,๔๕๔.๐๐ ๓๔๐,๑๗๘,๔๙๑.๐๐ ๓๒๘,๒๒๕,๙๑๖.๔๒ ๒๒๐,๗๕๖,๔๙๗.๕๘ ๗๐.๕๑ 

หน้า ๑๕ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ครุภัณฑ์(ผ.๐๘)

คิดเป็นร้อยละของโครงการแยกตามรายยุทธศาสตร์ โครงการในแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติ
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(เฉพาะปี 62)



๑.๖ แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปสู่การปฏิบัติในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๗ ตารางการติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินน าไปสู่การปฏิบัติแยกตาม 
รายยุทธศาสตร์ 

 พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

แยกตาม 
รายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

น าไปปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม 
    ขนส่ง 

๑๐๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๓๐๕,๙๐๑.๐๐ ๑๐๐.๕๖ 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๓๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๓๗๔,๒๐๐.๐๐ ๑๒๕.๒๒ 

๓. การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข ๕๖,๔๖๑,๔๔๒.๐๐ ๔๙,๒๐๘,๔๓๙.๐๐ ๘๗.๑๕ 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา- 
    สาธารณภัย 

๖๕,๕๑๑,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๑๔๒,๖๐๔.๐๐ ๓๙.๙๑ 

๕. การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ ๙๗.๔๔ 

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร ๑๐,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๔๑๖,๗๔๒.๐๐ ๙๓.๗๙ 

ครุภัณฑ์ (ผ.๐๘) ๑๙๕,๓๗๘,๐๑๒.๐๐ ๙๑,๕๗๕,๖๐๕.๐๐    ๔๖.๘๗ 

รวม ๔๘๒,๔๓๐,๔๕๔.๐๐ ๓๔๐,๑๗๘,๔๙๑.๐๐ ๗๐.๕๑ 
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ยุทธศาสตร์ที ่๖

ครุภัณฑ์(ผ.๐๘)

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทัง้หมด งบประมาณทีน่ าไปสู่การปฏบิตัิ งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ป(ีเฉพาะป ี๖๒)

หน้า ๑๖ 



๑.๘  แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปสู่การปฏิบัติแยกตาม 
รายยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้มีการประชุม
และก าหนดกรอบแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไว้ คือ 
  ๑. การติดตามประเมินผลจะด าเนินการติดตามและประเมินผลระหว่างด าเนินการตามโครงการ
และหลังด าเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนพัฒนาฯ โดยคัดเลือกโครงการและงบประมาณออกติดตามประเมินผล 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลในระบบ e-plan 
  ซึ่งการด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายทั้ง ๑๘ อ าเภอ โดยการคัดเลือกโครงการและจ านวนงบประมาณในการออกตรวจติดตามฯ เพื่อ
ดูการสัมฤทธิ์ผลของโครงการรวมทั้งรับทราบปัญหา และอุปสรรคของโครงการ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในข้อ 
๒ การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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93.79%

46.87%
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ยุทธศาสตร์ที ่๑

ยุทธศาสตร์ที ่๒

ยุทธศาสตร์ที ่๓

ยุทธศาสตร์ที ่๔

ยุทธศาสตร์ที ่๕

ยุทธศาสตร์ที ่๖

ครุภัณฑ์(ผ.๐๘)

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณแยกตามรายยุทธศาสตร์
งบประมาณทีน่ าไปสู่การปฏบิตัิ

หน้า ๑๗ 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร ์ แผนการด าเนินการทั้งหมด (๑) อนุมัติงบประมาณ (๒) ลงนามสัญญา (๓) เบิกจ่าย (๔) ผลการด าเนินการ 

(ร้อยละ) (๓)x๑๐๐/

(๒) 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมา

ณ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบคมนาคมขนส่ง 

๖๗ ๑๐๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๓ ๑๐๘,๓๐๕,๙๐๑.๐๐ ๖๓ ๑๐๘,๒๙๓,๘๐๐.๐๐ ๔๓ ๖๙,๕๓๘,๙๗๐.๑๖ ๑๐๐ ๙๙.๙๙ 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

๗๐ ๓๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐ ๔๒,๓๗๔,๒๐๐.๐๐ ๖๖ ๓๗,๕๔๑,๓๔๖.๓๓ ๕๗ ๒๘,๐๘๘,๑๔๖.๓๓ ๙๔.๒๙ ๘๘.๕๙ 

๓. การพัฒนาการศึกษาและการ

สาธารณสุข 

๔๗ ๕๖,๔๖๑,๔๔๒.๐๐ ๔๘ ๔๙,๒๐๘,๔๓๙.๐๐ ๔๑ ๔๕,๓๘๒,๗๐๑.๐๐ ๓๘ ๔๓,๑๘๔,๗๐๑.๐๐ ๘๕.๔๒ ๙๒.๒๓ 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

๓๙ ๖๕,๕๑๑,๐๐๐.๐๐ ๓๗ ๒๖,๑๔๒,๖๐๔.๐๐ ๓๔ ๒๕,๔๗๗,๒๑๕.๗๕ ๓๒ ๒๒,๑๙๕,๑๑๕.๗๕ ๙๑.๘๙ ๙๗.๔๕ 

๕. การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 

๒๘ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘ ๑๓,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ ๒๘ ๑๓,๐๘๗,๒๘๐.๐๐ ๑๓ ๕,๒๘๙,๒๘๐.๐๐ ๑๐๐ ๙๙.๔๙ 

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการ

ปกครองและการบริหาร 

๒๐ ๑๐,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐ ๙,๔๑๖,๗๔๒.๐๐ ๒๐ ๖,๘๖๗,๙๖๘.๓๔ ๒๐ ๖,๘๖๗,๙๖๘.๓๔ ๑๐๐ ๗๒.๙๓ 

๗. ครภุัณฑ์ (ผ.๐๘) ๑๐๖ ๑๙๕,๓๗๘,๐๑๒.๐๐ ๑๐๖ ๙๑,๕๗๕,๖๐๕.๐๐ ๑๐๖ ๙๑,๕๗๕,๖๐๕.๐๐ ๕๖ ๔๕,๕๙๒,๓๑๖.๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๓๗๗ ๔๘๒,๔๓๐,๔๕๔.๐๐ ๓๗๒ ๓๔๐,๑๗๘,๔๙๑.๐๐ ๓๕๘ ๓๒๘,๒๒๕,๙๑๖.๔๒ ๒๕๙ ๒๒๐,๗๕๖,๔๙๗.๕๘ ๙๖.๒๔ ๙๖.๕๐ 

 

ห
น
้า ๑๘ 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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100%

94.29%

85.42%

91.89%

100%

100%

100%

ยุทธศาสตร์ที ่1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาการศกึษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที ่4. การพัฒนาคณุภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั

ยุทธศาสตร์ที ่5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยัง่ยืน

ยุทธศาสตร์ที ่6. การพัฒนาดา้นการเมืองการปกครองและการบริหาร

7. ครุภัณฑ์ (ผ.08)

ผลการด าเนินการ
(ร้อยละ)

เบิกจ่าย ลงนามสัญญา อนุมัติงบประมาณ แผนการด าเนินการท้ังหมด

ห
น
้า ๑๙ 



แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

107,700,000.00

33,840,000.00

56,461,442.00

65,511,000.00

13,500,000.00

10,040,000.00

195,378,012.00

108,305,901.00

42,374,200.00

49,208,439.00

26,142,604.00

13,155,000.00

9,416,742.00

91,575,605.00

108,293,800.00

37,541,346.33

45,382,701.00

25,477,215.75

13,087,280.00

6,867,968.34

91,575,605.00

69,538,970.16

28,088,146.33

43,184,701.00

22,195,115.75

5,289,280.00

6,867,968.34

45,592,316.00

99.99%

88.59%

92.23%

97.45%

99.49%

72.93%

100%

ยุทธศาสตร์ที ่1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาการศกึษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที ่4. การพัฒนาคณุภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั

ยุทธศาสตร์ที ่5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยัง่ยืน

ยุทธศาสตร์ที ่6. การพัฒนาดา้นการเมืองการปกครองและการบริหาร

7. ครุภัณฑ์ (ผ.08)

ผลการด าเนินการ
(ร้อยละ)

เบิกจ่าย ลงนามสัญญา อนุมัติงบประมาณ แผนการด าเนินการท้ังหมด

ห
น
้า ๒๐ 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 
ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๒) อนุมัติงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

 
คิดเป็น 

 
งบประมาณ 

 
คิดเป็น 

จ านวน
โครงการ 

 
คิดเป็น 

 
งบประมาณ 

 
คิดเป็น 

ยุทธศาสตร์ ๑ ๖๗ ๒๔.๗๓ ๑๐๗,๗๐๐,๐๐๐ ๓๗.๕๒ ๖๓ ๒๓.๖๘ ๑๐๘,๓๐๕,๙๐๑ ๔๓.๕๗ 
ยุทธศาสตร์ ๒ ๗๐ ๒๕.๘๓ ๓๓,๘๔๐,๐๐๐ ๑๑.๗๙ ๗๐ ๒๖.๓๒ ๔๒,๓๗๔,๒๐๐ ๑๗.๐๔ 
ยุทธศาสตร์ ๓ ๔๗ ๑๗.๓๔ ๕๖,๔๖๑,๔๔๒ ๑๙.๖๗ ๔๘ ๑๘.๐๕ ๔๙,๒๐๘,๔๓๙ ๑๙.๗๙ 
ยุทธศาสตร์ ๔ ๓๙ ๑๔.๓๙ ๖๕,๕๑๑,๐๐๐ ๒๒.๘๒ ๓๗ ๑๓..๙๑ ๒๖,๑๔๒,๖๐๔ ๑๐.๕๒ 
ยุทธศาสตร์ ๕ ๒๘ ๑๐.๓๓ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔.๗๐ ๒๘ ๑๐.๕๒ ๑๓,๑๕๕,๐๐๐ ๕.๒๙ 
ยุทธศาสตร์ ๖ ๒๐ ๗.๓๘ ๑๐,๐๔๐,๐๐๐ ๓.๕๐ ๒๐ ๗.๕๒ ๙,๔๑๖,๗๔๒ ๓.๗๙ 

รวม ๒๗๑ ๑๐๐.๐๐ ๒๘๗,๐๕๒,๔๔๒ ๑๐๐.๐๐ ๒๖๖ ๑๐๐.๐๐ ๒๔๘,๖๐๒,๘๘๖ ๑๐๐.๐๐ 
ครุภณัฑ ์ ๑๐๖ ๑๐๐.๐๐  ๑๙๕,๓๗๘,๐๑๒.๐๐ ๑๐๐.๐๐  ๑๐๖ ๑๐๐.๐๐  ๙๑,๕๗๕,๖๐๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐  

รวมทั้งหมด ๓๗๗ ๑๐๐.๐๐ ๔๘๒,๔๓๐,๔๕๔.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓๗๒ ๑๐๐.๐๐ ๓๔๐,๑๗๘,๔๙๑.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

ยุทธศาสตร ์
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

 
คิดเป็น 

 
งบประมาณ 

 
คิดเป็น 

จ านวน
โครงการ 

 
คิดเป็น 

 
งบประมาณ 

 
คิดเป็น 

ยุทธศาสตร์ ๑ ๖๓ ๒๕.๐๐ ๑๐๘,๒๙๓,๘๐๐ ๔๕.๗๖ ๔๓ ๒๑.๑๘ ๖๙,๕๓๘,๙๗๐.๑๖ ๓๙.๗๐ 
ยุทธศาสตร์ ๒ ๖๖ ๒๖.๑๙ ๓๗,๕๔๑,๓๔๖.๓๓ ๑๕.๘๖ ๕๗ ๒๘.๐๘ ๒๘,๐๘๘,๑๔๖.๓๓ ๑๖.๐๓ 
ยุทธศาสตร์ ๓ ๔๑ ๑๖.๒๗ ๔๕,๓๘๒,๗๐๑ ๑๙.๑๘ ๓๘ ๑๘.๗๒ ๔๓,๑๘๔,๗๐๑ ๒๔.๖๕ 
ยุทธศาสตร์ ๔ ๓๔ ๑๓.๔๙ ๒๕,๔๗๗,๒๑๕.๗๕ ๑๐.๗๗ ๓๒ ๑๕.๗๖ ๒๒,๑๙๕,๑๑๕.๗๕ ๑๒.๖๗ 
ยุทธศาสตร์ ๕ ๒๘ ๑๑.๑๑ ๑๓,๐๘๗,๒๘๐ ๕.๕๓ ๑๓ ๖.๔๐ ๕,๒๘๙,๒๘๐ ๓.๐๒ 
ยุทธศาสตร์ ๖ ๒๐ ๗.๙๔ ๖,๘๖๗,๙๖๘.๓๔ ๒.๙๐ ๒๐ ๙.๘๖ ๖,๘๖๗,๙๖๘.๓๔ ๓.๙๒ 

รวม ๒๕๒ ๑๐๐.๐๐ ๒๓๖,๖๕๐,๓๑๑.๔๒ ๑๐๐.๐๐ ๒๐๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๗๕,๑๖๔,๑๘๑.๕๘ ๑๐๐.๐๐ 
ครุภณัฑ ์ ๑๐๖ ๑๐๐.๐๐  ๙๑,๕๗๕,๖๐๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐  ๕๖ ๑๐๐.๐๐  ๔๕,๕๙๒,๓๑๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐  

รวมทั้งหมด ๓๕๘ ๑๐๐.๐๐ ๓๒๘,๒๒๕,๙๑๖.๔๒ ๑๐๐.๐๐ ๒๕๙ ๑๐๐.๐๐ ๒๒๐,๗๕๖,๔๙๗.๕๘ ๑๐๐.๐๐ 
หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒  

ห
น
้า ๒๑ 



 

 

 

2. การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น จ านวน 377 โครงการและน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 372 
โครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดเชียงราย และ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามรายยุทธศาสตร์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวมทั้งหมด 74 
โครงการ ปรากฏตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 
  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (เฉพาะปี 2562) มีจ านวน จ านวน 377 โครงการ  น าไปสู่การ
ปฏิบัติ จ านวน 372 โครงการ และคัดเลือกการออกตรวจติดตามโครงการจากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 18 โครงการ มีดังนี้ 

 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเชยีงรายด าเนนิการเอง  

1.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.รอบเวียง  
                    อ.เมืองเชียงราย - ม.11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  
งบประมาณ  :  1,500,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 615.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,690.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :   
  1. ผิวจราจรของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับความเสียหายจากรอยขูดขีด จากรถ
รับจ้างเกี่ยวข้าวหรือรถตีนตะขาบท าให้ผิวถนนเกิดเป็นร่องขรุขระ จึงเห็นว่าควรมีการสร้างความ
เข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแล สร้างจิตส านึกในการตระหนักรักษาถนนให้คงทน
สามารถใช้งานสัญจรไปมาได้ในระยะยาวนานต่อไป 

2. ถนนท่ีอยู่เลียบล าน้ า ซึ่งพบว่ามีน้ ากัดเซาะตลิ่งด้านล่างท าให้ขอบถนนด้านข้างทรุดตัวลง 
จึงเห็นควรมีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนสง่ 

หน้า ๒๒ 



 

 

 

รูปภาพประกอบ 
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 2.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.17  
                       ต.ดอยลาน - ม.29 ต.ห้วยสัก  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  800,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :   

- เห็นควรจัดสรรงบประมาณด าเนินการก่อสร้างถนนในส่วนที่เหลือในปีงบประมาณถัดไปให้แล้วเสร็จ 
 

รูปภาพประกอบ 
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3.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.13  
                       ต.ป่าตาล - ม.9 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,500,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,730.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 
 

รูปภาพประกอบ 
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4.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.9,15  
                      ต.ยางฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :   

- เห็นควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนในปีถัดไปจนแล้วเสร็จ เพราะเป็นอีกเส้นทาง
สัญจรที่สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้และลดระยะเวลาในการเดินทางได้ 

 

รูปภาพประกอบ 
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5.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.9  
                       ต.ศรีดอนไชย - ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  2,000,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,960.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :   

- เห็นควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนในปีถัดไปจนแล้วเสร็จ เนื่องจากประชาชนใช้
ประโยชน์ในการสัญจรเป็นจ านวนมาก และสามารถเดินทางไปยังอีกต าบลหนึ่งได้สะดวกรวดเร็ว 

 

รูปภาพประกอบ 
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6.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7  
                       ต.ศรีดอนไชย - ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รูปภาพประกอบ 
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7.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.ปอ - ม.2 ต.ท่าข้าม  
                       อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,830.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รูปภาพประกอบ 
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8.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In- 
Place Recycling เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.4 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
งบประมาณ  : 2,000,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 685.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,795.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รูปภาพประกอบ 
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9.ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.จันจว้าใต้ - ม.9 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :   

- เห็นควรมีจัดสรรงบประมาณปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยางฯ ในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือประโยชน์แก่
การสัญจรของประชาชน 

 
รูปภาพประกอบ 
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10.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.6  
                        ต.ป่าซาง - ม.6 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,100,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,580.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รูปภาพประกอบ 
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11.ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.11 ต.ศรีค้ า  
                         อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตร.ม. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :   

- เห็นควรมีจัดสรรงบประมาณปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยางฯ ในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือประโยชน์แก่
การสัญจรของประชาชน 

 

รูปภาพประกอบ 
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12.ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.4  
                         ต.ศรีเมืองชุม - ม.3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,790.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รูปภาพประกอบ 
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13.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย - ม.2 ต.ห้วยชมภู  
                         อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  2,000,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ช่วยเพิ่มพ้ืนที่ในการสัญจรไปมา 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :   

- เห็นควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนในปีถัดไปจนแล้วเสร็จ  
รูปภาพประกอบ 
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14.ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7  
                         ต.แม่พริก - ม.3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ช่วยเพิ่มพ้ืนที่ในการสัญจรไปมา 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี     
 

รูปภาพประกอบ 
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15.ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.10  
                         ทต.แม่ขะจาน - ม.5 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,500,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 994.00 ตร.ม.  
                  ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 533.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,198 ตร.ม. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ช่วยเพิ่มพ้ืนที่ในการสัญจรไปมา 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี   
 

รูปภาพประกอบ 
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16.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.12  
                         ต.เวียงกาหลง - ม.9 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
ปริมาณงาน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ช่วยเพิ่มพ้ืนที่ในการสัญจรไปมา 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :     

- เห็นควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนในปีถัดไปจนแล้วเสร็จ  
รูปภาพประกอบ 
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   โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (เฉพาะปี 2562) มีจ านวน จ านวน 377 โครงการ  น าไปสู่การ
ปฏิบัติ จ านวน 372 โครงการ และมีการติดตามประเมินผล จ านวน 35 โครงการ มีดังนี้ 
 

 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเชยีงรายด าเนนิการเอง  
 
 
 
 
 
๑. ความส าคัญและความเป็นมา 
   ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สังคมโลกก าลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ และมีบทบาท
ในชีวิตประจ าวันต่อมนุษย์อย่างมาก น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต การท างาน และการเรียน โดยเฉพาะ     
ต่อเด็กและเยาวชน เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เป็นวัยที่ซึมซับสิ่งต่างๆ ได้ง่าย และเป็นพลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ซึ่งควรมีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีทักษะที่หลากหลาย การรู้เท่าทันสถานการณ์ การบูรณาการกผสมผสานกับ    
วิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ได้รับความรู้ต่างๆ ได้เรียนรู้ การวางแผนแก้ ไขปัญหาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้  
ในการท างานของตนเอง สามารถรับมือกับปัญหาที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่ อนการท างานของเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย และเล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินงานของกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
โดยด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็กแลเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นอนาคตของ
ท้องถิ่นและของประเทศชาติ ตลอดถึงการการเสริมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้รวมพลัง
และแสดงศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ การสร้างเครือข่ายในการท างานกลุ่มผู้น าเด็กและเยาวชน การสร้าง
วัฒนธรรม การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝังให้มีความรักชาติรักแผ่นดิน ตระหนักถึงความส าคัญของรากฐานของ
การพัฒนาท้องถิ่น และเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ขึ้น 

 

 

 

หน้า ๓๙ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 

โครงการ “ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชนจงัหวดัเชยีงราย” 



 

 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔ .๑ เพ่ืออบรมส่งเสริม ให้กลุ่ม เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายได้รับความรู้  เพ่ือเพ่ิมทักษะ                

ในการด าเนินงาน การด าเนินชีวิต และสามารถน าแนวทางมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการท างานให้แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมการใช้เวลาว่าง      

ให้เกิดประโยชน์ มีภูมิคุ้มกันห่างไกลสิ่งเสพติด รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล(ส าหรับผู้เข้าร่วมงาน) 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่าย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ    กลุ่ม

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 ราย ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 20 20.0 
หญิง 80 80.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 80 ราย คิดเป็น  ร้อย
ละ 80.0 เพศชาย 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 
 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 98 98.0 
21 - 30 ปี 2 2.0 
31 – 4๐ ป ี 0 0 
4๑ – 5๐ ป ี 0 0 
5๑ – 6๐ ป ี 0 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 
รวม 100 ๑๐๐ 

หน้า ๔๐ 



 

 

จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 98 ราย      คิด
เป็นร้อยละ 98.0 รองลงมา 21 - 30 ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.0 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 0 0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 18 18.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 81 81.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 1 1.0 
ระดับปริญญาตรี 0 0 
ระดับปริญญาโท 0 0 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับระดับมัธยมปลาย/หรือ
เทียบเท่า จ านวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.0 รองลงมา ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 18 ราย    คิด
เป็นร้อยละ 18.0 และระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.0  

   
ตารางท่ี ๑.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 4 4.0 

อ าเภอแม่จัน 10 10.0 
อ าเภอแม่สาย 7 7.0 

อ าเภอเชียงแสน 8 8.0 

อ าเภอเชียงของ 5 5.0 

อ าเภอเทิง 5 5.0 

อ าเภอพาน 4 4.0 

อ าเภอป่าแดด 2 2.0 

อ าเภอแม่สรวย 5 5.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 4 4.0 

อ าเภอเวียงชัย 2 2.0 

อ าเภอแม่ลาว 4 4.0 

อ าเภอขุนตาล 9 9.0 

หน้า ๔๑ 



 

 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอพญาเม็งราย 5 5.0 

อ าเภอเวียงแก่น 11 11.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 5 5.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 3.0 

อ าเภอดอยหลวง 7 7.0 

อ่ืนๆ  0 0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ ๑.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเวียงแก่น จ านวน 11 
ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 รองลงมา อ าเภอแม่จัน จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 และอ าเภอ     ขุนตาล 
จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดับ 

 

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่ออบรมพัฒนาทักษะการท างานและ

พัฒ นาศั กยภาพแกนน าสภาเด็กและ

เยาวชนระดับอ าเภอ 

100 100 0 0 0 0 

2 . เพื่ อ สร้ า งและ เชื่ อ ม โย ง เค รื อ ข่ าย 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้าน

เด็กและเยาวชนของแต่ละพื้นท่ีในจังหวัด

เชียงรายให้เกิดความเข้มแข็ง 

99 99 1 1.0 0 0 

       

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการเพื่ออบรมพัฒนาทักษะการท างานและพัฒนาศักยภาพแกนน าสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ จ านวน 
100 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้าน
เด็กและเยาวชนของแต่ละพื้นท่ีในจังหวัดเชียงรายให้เกิดความเข้มแข็ง จ านวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.0 
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ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

10 
(10.0) 

55 
(55.0) 

34 
(34.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและ 
การประชาสัมพันธ์โครงการ 

5 
(5.0) 

61 
(61.0) 

33 
(33.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

8 
(8.0) 

81 
(81.0) 

10 
(10.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

ด้านกิจกรรม      

4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 8 
(8.0) 

81 
(81.0) 

8 
(8.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

5. ละลายพฤติกรรม/ฝึกความเป็นผู้น า
กระบวนการ 

7 
(7.0) 

86 
(86.0) 

5 
(5.0) 

1 
(1.0) 

1 
(1.0) 

6. การบรรยาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดต้ังสภาเด็ก
และเยาวชน/หน่วยงานองค์กรและเครือข่ายผู้ให้
การสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน 

7 
(7.0) 

48 
(48.0) 

45 
(45.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. การบรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาท้องถิ่น 

9 
(9.0) 

40 
(40.0) 

51 
(51.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. การบรรยายและปฏิบัติ 

-แนวทาง รูปแบบ และวิธีการเขียนโครงการ  

เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

-กิจกรรมระดมสมอง“มองเห็นปัญหาน ามา

แก้ไข” 

7 
(7.0) 

74 
(74.0) 

19 
(19.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. การเขียนโครงการ น าเสนอ ตรวจสอบ 

ปรับปรุง และแก้ไขโครงการ 

10 
(10.0) 

71 
(71.0) 

19 
(19.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

10. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 18 
(18.0) 

77 
(77.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

11. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของ

เจ้าหน้าที ่ 

18 
(18.0) 

78 
(78.0) 

3 
(3.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

 
จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเหมาะสม

ของสถานท่ีจัดอบรม , การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.0 
รองลงมา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน , การเขียนโครงการ น าเสนอ ตรวจสอบ ปรับปรุง 
และแก้ไขโครงการ จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0  และการบรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.0  ตามล าดับ  

 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

3.74 0.64 มีความพึงพอใจมาก 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

3.70 0.57 มีความพึงพอใจมาก 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

 3.96   0.46  มีความพึงพอใจมาก 

ด้านกิจกรรม    

4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 3.94 0.52 มีความพึงพอใจมาก 

5. ละลายพฤติกรรม/ฝึกความเป็นผู้น ากระบวนการ 3.97 0.50 มีความพึงพอใจมาก 

6. การบรรยาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชน/หน่วยงานองค์กรและเครือข่ายผู้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน 

3.62 0.61 มีความพึงพอใจมาก 

7. การบรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจ 
เพ่ือการเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาท้องถิ่น 

3.58 0.65 มีความพึงพอใจมาก 
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8. การบรรยายและปฏิบัติ 
-แนวทาง รูปแบบ และวิธีการเขียนโครงการ   
เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ 
-กิจกรรมระดมสมอง“มองเห็นปัญหาน ามาแก้ไข” 

3.88 0.49 มีความพึงพอใจมาก 

9. การเขียนโครงการ น าเสนอ ตรวจสอบ ปรับปรุง 
และแก้ไขโครงการ 

3.91 0.53 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
14. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 4.13 0.46 มีความพึงพอใจมาก 

15. การให้บริการและอ านวยความสะดวก 
ของเจ้าหน้าที่ 

4.13 0.48 มีความพึงพอใจมาก 

 
จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.13 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม , การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี รองลงมา 
ละลายพฤติกรรม/ฝึกความเป็นผู้น ากระบวนการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจใน
การจัดโครงการครั้งนี้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ตามล าดับ  
 

ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 
- ห้องน้ าไม่สะอาด 
- พ้ืนที่อบรมอยู่ไกล การเดินทางไม่ค่อยสะดวก 

 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรดูแลด้านห้องน้ าในสะอาด 
- ควรมีการจัดบริการรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรม หรือ ควรมีเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ 
เดินทาง 

***************************************************** 
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ภาพกิจกรรม 
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๑. ความส าคัญและความเป็นมา 
  ในปัจจุบันเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ     

ภาคเกษตรกรรม เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงราย มีอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและ
ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ระบบการผลิตที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีนโยบายส่งเสริมการ
สร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวและการจัดการตลาด เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร กลุ่มผู้ผลิตสินค้าภาคเกษตรและอาหารปลอดภัย ให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ผลิต การตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน  และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิชาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลสนับสนุนด้านอาชีพให้กลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะมาตรา 
17 (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการ
เองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ และกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 14 กันยายน 2541 ข้อ (16) ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (17) การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งสอดคล้องกับแบบประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจ าปี 2560 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ หมวดที่ 3 ด้านการ
วางแผนการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว หมวดย่อยที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ ข้อ 3.1.2 จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม 

๒. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือจัดงานส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ต่างๆ และผู้ผลิตสินค้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ได้มีตลาดในการจ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่มาตรฐาน ปลอดภัย ส่งผลดี

ต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
2.3 เพ่ือเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย สู่ตลาด 
2.4 เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชน กลุ่มผลิตสินค้าเกษตร สินค้า OTOP 
2.5 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.6 เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2.7 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 

โครงการ “จดังานเทศกาลผลไมจ้งัหวดัเชยีงราย (Fruit Festival)” 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล(ผู้เข้าร่วมงาน) 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival)  
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 86 43.0 
หญิง 114 57.0 
รวม 200 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 114 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 57.0  เพศชาย  86 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.0 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 14 7.0 
21 - 30 ปี 29 14.5 
31 – 4๐ ป ี 54 27.0 
4๑ – 5๐ ป ี 50 25.0 
5๑ – 6๐ ป ี 38 19.0 

มากกว่า 60 ปี 15 7.5 
รวม 200 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 4๐ ปี จ านวน 54 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 27.0 รองลงมา อายุ 41 - 50 ปี จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ อายุ 51 - 60 ปี จ านวน 38 
ราย คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 43 21.5 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 14 7.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 30 15.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 12 6.0 
ระดับปริญญาตรี 84 42.0 
ระดับปริญญาโท 16 8.0 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืนๆ 1 0.5 

รวม 200 100 

   
จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 84 

ราย คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา ระดับประถมศึกษา จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.5 และระดับมัธยม
ปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดับ   

 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 9 4.5 
ข้าราชการ 34 17.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 24 12.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 21 10.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 33 16.5 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

29 
11 
15 
20 

14.5 
5.5 
7.5 

10.0 
อ่ืนๆ 4 2.0 

รวม 200 100 
   

จากตารางที่ ๑.๔   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 17.0 รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.5 และเกษตรกร จ านวน 29 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 94 47.0 

อ าเภอแม่จัน 8 4.0 
อ าเภอแม่สาย 10 5.0 

อ าเภอเชียงแสน 15 7.5 

อ าเภอเชียงของ 1 0.5 

อ าเภอเทิง 4 2.0 

อ าเภอพาน 3 1.5 

อ าเภอป่าแดด 16 8.0 

อ าเภอแม่สรวย 4 2.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 5 2.5 

อ าเภอเวียงชัย 4 2.0 

อ าเภอแม่ลาว 6 3.0 

อ าเภอขุนตาล 1 0.5 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 0.5 

อ าเภอเวียงแก่น 8 4.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 1 0.5 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 2 1.0 

อ าเภอดอยหลวง 9 4.5 

อ่ืนๆ  8 4.0 

รวม 200 100 

 

จากตารางท่ี ๑.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน   
94 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา อ าเภอป่าแดด จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอ าเภอเชียงแสน 
จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.5  ตามล าดับ 
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 ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่อจัดงานส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่ม

เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ต่างๆ และผู้ผลิต

สิ น ค้ าผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน  และอื่ น ๆ  ท่ี

เกี่ยวข้อง ได้มีตลาดในการจ าหน่ายสินค้า

ได้มากขึ้น 

193 96.5 3 1.5 4 2.0 

2. เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
สิ นค้ า เกษ ตรและอาห าร ท่ี ม าตรฐาน 
ปลอดภัย ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

189 94.5 5 2.5 6 3.0 

3. เพื่อเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมี
มาตรฐานปลอดภัยสู่ตลาด 

184 92.0 4 2.0 12 6.0 

4. เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ประชาชน กลุ่มผลิตสินค้าเกษตร สินค้า 
OTOP 

190 95.0 6 3.0 4 2.0 

5. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

176 88.0 8 4.0 16 8.0 

6. เพื่อเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

190 95.0 7 3.5 3 1.5 

7. เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด
เชียงราย 

188 94.0 6 3.0 6 3.0 

       
   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการเพื่อจัดงานส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ต่างๆ และผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีตลาดในการจ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น จ านวน 193 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.5 รองลงมา เพื่อสร้าง

รายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชน กลุ่มผลิตสินค้าเกษตร สินค้า OTOP , เพื่อเพิ่มช่องทาง ในการจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร จ านวน 190 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.0 และเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรและ

อาหารท่ีมาตรฐาน ปลอดภัย ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค จ านวน 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.5 
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ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ      

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การ
ประสานงาน  

24 
(12.0) 

91 
(45.5) 

78 
(39.0) 

6 
(3.0) 

1 
(0.5) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

24 
(12.0) 

91 
(45.5) 

74 
(37.0) 

8 
(4.0) 

3 
(1.5) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการ       
จัดโครงการครั้งนี้ 

35 
(17.5) 

79 
(39.5) 

80 
(40.0) 

5 
(2.5) 

1 
(0.5) 

ด้านกิจกรรม      

4. การจ าหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมือง
เชียงราย กาดประชารัฐจังหวัดเชียงราย 

34 
(17.0) 

93 
(46.5) 

64 
(32.0) 

9 
(4.5) 

0 
(0) 

5. การแสดงมหรสพสมโภช 38 
(19.0) 

79 
(39.5) 

76 
(38.0) 

5 
(2.5) 

2 
(1.0) 

6. การแสดงดนตรี วง Backup 39 
(19.5) 

74 
(37.0) 

80 
(40.0) 

6 
(3.0) 

1 
(0.5) 

7. การแสดงดนตรีสตริงร่วมสมัย 38 
(19.0) 

71 
(35.5) 

82 
(41.0) 

7 
(3.5) 

2 
(1.0) 

8. การประกวดผลผลิตทางการเกษตร 34 
(17.0) 

96 
(48.0) 

66 
(33.0) 

4 
(2.0) 

0 
(0) 

9. การประกวดหนูน้อยชาวสวน 34 
(17.0) 

81 
(40.5) 

82 
(41.0) 

1 
(0.5) 

2 
(1.0) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

10. ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน 42 
(21.0) 

85 
(42.5) 

64 
(32.0) 

7 
(3.5) 

2 
(1.0) 

11. การจัดระเบียบร้านค้าภายในงาน  43 
(21.5) 

86 
(43.0) 

62 
(31.0) 

8 
(4.0) 

1 
(0.5) 

12. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที ่

43 
(21.5) 

80 
(40.0) 

72 
(36.0) 

3 
(1.5) 

2 
(1.0) 
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จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการ
และการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี , การจัดระเบียบร้านค้าภายในงาน จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.5 รองลงมา ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.0  และการแสดงดนตรี   
วง Backup จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.5  ตามล าดับ 

 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของร้านค้าที่ร่วมโครงการ 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ               
การประสานงาน  

3.65 0.74 มีความพึงพอใจมาก 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและการประชาสัมพันธ์
โครงการ 

3.62 0.80 มีความพึงพอใจมาก 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการ          
จัดโครงการครั้งนี้ 

 3.71 0.79  มีความพึงพอใจมาก 

ด้านกิจกรรม    
4. การจ าหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองเชียงราย 
กาดประชารัฐจังหวัดเชียงราย 

3.76 0.78 มีความพึงพอใจมาก 

5. การแสดงมหรสพสมโภช 3.73 0.83 มีความพึงพอใจมาก 
6. การแสดงดนตรี วง Backup 3.72 0.82 มีความพึงพอใจมาก 

7. การแสดงดนตรีสตริงร่วมสมัย 
3.68 0.85 มีความพึงพอใจมาก 

8. การประกวดผลผลิตทางการเกษตร 
3.80 0.73 มีความพึงพอใจมาก 

9. การประกวดหนูน้อยชาวสวน 
3.72 0.78 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
   

10. ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน 
3.79 0.84 มีความพึงพอใจมาก 

11. การจัดระเบียบร้านค้าภายในงาน  
3.81 0.83 มีความพึงพอใจมาก 

12. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที ่

3.79 0.82 มีความพึงพอใจมาก 

จากตารางท่ี ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81 การจัดระเบียบร้านค้าภายในงาน รองลงมา การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และ
ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน , การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 
ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  ปัญหา อุปสรรค 
- การประชาสัมพันธ์มีน้อย 
- ไม่มีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ 
- ผลไม้มีน้อยไม่หลากหลาย  
- ภายในงานไม่มีจุดเด่นดึงดูดผู้เข้าร่วมงานหรือนักท่องเที่ยว 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและควรจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

- ควรจัดให้มีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ 

- การจัดงานควรมีจุดเด่นที่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานหรือนักท่องเที่ยว 

- ควรเพิ่มร้านค้าที่จ าหน่ายผลไม้และสินค้าท่ีมีความหลากหลาย  

***************************************************** 
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๑. ความส าคัญและความเป็นมา 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ก าหนดให้
ทุกภาคส่วนของสังคมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศโดยให้
ความส าคัญ“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”และสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ”เพ่ือมุ่งให้คนและสังคมไทยเกิด
ภูมิคุ้มกันที่ดี พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้องค์การศาสนามี
บทบาทส าคัญในการสร้างค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก ค่านิยมที่ดีงามและรักษามรดก
วัฒนธรรม  โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และภาคส่วนต่าง ๆ เป็น
พลังขับเคลื่อนน ามิติทางศาสนาและวัฒนธรรมส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร/หน่วยงาน มีคุณธรรม 
โดยมีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเพณี วิถีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” ธ ารงรักษาสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ให้คง
อยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน จากกลไก การด าเนินงานดังกล่าวกรมการศาสนาตั้งเป้าหมายว่ามิติทาง
ศาสนาจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน สังคม และประเทศชาติ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ “ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สมดุล ม่ันคง ยั่งยืน”  
  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินงานปรับ พ้ืนที่                    
บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกเป็นพ้ืนที่ลานธรรม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับศาสนสถานบริเวณใกล้เคียง
หลายแห่ง ประกอบด้วย วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง)วัดกลางเวียง วัดพระแก้ว(พระอารามหลวง) วัดง าเมือง  
วัดพระธาตุดอยจอมทอง เป็นต้น ถือเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ของชุมชน  
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักและใช้พ้ืนที่ลานธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น และน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นคนดีมีคุณธรรม ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น  ส่งผลให้ชุมชนเกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เกื้อกูลกัน 
ตลอดจนพลิกฟ้ืนให้ศาสนสถานกลับมาเป็น “ศูนย์กลางจัดกิจกรรมของชุมชน” ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา กิจกรรมเพ่ือการพลิกฟ้ืนวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามในอดีต รวมทั้งส่งเสริมการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้หรือพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมเกิดเป็นผลิตผลของท้องถิ่น สร้างงานและเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน
เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดความผาสุกร่มเย็นจากการมีส่วนร่วมและความเสียสละของคนในชุมชนนั้น  ๆ ซึ่งจะ
พัฒนากระบวนการด าเนินงานไปสู่ชุมชนคุณธรรมและสังคมคุณธรรม ที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

๒. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พญามังรายมหาราช ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย 
   2.2 เพ่ือเผยแผ่พระเกียรติคุณของพญามังรายมหาราชให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง 
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โครงการ “ลานธรรม ลานศลิป์ ถิน่พญามังราย”      



 

 

2.3 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา เพ่ือให้คนในชุมชนเชียงรายได้น าหลักธรรมทาง
ศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แก้ปัญหาครอบครัว พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
   2.4 เพ่ือให้ลานธรรมเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม อนุรักษ์       
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น 
ส่งผลให้ชุมชนเกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และเก้ือกูลกัน 

2.5 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนา องค์กรภาครัฐ
และภาคประชาชนในท้องถิ่นเชียงรายเกิดความตระหนักในการสืบสานประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนการน าเวทีทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมเป็นเวทีแห่งการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกันในสังคมให้เกิดความเข้มแข็งในท้องถิ่นสืบไป 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล(ผู้เข้าร่วมงาน) 
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ประจ าปี 

2562 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 220 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 97 44.1 
หญิง 123 55.9 
รวม 220 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 
44.1  เพศหญิง  123 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.9 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 16 7.3 
21 - 30 ปี 40 18.2 
31 – 4๐ ป ี 54 24.5 
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4๑ – 5๐ ป ี 38 17.3 
5๑ – 6๐ ป ี 28 12.7 

มากกว่า 60 ปี 44 20.0 
รวม 220 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ31 – 4๐ ปี จ านวน 54 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ   24.5  รองลงมา มากกว่า 60 ปี  จ านวน 44 ราย  คิดเป็นร้อยละ 20.0  และ 21 – 30 ปี จ านวน 40 
ราย คิดเป็นร้อยละ  18.2  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 34 15.5 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 17 7.7 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 32 14.5 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 18 8.2 
ระดับปริญญาตรี 100 45.5 
ระดับปริญญาโท 18 8.2 
ระดับปริญญาเอก 1 0.5 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 220 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 100 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา ระดับประถมศึกษา จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.5 และระดับมัธยมปลาย/
หรือเทียบเท่า จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.5  ตามล าดับ   
 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 10 4.5 
ข้าราชการ 43 19.5 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 17 7.7 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 23 10.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 40 18.2 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

17 
21 
10 
33 

7.7 
9.5 
4.5 

15.0 
อ่ืนๆ 6 2.7 

รวม 220 100 

หน้า ๕๙ 



 

 

  จากตารางที่ ๑.๔  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 
19.5  รองลงมา อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.2 และนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0  ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 113 51.4 

อ าเภอแม่จัน 6 2.7 
อ าเภอแม่สาย 8 3.6 

อ าเภอเชียงแสน 1 0.5 

อ าเภอเชียงของ 7 3.2 

อ าเภอเทิง 4 1.8 

อ าเภอพาน 11 5.0 

อ าเภอป่าแดด 2 0.9 

อ าเภอแม่สรวย 4 1.8 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 5 2.3 

อ าเภอเวียงชัย 13 5.9 

อ าเภอแม่ลาว 9 4.1 

อ าเภอขุนตาล 0 0 

อ าเภอพญาเม็งราย 4 1.8 

อ าเภอเวียงแก่น 1 0.5 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 1 0.5 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 16 7.3 

อ าเภอดอยหลวง 1 0.5 

อ่ืนๆ  14 6.4 

รวม 220 100 

จากตารางท่ี ๑.๕  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน   
113 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.4  รองลงมา อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.3 และอ่ืนๆ 
จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.4  ตามล าดับ 
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 ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแสดงออกซึ่ง

ความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราช ผู้ทรง

สร้างเมืองเชียงราย 

208 94.5 6 2.7 6 2.7 

2.เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพญามังราย

ให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลท่ัวไป 

209 95.0 6 2.7 5 2.3 

3.เพื่ อ เป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทาง

ศาสนา  

206 93.6 9 4.1 5 2.3 

4.เพื่อให้ลานธรรมเป็นศูนย์กลางในการจัด

กิ จกรรมส่ ง เสริมประ เพณี วัฒ นธรรม 

อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

211 95.9 7 3.2 2 0.9 

5.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่าย

ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนา องค์กร

ภาครัฐและภาคประชาชนใน ท้องถิ่ น

เชียงรายเกิดความตระหนักในการสืบสาน

ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม 

210 95.5 8 3.6 2 0.9 

       

จากตารางที่  ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการเพื่อให้ลานธรรมเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 211 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.9 รองลงมา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคี
เครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนา องค์กรภาครัฐและภาคประชาชนในท้องถิ่นเชียงรายเกิดความตระหนักใน
การสืบสานประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.5 และเพื่อเผยแผ่   

พระเกียรติคุณของพญามังรายให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลท่ัวไป จ านวน 209 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.0 
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ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

57 
(25.9) 

125 
(56.8) 

33 
(15.0) 

4 
(1.8) 

1 
(0.5) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและการ
ประชาสัมพันธ์ 

68 
(30.9) 

92 
(41.8) 

49 
(22.3) 

9 
(4.1) 

2 
(0.9) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการ 
จัดโครงการครั้งนี้ 

90 
(40.9) 

97 
(44.1) 

29 
(13.2) 

2 
(0.9) 

2 
(0.9) 

ด้านกิจกรรม       

4. การจัดนิทรรศการ, การสาธิตภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ,องค์ความรู้ด้านแพทย์พื้นบ้าน ด้านวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

101 
(45.9) 

95 
(43.2) 

21 
(9.5) 

3 
(1.4) 

0 
(0) 

5. การจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและกาดหมั้วครัว

ล้านนา 

102 
(46.4) 

85 
(38.6) 

31 
(14.1) 

1 
(0.5) 

1 
(0.5) 

6. การประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะไหว้สา

พญามังราย 

113 
(51.4) 

89 
(40.5) 

18 
(8.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา 104 
(47.3) 

88 
(40.0) 

28 
(12.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
8. ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน 107 

(48.6) 
76 

(34.5) 
32 

(14.5) 
4 

(1.8) 
1 

(0.5) 
9.การบริการและอ านวยความสะดวกของ

เจ้าหน้าที ่ 

92 
(41.8) 

77 
(35.0) 

45 
(20.5) 

4 
(1.8) 

2 
(0.9) 

      

 
จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การประกอบพิธี

ถวายเครื่องสักการะไหว้สาพญามังราย จ านวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมา ความเหมาะสมของ
สถานที่จัดงาน จ านวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.6  และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ านวน 104 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 47.3  ตามล าดับ  

หน้า ๖๒ 



 

 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

4.05 0.72 มีความพึงพอใจมาก 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและการ
ประชาสัมพันธ์ 

3.97 0.88 มีความพึงพอใจมาก 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการ จัด
โครงการครั้งนี้ 

 4.23   0.77  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
4. การจัดนิทรรศการ, การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ,

องค์ความรู้ด้านแพทย์พื้นบ้าน ด้านวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมชุมชน 

4.33 0.70 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและกาดหมั้วครัว

ล้านนา 

4.30 0.75 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะไหว้สา 

พญามังราย 

4.43 0.64 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา 4.34 0.69 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
8. ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน 4.29 0.81 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9.การบริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี  4.15 0.87 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

    

 
จากตารางท่ี ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.43 การประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะไหว้สาพญามังราย รองลงมา การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 และการจัดนิทรรศการ, การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ,องค์ความรู้ด้านแพทย์พื้นบ้าน ด้านวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและควรจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย 

- ควรจัดให้มีการแข่งขันดนตรีพื้นเมือง 

- ควรเพิ่มกิจกรรม/การแสดงให้มากขึ้นกว่านี้ 

- ควรมีการสอนทักษะกิจกรรมการประดิษฐ์อย่างง่าย เช่น การตัดตุงรูปแบบต่างๆ การท ากรวย

ดอกไม้ ฯลฯ  
- อยากให้เพ่ิมการจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองให้มีความหลายหลาก 

- ควรมีการจัดงานเป็นประจ าทุกๆ ปี เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ควรมีการเพ่ิมข้อมูลที่เป็นภาษาสากล หรือภาษาอ่ืนๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ 

***************************************************** 
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ภาพกิจกรรม 
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 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายสนบัสนนุงบประมาณใหแ้กห่นว่ยงานอืน่  

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ   จัดงานเทศกาลยางพารานานาชาติจังหวัดเชียงราย @ อ าเภอเชียงของ 

2. งบประมาณ    3๐๐,๐๐๐ บาท         

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย     

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
   ตรง  ไม่ตรง เนื่องจาก       
5. เป้าหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
   เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก    

6. ระยะเวลาด าเนินการ   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือวันที่  9 ธันวาคม 2561 

 ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ                                 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  ณ ....ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย................... 

8. ผลการด าเนินตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในด้าน..การพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนา
คุณภาพชีวิต                          
อย่างไร..ส่งเสริมการสร้างรายได้และเรียนรู้เรื่องยางพาราให้กับประชาชนในพ้ืนที่               
9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม   มี ไม่มี   

10. ปัญหา/อุปสรรค   

     -ไม่มี                                                                                                                    

11. ข้อเสนอแนะ  

 -ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมที่ให้ความรู้เรื่องยางพาราให้มากกว่านี้                      

********************* 

 

 

อดุหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอเชยีงของ 
ตามโครงการ จดังานเทศกาลยางพารานานาชาต ิจ.เชยีงราย @ อ.เชยีงของ 
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ภาพกิจกรรม 
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 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายสนบัสนนุงบประมาณใหแ้กห่นว่ยงานอืน่  

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ   ๑๑1 ปี ของดีเวียงป่าเป้า ประจ าปี พ.ศ.๒๕62     

2. งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐ บาท         

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงป่าเป้า      

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
   ตรง  ไม่ตรง เนื่องจาก       
5. เป้าหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
   เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก    

6. ระยะเวลาด าเนินการ   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือวันที่   ๑6 – 22  มกราคม ๒๕๖2 

 ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ                                 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม    หน้าที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย    

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน   

 -มีความเหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับในการน าไปจัดท านิทรรศการ     

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม    มี  ไม่มี 

10. ปัญหา/อุปสรรค   

     ไม่มี                                                                           

11. ข้อเสนอแนะ  

 -ควรมีการสนับสนุนงบประมาณต่อไป         

********************* 
 
 

อดุหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอเวยีงปา่เปา้ 
ตามโครงการ ๑๑๑ ป ีของดเีวยีงปา่เป้า ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(เฉพาะปี 2562) มีจ านวน จ านวน 377 โครงการ  น าไปสู่การ
ปฏิบัติ จ านวน 372 โครงการ และมีการออกตรวจติดตามโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 7 โครงการ มี
ดังนี้ 

โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงรายด าเนนิการเอง 

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การที่จะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการมีพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการมี

สุขภาพที่ดีและการที่ประชาชนจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมได้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพจ าเป็นต้องอาศัยแกนน าจากหลายๆ ภาคส่วนที่      
จะบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพและกิจกรรมต่างๆ ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ      
องค์ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ซึ่งปัจจุบันได้มีพัฒนาการใหม่ทั้งด้านการรักษาและการพยากรณ์โรค จึงมีความจ าเป็นใน
การพัฒนาทักษะและเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป เยาวชน กลุ่มแกนน าต่างๆ ในชุมชน เพ่ือร่วม
ด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ 
อบจ. ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542 
มาตรา 17 ข้อ 19 

2.วัตถุประสงค ์

เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพ่ิมทักษะในการดูแล ป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัด เชียงรายในครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 813 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

โครงการป้องกนัโรคเอดสจ์งัหวดัเชยีงราย 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาดา้นการศึกษาและการสาธารณสุข 
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ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 396 48.7 
หญิง 417 51.3 
รวม 813 ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 417 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 51.3 เพศชาย 396 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.7 
 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 812 99.9 
21 - 30 ปี 0 0 
31– 4๐ ป ี 1 0.1 
4๑ – 5๐ ป ี 0 0 
5๑ – 6๐ ป ี 0 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 
รวม 813 ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 812 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 99.9 รองลงมาอายุ 31 - 40 ปีจ านวน 1 รายคิดเป็นร้อยละ 0.1 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 82 10.1 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 727 89.4 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 2 0.2 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 2 0.2 
ระดับปริญญาตรี 0 0 
ระดับปริญญาโท 0 0 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 813 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 
จ านวน 727 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.4 รองลงมา ระดับประถมศึกษาจ านวน 82 รายคิดเป็นร้อยละ 10.1 และ
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า, ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่าจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.2  
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ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 4 0.5 
นักเรียน/นักศึกษา 809 99.5 

รวม 813 100 

  จากตารางที่ ๑.๔ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 809 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 99.5 รองลงมาข้าราชการ จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5 
ตารางท่ี ๑.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 20 2.5 

อ าเภอแม่จัน 173 21.3 
อ าเภอพาน 197 24.2 

อ าเภอป่าแดด 209 25.7 

อ าเภอแม่สรวย 1 0.1 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 18 2.2 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 195 24.0 

รวม 813 100 

จากตารางที่ ๑.5ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอป่าแดด จ านวน 209 
ราย คิดเป็นร้อยละ 25.7 รองลงมา อ าเภอพาน จ านวน 197 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.2 และอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จ านวน 195 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามล าดับ 

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพิ่ม
ทักษะในการดูแล ป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี 

813 100 0 0 0 0 

       

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการเพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพิ่มทักษะในการดูแล ป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี จ านวน 813 ราย       
คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1.กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

426 
(52.4) 

337 
(41.5) 

45 
(5.5) 

4 
(0.5) 

1 
(0.1) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและ 
การประชาสัมพันธ์โครงการ 

376 
(46.2) 

321 
(39.5) 

97 
(11.9) 

15 
(1.8) 

4 
(0.5) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

547 
(67.3) 

221 
(27.2) 

40 
(4.9) 

3 
(0.4) 

2 
(0.2) 

ด้านกิจกรรม      

4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 576 
(70.8) 

205 
(25.2) 

26 
(3.2) 

6 
(0.7) 

0 
(0) 

5. กลุ่มสัมพันธ์  ทดสอบก่อนอบรม 403 
(49.6) 

310 
(38.1) 

82 
(11.3) 

6 
(0.7) 

2 
(0.2) 

6. บรรยาย สถานการณ์โรคเอดส์ 455 
(56.0) 

287 
(35.3) 

64 
(7.9) 

6 
(0.7) 

1 
(0.1) 

7. บรรยาย อนามัยเจริญพันธ์ุ 392 
(48.2) 

321 
(39.5) 

94 
(11.6) 

5 
(0.6) 

1 
(0.1) 

8. บรรยาย ทักษะชีวิตเรื่องโรคเอดส์ 458 
(56.3) 

288 
(35.4) 

59 
(7.3) 

6 
(0.7) 

2 
(0.2) 

9. แบ่งกลุ่มเรียนรู้และแลกเปล่ียน 457 
(56.2) 

268 
(33.0) 

78 
(9.6) 

10 
(1.2) 

0 
(0) 

10.กลุ่มสัมพันธ์ ทบทวนบทเรียน 386 
(47.5) 

315 
(38.7) 

102 
(12.5) 

6 
(0.7) 

4 
(0.5) 

11.บรรยาย ภัยจากสื่อออนไลน์ 348 
(42.8) 

292 
(35.9) 

140 
(17.2) 

24 
(3.0) 

9 
(1.1) 

12.สรุปบทเรียน/น าเสนอผลการประชุมกลุ่ม 399 
(49.1) 

308 
(37.9) 

91 
(11.2) 

13 
(1.6) 

2 
(0.2) 

13.อภิปราย/ซักถาม ทดสอบหลังอบรม 402 
(49.4) 

295 
(36.3) 

96 
(11.8) 

16 
(2.0) 

4 
(0.5) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

14. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม 489 
(60.1) 

247 
(30.4) 

69 
(8.5) 

5 
(0.6) 

3 
(0.4) 
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15. การอ านวยความสะดวกและบริการด้วย

ความสุภาพอ่อนโยนและไมตรีจิต  

578 
(71.1) 

198 
(24.4) 

33 
(4.1) 

2 
(0.2) 

2 
(0.2) 

 
จากตารางที่ ๓.๑ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การอ านวยความ

สะดวกและบริการด้วยความสุภาพอ่อนโยนและไมตรีจิต จ านวน 578 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา 
วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี จ านวน 576 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.8 และผู้เข้าร่วมโครงการ มีความ      
พึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้ จ านวน 547 รายคิดเป็นร้อยละ 67.3 ตามล าดับ  
 
ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1.กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

4.45 0.63 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

429 0.78 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

4.60 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.66 0.57 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. กลุ่มสัมพันธ์  ทดสอบก่อนอบรม 4.36 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. บรรยาย สถานการณ์โรคเอดส์ 4.46 0.68 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. บรรยาย อนามัยเจริญพันธ์ุ 4.35 0.71 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. บรรยาย ทักษะชีวิตเรื่องโรคเอดส์ 4.46 0.68 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. แบ่งกลุ่มเรียนรู้และแลกเปล่ียน 4.44 0.71 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

10.กลุ่มสัมพันธ์ ทบทวนบทเรียน 4.31 0.75 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

11.บรรยาย ภัยจากสื่อออนไลน์ 4.16 0.89 มีความพึงพอใจมาก 

12.สรุปบทเรียน/น าเสนอผลการประชุมกลุ่ม 4.33 0.75 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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13.อภิปราย/ซักถาม ทดสอบหลังอบรม 4.32 0.79 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

13. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการแข่งขัน 4.49 0.70 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

14. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของ

เจ้าหน้าที ่

4.65 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๓.2ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.66 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีรองลงมา การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ตามล าดับ  

 
ตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 
- วิทยากรใช้ค าพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ตรงเกินไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
- วิทยากรควรใช้ศัพท์เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่สุภาพ 
 

***************************************************** 
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อ.เวียงเชียงรุ้ง   

                            
 

                     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

หน้า ๗๗ 



 

 

 

อ.ป่าแดด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

หน้า ๗๘ 



 

 

 

 

อ.แม่จัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

หน้า ๗๙ 



 

 

โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายสนบัสนนุงบประมาณใหแ้กห่นว่ยงานอืน่  

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย        

2. งบประมาณ 2๐๐,๐๐๐ บาท         

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย    

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
  ตรง  ไม่ตรง เนื่องจาก       
5. เป้าหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
  เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก    

6. ระยะเวลาด าเนินการ   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือวันที่กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖2 

 ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ   

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  ณ ....ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย............................. .......... 

8. ผลการด าเนินตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในด้าน..การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต                          
อย่างไร..นักเรียนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย ได้รับสื่อเพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา               
9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  มี ไม่มีเนื่องจาก เป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน 

10. ปัญหา/อุปสรรค   

งบประมาณท่ีสนับสนุนมีน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้แก่เด็กนักเรียนผู้พิการ                     

11. ข้อเสนอแนะ  

 -ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือให้เพียงพอและทั่วถึง  โดยให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง
ทุกๆ ปี    

 

 

อดุหนนุศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจงัหวดัเชยีงราย 
ตามโครงการสงเสรมิคณุภาพชวีติแกเ่ดก็พกิารในจงัหวดัเชยีงราย 

หน้า ๘๐ 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

หน้า ๘๑ 



 

 

โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายสนบัสนนุงบประมาณใหแ้กห่นว่ยงานอืน่  

 

 

 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2. งบประมาณ  :150,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ  

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 ตรง    
  ไม่ตรง เนื่องจาก…………………………………………………………………. 

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 เป็นไปตามเป้าหมาย  

 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก......................................................... 

6. ระยะเวลาด าเนินการ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ คือ  ................................................... 
                                    ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  ณ ....โรงเรียนอนุบาลเชียงของ............................. .......... 

8. ผลการด าเนินตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในด้าน..การพัฒนาด้านการศึกษา                          
อย่างไร..นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ และ เปิดวิสัยทัศน์การเรียนรู้               
9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม มี ไม่มีเนื่องจาก …………………………………… 

10. ปัญหา/อุปสรรค   

      - ไม่มี………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ข้อเสนอแนะ  

 - ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป    

 
 
 
 

 

หน้า ๘๒ 

อดุหนนุโรงเรียนอนบุาลเชยีงของ 
ตามโครงการเปดิโลกวิชาการอนบุาลเชียงของ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(เฉพาะปี 2562) มีจ านวน จ านวน 377 โครงการ  น าไปสู่การ
ปฏิบัติ จ านวน 372 โครงการ และมีการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 9 
โครงการ มีดังนี้ 

 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเชยีงรายด าเนนิการเอง  

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน ปัญหาเด็กจมน้ าในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งในแต่ละปีจะมีสถิติ

การจมน้ าเสียชีวิตอยู่เป็นจ านวนมาก รวมทุกกลุ่มอายุ เฉลี่ยปีละประมาณ 3000 - 4000 ราย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปียังคงมีสถิติค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาสถิติการเสียชีวิตอาจจะดูลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ก่อน (699 รายจากปกติปีละ 1000 กว่าราย) แต่ยังคงอยู่สูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วโดย    ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ จังหวัดนครราชสีมากรุงเทพมหานคร 
บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุดรราชธานีและขอนแก่น มีจ านวนการเสียชีวิตมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 5 ปี : ปี 
2547 - 2551) ในขณะที่ช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม มีเด็กตกน้ า จมน้ า สูงเกือบ 500 คน 
แหล่งน้ าที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ าจมน้ าสูงสุดคือ แหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 49.9 รองลงมาคือสระว่ายน้ าร้อยละ 
5.4  และอ่างเก็บน้ าร้อยละ 2.5 ค่าเฉลี่ย 10 ปี (2541-2550) ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้พยายาม
ออกมาให้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ า แต่สถิติการเสียชีวิตก็ยังไม่ลดลงเท่าที่ควร อาจจะเนื่องมาจากบุคลากรของ
หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังขาดองค์ความรู้ที่น ามาถ่ายทอดต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่อยู่ตาม
โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความส าคัญและ
ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 
2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือลดการสูญเสีย
ชีวิต พิการหรือทุพพลภาพจากการจมน้ า ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่สามารถป้องกันได้ จึงได้จัดท า โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า และการช่วยเหลือคนจมน้ าเบื้องต้นขึ้น เพ่ือลดปัญหาการจมน้ าในกลุ่มวัยเด็ก

โครงการ “ฝกึอบรมเสรมิสรา้งทกัษะการเอาชวีิตรอดจากการจมน า้ 
และการชว่ยเหลอืคนจมน า้บื องตน้ ” 

” 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาคุณภาพชวีติและการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 

หน้า ๘๔ 



 

 

และเยาวชน อันเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะได้รับการเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ า ซึ่งจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

2. วัตถุประสงคโ์ครงการ 
2.1 เพ่ือให้ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า 
2.2 เพ่ือให้ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนมีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้จมน้ าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอด      
จากการจมน้ าและการช่วยเหลือคนจมน้ าเบื้องต้น รุ่นที่ 1 - 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ      
พึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน    114 
ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหา
ค่าทางสถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 72 63.2 
หญิง 42 36.8 
รวม 114 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 72 ราย คิดเป็น  ร้อย
ละ 63.2 เพศหญิง 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.8 
 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 113 99.1 
21 - 30 ปี 1 0.9 
31 – 4๐ ป ี 0 0 
4๑ – 5๐ ป ี 0 0 
5๑ – 6๐ ป ี 0 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 
รวม 114 ๑๐๐ 
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จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 113 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 99.1 รองลงมา 21 - 30 ปี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9  

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 88 77.2 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 24 21.1 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 2 1.8 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 0 0 
ระดับปริญญาตรี 0 0 
ระดับปริญญาโท 0 0 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 114 100 
   

จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน       
88 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.2 รองลงมา ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.1 และ
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.8     
 

ตารางท่ี ๑.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 81 71.1 

อ าเภอแม่จัน 8 7.0 
อ าเภอแม่สาย 0 0 

อ าเภอเชียงแสน 1 0.9 

อ าเภอเชียงของ 0 0 

อ าเภอเทิง 1 0.9 

อ าเภอพาน 3 2.6 

อ าเภอป่าแดด 1 0.9 

อ าเภอแม่สรวย 2 1.8 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 0 0 

อ าเภอเวียงชัย 4 3.5 

อ าเภอแม่ลาว 5 4.4 

ตารางท่ี ๑.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
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ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอขุนตาล 0 0 

อ าเภอพญาเม็งราย 4 3.5 

อ าเภอเวียงแก่น 3 2.6 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 0 0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 0.9 

อ าเภอดอยหลวง 0 0 

อ่ืนๆ  0 0 

รวม 114 100 
   

จากตารางที่ ๑.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
81 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา อ าเภอแม่จัน จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 และอ าเภอแม่ลาว 
จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.4  ตามล าดับ 

 

 ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่อฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้

และทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า 

114 100 0 0 0 0 

2. เพื่อฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้

พื นฐานในการช่วยเหลือ ผู้จมน ้าและการ

ปฐมพยาบาลเบื องต้น 

113 99.1 0 0 1 0.9 

       

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการเพื่อฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า จ านวน 114 ราย คิด
เป็นร้อยละ 100 รองลงมา เพื่อฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้พื นฐานในการช่วยเหลือ ผู้จมน ้าและ  การปฐม
พยาบาลเบื องต้น จ้านวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.1  
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ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

69 
(60.5) 

31 
(27.2) 

14 
(12.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 57 
(50.0) 

45 
(39.5) 

12 
(10.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 51 
(44.7) 

45 
(39.5) 

16 
(14.0) 

2 
(1.8) 

0 
(0) 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

68 
(59.6) 

40 
(35.1) 

6 
(5.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านกิจกรรม       

5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 87 
(76.3) 

27 
(23.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การบรรยาย “ภัยทางน ้า การป้องกันและ

ทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า” 

84 
(73.7) 

28 
(24.6) 

1 
(0.9) 

1 
(0.9) 

0 
(0) 

7. การบรรยาย “การปฐมพยาบาลเบื องต้นและ

การช่วยฟื้น คืนชีพจากการจมน ้า 

89 
(78.1) 

23 
(20.2) 

2 
(1.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. ฝึกปฏิบั ติ การปฐมพยาบาลเบื องต้นและ   

การช่วยฟื้นคืนชีพจากการจมน ้า 

82 
(71.9) 

27 
(23.7) 

3 
(2.6) 

2 
(1.8) 

0 
(0) 

9. ฝึกปฏิบัติทักษะ การลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด

จากการจมน ้า 

85 
(74.6) 

24 
(21.1) 

4 
(3.5) 

1 
(0.9) 

0 
(0) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

10. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 
59 

(51.8) 
44 

(38.6) 
8 

(7.0) 
3 

(2.6) 
0 
(0) 

11. การให้บริการและอ้านวยความสะดวก    

ของเจ้าหน้าที ่ 

69 
(60.5) 

35 
(30.7) 

9 
(7.9) 

1 
(0.9) 

0 
(0) 
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จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การบรรยาย 
“การปฐมพยาบาลเบื องต้นและการช่วยฟื้น คืนชีพจากการจมน ้า จ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมา 
วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.3  และฝึกปฏิบัติทักษะ การลอยตัวเพื่อ
เอาชีวิตรอดจากการจมน ้า จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.6  ตามล าดับ  
ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

4.48 0.70 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.39 0.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ  4.27   0.76  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

 4.54  0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.76 0.42 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การบรรยาย “ภัยทางน ้า การป้องกันและทักษะ

การเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า” 

4.71 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. การบรรยาย “การปฐมพยาบาลเบื องต้นและ    

การช่วยฟื้น คืนชีพจากการจมน ้า 

4.76 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8 . ฝึ กปฏิ บั ติ  ก ารปฐมพ ยาบาล เบื อ ง ต้นและ          

การช่วยฟื้นคืนชีพจากการจมน ้า 

4.65 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ฝึกปฏิบั ติทักษะ การลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด     

จากการจมน ้า 

4.69 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
10. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 4.39 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

1 1 . ก าร ให้ บ ริ ก า รแ ละอ้ าน วยค วาม สะดวก         

ของเจ้าหน้าที ่ 

4.50 0.71 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.76 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี , การบรรยาย “การปฐมพยาบาลเบื องต้นและการช่วย      ฟื้น

คืนชีพจากการจมน ้า” รองลงมา การบรรยาย “ภัยทางน ้า การป้องกันและทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า” 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และฝึกปฏิบัติทักษะ การลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 

ตามล าดับ  
 

ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดโครงการขึ นอีกเพ่ือต่อยอด 
- ควรมีการใช้สระว่ายน ้าที่ใหญ่กว่านี  
- ระยะเวลาในการจัดโครงการควรด้าเนินการให้เร็วกว่านี  

***************************************************** 
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ภาพกิจกรรม 
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1. หลักการและเหตุผล 

ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและเป็นพ้ืนฐานแรกในการพัฒนาคุณภาพคน ถือได้ว่าเป็นหน่วย
ย่อยที่เล็กที่สุดของสังคม แต่มีความส าคัญที่สุด เนื่องจากครอบครัวเป็นเบ้าหลอมคุณค่าชีวิตและบ่มเพาะ
คุณลักษณะที่งดงามของความเป็นมนุษย์ให้กับสังคม การกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของครอบครัวและการพัฒนา
ครอบครัวเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การลดปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอันตรายและบั่น
ทอนครอบครัว พร้อมทั้งเพ่ิมปัจจัยเกื้อหนุน และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ครอบครัว สร้าง พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ที่จ าเป็นส าหรับครอบครัวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มแข็งและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว 

สื่อ เทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนมากข้ึนและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
จากสื่อมากที่สุด คือกลุ่มเด็กและเยาวชนเพราะกลุ่มเด็กยังไม่มีประสบการณ์ ยังไม่รู้จักการแยกแยะโดยเฉพาะเด็ก
ที่ชอบดูโทรทัศน์หรือวิดีโอจนติด พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงจากการเลียนแบบสื่อ ท าให้เด็กขาดพัฒนาการทาง
สังคมขาดทักษะในการอยู่ร่วมกัน และการปรับตัวในสังคม เพราะหมกมุ่นกับการดูโทรทัศน์  ติดเกมส์ อิทธิพลของ
การโฆษณาสินค้าในสื่อท าให้เกิดการใช้จ่ายแบบบริโภคนิยม เด็กอ่านหนังสือน้อยลง เพราะให้ความสนใจกับสื่อ
มากกว่า ส่งผลกระทบให้เด็กขาดพัฒนาการในเรื่องภาษา และอิทธิพลของสื่อและโฆษณาจะส่งผลให้เด็กๆ รับเอา
วัฒนธรรมโดยไม่รู้จักเลือก  

ภายใต้บังคับตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาตรา 17 ,16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (27) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความรู้ด้านการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสม และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรมให้กับสมาชิกครอบครัว ใน
จังหวัดเชียงราย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมให้สมาชิกของครอบครัวใช้สื่อในยุคดิจิทัลอย่างเหมาะสม 

“รู้เท่าทันสื่อร้าย ขยายสื่อดี” และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ถาโถมเข้ามา 
   2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี คนในครอบครัวรู้ถึงความรัก
ความห่วงใยที่มีต่อกัน 
   2.3 เพ่ือให้สมาชิกของครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข และปราศจากความรุนแรง
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีอาชีพสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการแข่งขันกีฬา อนุบาลฟันน้ านม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการรวมถึงประเมินความพึงพอใจ
ของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง ท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 104 34.7 
หญิง 196 65.3 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 196 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 65.3  เป็นเพศชาย จ านวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.7 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

0 – 10 ปี 91 30.3 
11 – 20 ป ี 3 1.0 
21 – 30 ป ี 27 9.0 
31 – 40 ป ี 104 34.7 
41 – 50 ป ี 61 20.3 

มากกว่า 50 ปี 14 4.7 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.7  รองลงมา  มีอายุ 0 - 10 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3  และอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 
61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับอนุบาล 92 30.7 
ระดับประถมศึกษา 10 3.3 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 14 4.7 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 35 11.7 
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ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 28 9.3 
ระดับปริญญาตรี 88 29.3 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 33 11.0 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนุบาล  จ านวน 92 คน    
คิดเป็นร้อยละ 30.7  รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และระดับ
มัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7  ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 0.4 
ข้าราชการ 17 5.7 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 12 4.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 55 18.3 
เกษตรกร 26 8.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 54 18.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 19 6.3 
รับจ้างทั่วไป 16 5.3 
นักเรียน 97 32.3 
อ่ืนๆ 3 1.0 

รวม 300 100 

  จากตารางท่ี 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.3  รองลงมา  มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  และอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18  ตามล าดับ   
  

ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 168 56.0 

อ าเภอแม่จัน 17 5.7 

อ าเภอแม่สาย 5 1.7 

อ าเภอเชียงแสน 3 1.0 

อ าเภอเชียงของ 1 0.3 

อ าเภอเทิง 30 10.0 

อ าเภอพาน 18 6.0 
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ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอป่าแดด 6 2.0 

อ าเภอแม่สรวย 5 1.7 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 3 1.0 

อ าเภอเวียงชัย 13 4.2 

อ าเภอแม่ลาว 2 0.7 

อ าเภอขุนตาล 9 3.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 3 1.0 

อ าเภอเวียงแก่น 2 0.7 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 1.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 2 0.7 

อ าเภอดอยหลวง 9 3.0 

อ่ืนๆ 1 0.3 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
168 คน คิดเป็นร้อยละ 56  รองลงมา มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเทิง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10  และ
ภูมิล าเนาอยูอ่ าเภอพาน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6  ตามล าดับ 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 
ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1.จัดการแข่งขันโดยใช้กีฬาและนันทนาการ
เป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ  
ของเด็กช่วงปฐมวัย 

298 99.3 1 0.4 1 0.3 

2.เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี สร้างความมี
น้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและความสามัคคีใน 
หมู่คณะ 

296 98.7 3 1.0 1 0.3 

3.เพ่ือพัฒนาต่อยอดเด็กในช่วงปฐมวัยให้มี
ทักษะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต 

295 98.3 3 1.0 2 0.7 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 99.3  จัดการแข่งขันโดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ  ของเด็ก
ช่วงปฐมวัย  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 98.7  เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี สร้างความมีน้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
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และความสามัคคีในหมู่คณะ  และคิดเป็นร้อยละ 98.3  เพ่ือพัฒนาต่อยอดเด็กในช่วงปฐมวัยให้มีทักษะสามารถ
พัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต  
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1.กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน  
การประสานงาน 

4.32 0.77 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2.ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.37 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3.การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.28 0.84 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ด้านกิจกรรม    

4.ขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม 4.18 0.81 มีความพึงพอใจมาก 

5.การแข่งขันฟุตบอล 5 คน 4.27 0.81 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6.การแข่งขันขี่ม้าเด้งดึ๋ง 4.41 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
7.การแข่งขันเดินตัวหนอน 4.39 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
8.การแข่งขันวิ่งเก็บของ 4.41 0.75 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
9.การแข่งขันวิ่งระยะสั้น 20 เมตร 4.42 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
10.การแข่งขันวิ่งอ้อมหลัก 4.40 0.75 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11.ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 3.71 0.85 มีความพึงพอใจมาก 
12.ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 3.99 0.77 มีความพึงพอใจมาก 

13.ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.10 0.73 มีความพึงพอใจมาก 

  จากตารางที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ การแข่งขันวิ่ง   
ระยะสั้น 20 เมตร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42  รองลงมา  การแข่งขันขี่ม้าเด้งดึ๋ง, การแข่งขันวิ่งเก็บของ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.41  และการแข่งขันวิ่งอ้อมหลัก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  ตามล าดับ 
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ภาพกิจกรรม 
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1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ส่วนที่ 4 อ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (8) จัดท ากิจการใดๆอันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท าทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 45/130 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

การกีฬาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน  เพราะส่งผลต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนทั่วไป  
ไม่ว่าจะเป็น เด็ก  เยาวชนและประชาชน ปัจจุบันรัฐบาลเน้นการสร้างสุขภาพในภาคประชาชน  กิจกรรมการออก
ก าลังกายและนันทนาการ  เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกเพศทุกวัย ทุกสภาพ
ร่างกาย  กิจกรรมการออกก าลังกายและนันทนาการจะช่วยพัฒนาประชากรในชาติ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วย
พัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  พัฒนาอารมณ์ให้มีความสุข  สนุกสนานเพลิดเพลินและคลายความเครียด  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคม และส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ได้
ตระหนัก ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความสุขด้วยกิจกรรมการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนและสังคม  จึงได้จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนขึ้นโดยใช้ชื่อโครงการว่า “มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย”   

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกก้าลังกายเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรัก  ความสามัคคี  รู้จักการให้อภัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 
2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคง และมีความสุข 
 
 
 
 
 

โครงการ “มหกรรมกฬีาจังหวัดชยีงราย ” 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาความพึงพอใจในการจัด โครงการมหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย  ในครั้งนี้              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ น าข้อมูล ที่
ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ   

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 49 81.7 
หญิง 11 18.3 
รวม 60 ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 49 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 81.7 เพศหญิง 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.3 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 39 65.0 
21 - 30 ปี 8 13.3 
31 – 4๐ ป ี 5 8.3 
4๑ – 5๐ ป ี 5 8.3 
5๑ – 6๐ ป ี 2 3.3 

มากกว่า 60 ปี 1 1.7 
รวม 60 ๑๐๐ 

 

จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 39 ราย      คิด
เป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอายุ 31 - 4๐ ปี ,   4๑ - 
5๐ ปี จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 

 

หน้า ๙๙ 



 

 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 5 8.3 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 12 20.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 25 41.7 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 1 1.7 
ระดับปริญญาตรี 13 21.7 
ระดับปริญญาโท 4 6.7 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 60 100 
   

จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับระดับมัธยมปลาย/หรือ
เทียบเท่า จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา ระดับปริญญาตรี  จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.7 และระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0  

 
  ตารางที่ ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 0 0 
ข้าราชการ 5 8.3 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 2 3.3 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 2 3.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 5 8.3 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

0 
1 
1 

44 

0 
1.7 
1.7 

73.3 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 60 100 
   

จากตารางที่ ๑.๔   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 44 ราย คิด
เป็นร้อยละ 73.3 รองลงมา ข้าราชการ , ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน , ลกูจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 39 65.0 

อ าเภอแม่จัน 3 5.0 
อ าเภอแม่สาย 1 1.7 

อ าเภอเชียงแสน 3 5.0 

อ าเภอเชียงของ 1 1.7 

อ าเภอเทิง 4 6.7 

อ าเภอพาน 1 1.7 

อ าเภอป่าแดด 2 3.3 

อ าเภอแม่สรวย 1 1.7 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 0 0 

อ าเภอเวียงชัย 1 1.7 

อ าเภอแม่ลาว 1 1.7 

อ าเภอขุนตาล 0 0 

อ าเภอพญาเม็งราย 0 0 

อ าเภอเวียงแก่น 0 0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 0 0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 0 0 

อ าเภอดอยหลวง 0 0 

อ่ืนๆ  3 5.0 

รวม 60 100 

จากตารางท่ี ๑.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงรายจ านวน 
39 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมา อ าเภอเทิง จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7 และอ าเภอ     แม่จัน , 
อ าเภอเชียงแสน , อื่นๆ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 
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ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการ
ออกก้าลังกายเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย 

60 100 0 0 0 0 

2 . เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ให้ เด็ ก  เย าวชน แ ละ
ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี รู้จัก 
การให้อภั ย มีคุณ ธรรมจริยธรรมและ       
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใช้กีฬาเป็นส่ือ 

58 96.7 2 3.3 0 0 

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของคนทุกเพศ
ทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคง 
และมีความสุข 

60 100 0 0 0 0 

       

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกก้าลังกายเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย,   เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของคนทุกเพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคง และมีความสุข จ้านวน 60 ราย  คิด
เป็นร้อยละ 100 รองลงมา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรัก ความสามัคคี รู้จัก การให้อภัย มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใช้กีฬาเป็นส่ือ จ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

หน้า ๑๐๒ 



 

 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

22 
(36.7) 

27 
(45.0) 

11 
(18.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและ 
การประชาสัมพันธ์โครงการ 

20 
(33.3) 

32 
(53.3) 

8 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั งนี  

26 
(43.3) 

26 
(43.3) 

8 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านกิจกรรม      

4. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 18 
(30.0) 

33 
(55.0) 

7 
(11.7) 

1 
(1.7) 

1 
(1.7) 

5. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 19 
(31.7) 

33 
(55.0) 

6 
(10.0) 

1 
(1.7) 

1 
(1.7) 

6. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 16 
(26.7) 

35 
(58.3) 

7 
(11.7) 

2 
(3.3) 

0 
(0) 

7. การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 18 
(30.0) 

33 
(55.0) 

7 
(11.7) 

1 
(1.7) 

1 
(1.7) 

8. การแข่งขันกีฬาเปตอง 19 
(31.7) 

29 
(48.3) 

9 
(15.0) 

3 
(5.0) 

0 
(0) 

9. การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 22 
(36.7) 

28 
(46.7) 

10 
(16.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

10. การแข่งขันกีฬาตะกร้อ 16 
(26.7) 

31 
(51.7) 

11 
(18.3) 

1 
(1.7) 

1 
(1.7) 

11. การแข่งขันกีฬาเทนนิส 14 
(23.3) 

33 
(55.0) 

11 
(18.3) 

2 
(3.3) 

0 
(0) 

12. การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 18 
(30.0) 

71 
(71.0) 

19 
(19.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

13. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการแข่งขัน 29 
(48.3) 

21 
(35.0) 

10 
(16.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

14. การให้บริการและอ้านวยความสะดวก    

ของเจ้าหน้าที ่ 

29 
(48.3) 

22 
(36.7) 

9 
(15.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

หน้า ๑๐๓ 



 

 

จากตารางท่ี ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเหมาะสม
ของสถานที่จัดการแข่งขัน , การให้บริการและอ้านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 
48.3 รองลงมา ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั งนี  จ านวน 26 ราย   คิดเป็นร้อยละ 43.3 
และกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน , การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน จ านวน 22 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 36.7 ตามล าดับ  
ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

4.18 0.72 มีความพึงพอใจมาก 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและการประชาสัมพันธ์
โครงการ 

4.20 0.65 มีความพึงพอใจมาก 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั งนี  

4.30 0.69  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
4. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 4.10 0.79 มีความพึงพอใจมาก 

5. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 4.13 0.79 มีความพึงพอใจมาก 

6. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 4.08 0.71 มีความพึงพอใจมาก 

7. การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 4.10 0.79 มีความพึงพอใจมาก 

8. การแข่งขันกีฬาเปตอง 4.06 0.82 มีความพึงพอใจมาก 

9. การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 4.20 0.70 มีความพึงพอใจมาก 

10. การแข่งขันกีฬาตะกร้อ 4.00 0.82 มีความพึงพอใจมาก 

11. การแข่งขันกีฬาเทนนิส 3.98 0.74 มีความพึงพอใจมาก 

12. การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 4.08 0.74 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

13. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการแข่งขัน 4.31 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

14. การให้บริการและอ้านวยความสุขของเจ้าหน้าที ่ 4.33 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 การให้บริการและอ้านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี รองลงมา ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดการ
แข่งขัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั งนี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
ตามล าดับ  
 

ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 
- สนามแข่งขันกีฬาบางชนิดคับแคบ 

 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการติดพัดลมหรือให้บริการด้านพัดลมในโรงยิม 

***************************************************** 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (เฉพาะปี 2562) มีจ านวน จ านวน 377 โครงการ  น าไปสู่การ
ปฏิบัติ จ านวน 372 โครงการ และมีการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 3 
โครงการ มีดังนี้ 

 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเชยีงรายด าเนนิการเอง  
 
1.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  
งบประมาณ  :  500,000  บาท 
ปริมาณงาน  : สันฝายกว้าง 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
  เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการเกษตรและระบายน้ า 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 

 
รูปภาพประกอบ 

 

ก่อนด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ใหส้มบูรณแ์ละยัง่ยนื 
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รูปภาพประกอบ 
       ระหว่างด าเนินงาน 
                   

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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1. หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย   องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย  ตระหนักดีว่าปัญหาดังกล่าวได้สร้างผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหา
อุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตระหนักดีว่าไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุผล
ได้หากเป็นการด าเนินการเพียงหน่วยงานเดียว เนื่องจากการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย             
ต้องอาศัยองค์ความรู้และความร่วมมือจากหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน รวมถึง ความร่วมมือของประชาชน  กอปร
กับ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 45 ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่         
ด า เนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังต่อไปนี้  (๗ ) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (9) การจัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จากการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จึงได้มีแนวคิดที่จะด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย ในเชิงรุกโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการงานเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย  จึงได้หารือร่วมกับ สถาบันอาเซียนศึกษา                 
ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ถึงกระบวนการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างมีส่วน
ร่วม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน สืบเนื่องจาก สถาบันอาเซียนศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เรื่องวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย ตลอดจนเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างฝายมีชีวิตโดย
กระบวนการ มีส่วนร่วมกับชุมชนต่างๆ อันน ามาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การป้องกันภัยแล้ง 
อุทกภัย และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าจังหวัดเชียงราย” โดยบูรณาการทั้งแผนงานโครงการ งบประมาณ และบุคลากร 
ร่วมกันเป็นจ านวนหลายองค์กรและภาคีเครือข่าย เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าก๊อ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์
ใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง  องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน  เครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้ น
น้ า ชมรมบัณฑิตอาสา เพ่ือน้อง  เพ่ือชุมชน มมร.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดดอยตุงเจ้าคณะอ าเภอแม่สาย และ องค์การ                    
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และปญัหาอทุกภยัอยา่งมีสว่นรว่ม 
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2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรกรรม     ลดปัญหา

ภัยแล้ง 
2) เพ่ือลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และลดปัญหาน้ าไหลบ่าท่วมในพื้นท่ี 
3) เพ่ือให้ประชานมีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาฝายโครงสร้างอย่างง่าย(ฝายมีชีวิต)     

ได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที ่ 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เชิงปริมาณ  พ้ืนที่ป่าต้นน้ าเกิดความชุ่ม จ านวน 4 สาย (ต้นน้ าลาว ต้นน้ าวัง ต้นน้ าค า และต้นน้ าจัน) 
เชิงคุณภาพ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีแหล่งน้ าส าหรับ 

การเกษตรกรรม  ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และปัญหาน้ า
ไหลบ่าท่วมในพื้นท่ีหรือน้ าป่าไหลหลาก ตลอดจนประชานมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาฝายโครงสร้างอย่าง
ง่าย(ฝายมีชีวิต) ได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

4. แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนินการ  
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ออกส ารวจข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ พร้อมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการตามโครงการ 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนิน
โครงการและ/หรือแต่งตั้งคณะท างาน 

3) ด าเนินการตามโครงการโดยการบูรณาการดังนี้   
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  และ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ         

สร้างครูฝาย (ครู ก)  
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยฯ และครูฝาย (ครู ก) จัดฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิตให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน พ้ืนที่ต้นน้ าแม่ลาว ต้นน้ าวัง ต้นน้ าค า และ ต้นน้ าจัน 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน 
- พระสงฆ์ประกอบพิธีบวชป่าและ/หรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพ้ืนที่ 

 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ          
สร้างฝายโครงสร้างอย่างง่าย (ฝายมีชีวิต) ให้แก่ครูฝาย (ครู ก) และหมู่บ้านในพื้นที่ด าเนินการ 

- ทีท่ าการปกครองอ าเภอแห่งพ้ืนที่ ประสานการเตรียมการในพ้ืนที่ด าเนินการ  
 - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ เอกชน สนับสนุนปัจจัยหรือวัสดุอุปกรณ์

อ่ืน  นอกเหนือจากภาคราชการ      
 - เครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนวิทยากรเชิงปฏิบัติการและให้องค์ความรู้การ

สร้างและการบ ารุงรักษาฝายโครงสร้างอย่างง่าย (ฝายมีชีวิต) 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ประสานการจัดเตรียมพ้ืนที่ และประสานขออนุญาต

ด าเนินการกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ เช่น ป่าไม้/อุทยาน  
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 - ก านันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพ้ืนที่ จัดเตรียมไม้ไผ่และดิน/ทราย ส าหรับการสร้างฝาย
โครงสร้างอย่างง่าย(ฝายมีชีวิต) และจัดเตรียม/ประสานผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายโครงสร้าง
อย่างง่าย (ฝายมีชีวิต) ตลอดจนเป็นผู้ดูแลรักษาฝายมีชีวิต 

4) ประชุมสรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
5) รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร 

5. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
         โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม ได้ด าเนินโครงการโดยการ   

จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายโครงสร้างอย่างง่าย(ฝายมีชีวิต) กระบวนการด าเนินการตาม
โครงการ ได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 และสิ้นสุดเดือนเมษายน 2562 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น                          
979,375.55 บาท(เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    
สร้างฝายโครงสร้างอย่างง่าย(ฝายมีชีวิต) มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉลี่ย จุดละ 40-80 คน                 
รวมพ้ืนที่ต้นน้ าทั้งสิ้น 4 สายน้ า ครอบคลุม 5 อ าเภอ  25 แห่ง 

6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กร 

1) การด าเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม       
โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิต เป็นโครงการใหม่บุคลากรภายในกองป้องกันและ                  
บรรเทาสาธารณภัย จึงไม่คุ้นเคยกับบทบาทการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิต ในระยะเริ่มต้น 

2) โครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่ ซึ่งเกิดจากการคิดนอกกรอบและการท างานเชิงรุก เพ่ือให้
เกิดนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน บุคลากรภายในองค์กรจึง
ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่คุ้นชินในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบ ตลอดจนระยะเวลาการจัดกิจกรรมฝึกอบรม                      
เชิงปฏิบัติการ ส่วนมากจะด าเนินการในวันหยุดราชการ(วันเสาร์ วันอาทิตย์) และมีระยะเวลาในการด าเนินการ         
ในแต่ละครั้งเป็นเวลาติดต่อกันถึง 2-3 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561  ถึงเดือนเมษายน 2562    

3) พ้ืนที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่วนใหญ่ เป็นลักษณะป่าบนภูเขาหรือป่าต้นน้ า การเดินทางเข้าถึง
พ้ืนที่เป็นไปค่อนข้างยากล าบาก จึงมีความจ าเป็นต้องมีการพักแรมในพ้ืนที่ จึงท าให้บุคลากรบางส่วนมีความไม่
มั่นใจ          ด้านความสะดวกและปลอดภัย    

 4) ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่มีไม่เพียงพอและบางพ้ืนที่ที่เดินทางเข้าถึงยาก           
มีเส้นทางคมนาคมที่ยากล าบากก็ไม่สามารถน ารถยนต์ส่วนกลางที่มีอยู่ เดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ได้ เนื่องจากรถยนต์
ส่วนกลางมีสมรรถนะไม่พร้อม แม้ว่าจะแก้ไขด้วยการยืมรถส่วนกลางของส านัก/กองต่างๆ แล้วแต่ก็ตาม 

 5) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจาก
หน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าใจว่าเป็นโครงการก่อสร้าง ดังนั้นจึงต้องเพ่ิมกระบวนการท างานโดยให้
ส านักการช่างประมาณการราคาวัสดุ จึงท าให้เกิดการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งข้อเท็จจริงการ
ประมาณการจ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่แต่ละแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย  ได้รวบรวมเอาภูมิปัญญา/ประสบการณ์ ที่ได้ด าเนินการสร้างฝายมีชีวิตในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย ว่ามี
ความจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ตามสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการให้เหมาะสมอย่างไร แล้วน ามาถอดบทเรียนเป็น
สูตรค านวณและจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น ส านักการช่าง จึงท าได้เพียงประมาณการราคา
จากจ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้ค านวณไว้ให้ เท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาให้ถ้วนถี่แล้ว 
สามารถที่จะลดกระบวนการขั้นตอนนี้ได้ หากจะด าเนินการโครงการนี้ในปีต่อๆไป  
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 6) การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่ครบทุกองค์ประกอบของระเบียบการฝึกอบรม  จึงท า
ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เข้าใจในกระบวนการที่จะด าเนินการ ส่งผลให้การด าเนินการ        
เกิดความล่าช้า กล่าวคือ โครงการมีลักษณะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน จึงได้
แบ่งความรับผิดชอบกันเพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในการเบิกจ่ายงบประมาณ  เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
ท าหน้าที่ในการสร้างและขยายองค์ความรู้การสร้างฝายมีชีวิต เป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ ท าหน้าที่ในการเตรียมการ
ประสานงานในพ้ืนที่และ/หรือบางพ้ืนที่อาจจัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เป็นผู้มีหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ ที่นอกเหนือจากวัสดุที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น เชือกใยยักษ์ กระสอบ 
ท่อพีวีซี กล่องลวดเหล็ก ตาข่าย (กล่องแกลเบี้ยน) ตลอดจนมีหน้าที่ในการรับ-ส่ง ครู ก และ/หรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ประชาชนในพื้นที่ที่ด าเนินการจัดฝึกอบรม นอกจากจะเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ยังคงต้องท าหน้าที่
ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น ไม้ไผ่ ดินหรือทราย หรือแม้กระทั่งบางพ้ืนที่ไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้
จัดอาหารและอาหารว่าง หมู่บ้านนั้นยังท าหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมอาหารส าหรับการจัดฝึกอบรมอีกทางหนึ่งด้วย 
ดังนั้น จึงท าให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไม่ครบตามกระบวนการฝึกอบรม เช่น ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหารและอาหารว่าง ไม่มีค่าตอบแทนวิทยากร เป็น
ต้น ทั้งนี้การเขียนโครงการในครั้งแรกต้องการให้ทุกฝ่าย ทุกคน ทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมมีการบูรณาการท างาน
เข้าด้วยกัน 

 7) ผู้เขียนโครงการไม่ได้ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน  จึงต้องกางเต็นท์เป็นที่พักแรมในสถานที่ต่างๆของหมู่บ้าน เช่น 
โรงเรียน วัด หอประชุมหมู่บ้าน จึงท าให้ความเป็นอยู่และสถานที่พักของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย เท่าที่ควร กล่าวคือ ต้องจัดเตรียมอาหารเองในมื้อเช้า
และมื้อเย็น หรือบางพ้ืนที่จะต้องจัดเตรียมอาหารถึงสามมื้อ บางแห่งน้ าไม่พอใช้ แสงสว่างมีไม่เพียงพอ ห้องน้ าไม่
เพียงพอและไม่สะอาด บริเวณท่ีพักไม่มีรั้วรอบขอบชิด เป็นต้น  

ปัญหาอุปสรรคจากภายนอกองค์กร  
 1) ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่บางแห่ง ยังให้ความ

ร่วมมืออย่างไม่เต็มที่ ประชาชนบางพ้ืนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องว่า องค์การ                     
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จะด าเนินการสร้างฝายให้แก่หมู่บ้าน หรือแม้กระทั่ง 
บางพ้ืนที่เข้าใจว่าทั้งสององค์กรได้รับค่าจ้างเป็นค่าสร้างฝายแล้ว จึงต้องชี้แจงท าความเข้าใจระหว่างการฝึกปฏิบัติ   

 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนในพ้ืนที่ไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน 
กล่าวคือในพ้ืนที่ที่เป็นชาติพันธุ์ จะใช้ภาษาของตนเป็นหลัก และไม่ยอมสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกปฏิบัติ 

 3) การเตรียมการในบางพ้ืนที่ด าเนินการยังไม่พร้อมเท่าที่ควร เช่น ในวันอาทิตย์บางหมู่บ้านที่
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์จะไปเข้าโบสถ์ ดังนั้นจึงมีเพียงผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้น ที่เข้า รับ            
การฝึกปฏิบัติ  

 4) วัฒนธรรมของบางกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ยอมรับเพศหญิงเป็นผู้ให้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติการ     
 5) การด าเนินโครงการเป็นช่วงเวลาที่เกิดไฟไหม้ป่าในหลายพ้ืนที่ จึงท าให้มีหลายพ้ืนที่ต้องขอ

เลื่อนการจัดฝึกอบรมฯออกไปก่อน เนื่องจากประชาชนจ าเป็นต้องเฝ้าระวังไฟป่า จึงท าให้การจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ไม่เป็น ไปตามที่วางแผนไว้ 

6) การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท าฝายมีชีวิตในช่วงฤดูร้อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง 
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7. ข้อคิดที่ได้จากการด าเนินการ  การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะขององค์กรที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุกสามารถด าเนินการได้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม การรับฟังและเสนอ
ข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา การน าเอาศักยภาพ ภูมิปัญญา ของแต่ละฝ่ายมาบูรณาการการท างาน โดยมี
เป้าหมายเดียวกัน กล่าวคือการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน และเกิดนวัตกรรมการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

8. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
1) การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
2) การรบัฟังและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และภูมิปัญหา  
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและข้อเท็จจริงให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้ตระหนัก

ถึงปัญหาและเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของและเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ 
4) ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดท า “ธรรมนูญฝาย” เพ่ือสร้างเป็นกฎระเบียบภายในหมู่บ้าน/

ชุมชนในการดูแลรักษาฝาย ตลอดจนการดูแลรักษาป่าไม้ และแหล่งน้ า 
5) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด าเนินงานให้เป็นที่แพร่หลาย 

9. รูปภาพการด าเนินการ (แนบรูปภาพที่แสดงตัวอย่าง/หลักฐานการด าเนินการ จ านวน 5-10 รูป) 
9.1 รูปแบบฝายมีชีวิต 

ส่วนประกอบหลักของฝายมีชีวิต 

         1) บันไดนิเวศน์ คือ บันไดที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังฝาย มีลักษณะเป็นบันไดขั้นๆ จ านวน
ขั้นบันไดตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  
         2) หูช้าง เป็นแนวก าแพงยาวยื่นไปตามริมตลิ่งทั้งเหนือฝายตลอดจนใต้ฝาย ลักษณะของก าแพง
หูช้างใช้วัสดุเช่นเดียวกับตัวฝาย  
        3) เหนียวปิ้ง ส าหรับตัดวงจรน้ าไม่ให้ไหลไต่ไม้ไผ่ทั้งส่วนบันได และตัวฝายที่อยู่ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังของตัวฝายโดยใช้กระสอบทรายเป็นตัวตัดวงจรน้ า  
         4) ตัวฝายกั้นน้ า ใช้วัสดุธรรมชาติ อาทิ ทราย ดิน ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ ผสมเข้าด้วยกัน บรรจุใส่
กระสอบวางเรียงตัวซ้อนกัน เพ่ือใช้เป็นก าแพงกั้นชะลอน้ า โดยมีล าไม้ไผ่เป็นตัวโครงปักฝังลงไปในล าคลองเสมือน
เสาเข็ม  
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ที่มา: ฝายมีชีวิตงอบร่วมใจ กรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน 
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1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5 

พ.ศ. 2562)(มาตรา 45(7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 
2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 17  ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตนเอง ข้อ 12 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ และประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้อ(5) การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท าหน้าที่เป็นองค์กรหลัก
ในการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การดูแลบ าบัดน าเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเชียงราย 
     

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบสูง 
มีแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ ากก แม่น้ าอิง แม่น้ าสาย และน้ าลาว มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลาย
หลายทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคงทางทรัพยากรดิน น้ า ป่า
ไม้ รวมไปถึงลักษณะของภูมิอากาศ ที่มีภูมิอากาศที่เหมาะสม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นท้ังในด้านสิ่งแวดล้อม 

เห็นได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาท ต่อการเข้าถึง
เทคโนโลยีของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ทั้งสร้างรายได้ของประชาชนในระดับรากหญ้า ชุมชนต้นแบบ 
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สร้างความเจริญและสะดวกสบายให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการใช้เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ การรายงานสภาพอากาศ การรายงานสภาวะของสิ่งแวดล้อม ที่จะใช้ประเมินการเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและสภาวะการต่างๆ ให้พร้อมในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายได้ 

จากการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งมีแนวนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 การ
ก้าวน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้การพัฒนาสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
และน ามาใช้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิ ต
ของประชาชนในระดับพ้ืนที่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการร่วมกับส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 
(เชียงราย) และส่วนควบคุมไฟป่า ส านักงานป้องกันรักษาป่าไม้ กรมป่าไม้ จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือสร้างแกนน าจิต
อาสาเฉพาะกิจดับไฟป่า สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทั่วไปที่จะต้องส่งเสริมช่องทางการเรียนรู้ เพ่ือให้
เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น สร้างปลูกจิตส านึกรักษาและกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดเชียงรายให้ยั่งยืนต่อไป 

 

โครงการอบรมจติอาสาดบัไฟปา่เพือ่อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มจงัหวดัเชยีงราย 
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.๑  เพ่ืออบรมให้ความรู้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและ
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย   
   2.๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการและการส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         อบรมให้ความรู้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 9 คน อบรมเป็นจ านวน 1 ครั้งต่อปี 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          ด าเนินการฝึกอบรมให้กับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในจังหวัดเชียงราย ให้มีความรู้ความสามารถที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ เช่น  
   (1) เป็นแกนน าจิตอาสาดับไฟป่าเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เพ่ือส่งเสริมและให้
ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
   (2) บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม โดยการใช้งานผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถแก้ไขปัญหา ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
   ในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงราย  

5. ตัวชี้วัดโครงการ 
   มีการฝึกอบรมจ านวน 1 ครั้ง/ปี 

      
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ปีงบประมาณ 2562-2565 

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดเชียงราย 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   

งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 3๐๐,000  บาท  
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9. การติดตามและประเมินผล 
       9.๑ โดยแบบสอบถาม Pretest Post Test และแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลัง
การอบรม สรุปผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหาร 
   9.2 ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีทักษะความรู้การใช้งานและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๑0.๑ จิตอาสาดับไฟป่าเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย มีความรู้เรื่องทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
    ๑0.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้ มีทักษะการปฏิบัติงานในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
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ภาพกิจกรรม 



 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(เฉพาะปี 2562) มีจ านวน 377 โครงการ  น าไปสู่การปฏิบัติ 
จ านวน 372 โครงการ และมีการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวน 3 โครงการ มี
ดังนี้ 

 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเชยีงรายด าเนนิการเอง  

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ๑๐ (1) 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่ม
จังหวัด  กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้แถลงไว้กับสภาท้องถิ่นและจากแผนพัฒนาชุมชน  (๒) วรรคสอง โครงการที่เกินศักยภาพของ
ชุมชนและท้องถิ่น ให้เสนอปัญหาและความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน 
ชุมชน มีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการ
พัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด ด้วยการบูรณาการการท างานร่วมกันทั้ง
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
กระบวนการท างานที่ต่อเนื่อง ลดปัญหาความซ้ าซ้อน และเกิดการเกื้อหนุนการท างานร่วมกัน ยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 
ประชาชนเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรพัฒนาศักยภาพ ทักษะ  
ความรู้ ผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน และผู้น าองค์กรภาคประชาชนอ่ืน ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และต าบล ให้
สามารถเป็นแกนน าการพัฒนาที่เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ในการพัฒนา
จังหวัด (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 มีนาคม 2553) ประกอบกับการสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นเกณฑ์การประเมินตามแบบ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ 
ผู้น าหมู่บ้านและผู้น าชุมชน และผู้น าองค์กรภาคประชาชนอ่ืนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และต าบลให้สามารถ    
เป็นแกนน าการพัฒนาที่เข้มแข็ง และการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการพัฒนา
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ การพัฒนาดา้นการเมอืงการปกครองและการบริหาร 
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โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษแีละคา่ธรรมเนยีมบ ารงุ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 



 

 

     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงรายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด          
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในกระบวนการจัดท าแผนชุมขนในอันที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นรากฐาน     
ของการพัฒนาจังหวัดเชียงรายโดยรวม  จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพ่ิมศักยภาพในการจัดท า 
แผนพัฒนาชุมชน โดยการพัฒนาทักษะ ความรู้ ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน และองค์กรภาคประชาชน ในระดับ
หมู่บ้าน ต าบล ให้มีศักยภาพในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาชุมชน เป็นแกนน าในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและท้องถิ่นอย่างบูรณาการและประการส าคัญโครงการ/
กิจกรรมยังสามารถเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
  2.๑ เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วนและยุติธรรม 
   2.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากรายรับจริง ร้อยละ 2 และน าเงิน
รายได้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  2.4 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
  2.5 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นแบบอย่างในการ
จัดเก็บรายได้แก่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
  2.6 เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการในการช าระภาษี 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี            และ

ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.เชียงราย (การอบรมสัมมนาผู้ประกอบกิจการโรงแรม น้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมฯ     และ
ยาสูบ ประจ าปี พ.ศ. 2562) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่
มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอด
แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 128 42.7 
หญิง 172 57.3 
รวม 300 ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 172 ราย       คิด
เป็นร้อยละ 57.3 เพศชาย 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.7 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.3 
21 - 30 ปี 47 15.7 
31 - 4๐ ปี 77 25.7 
4๑ - 5๐ ปี 111 37.0 
5๑ - 6๐ ปี 44 14.7 

มากกว่า 60 ปี 20 6.7 
รวม 300 ๑๐๐ 

 

จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 111 ราย     คิด
เป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.7 และอายุ 21 - 3๐ ปี จ านวน 
47 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.7 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 16 5.3 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 10 3.3 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 28 9.3 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 79 26.3 
ระดับปริญญาตรี 137 45.7 
ระดับปริญญาโท 22 7.3 
ระดับปริญญาเอก 7 2.3 
อ่ืนๆ 1 0.3 

รวม 300 100 
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จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 137 
ราย คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมา ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.3 และ
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.3 ตามล าดับ 

 
  ตารางที่ ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 9 3.0 
ข้าราชการ 13 4.3 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 48 16.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 85 28.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 105 35.0 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

15 
7 

14 
3 

5.0 
2.3 
4.7 
1.0 

อ่ืนๆ 1 0.3 
รวม 300 100 

   

จากตารางที่ ๑.๔   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.0 
รองลงมา ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.3 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 
จ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี ๑.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 87 29.0 

อ าเภอแม่จัน 30 10.0 
อ าเภอแม่สาย 14 4.7 

อ าเภอเชียงแสน 23 7.7 

อ าเภอเชียงของ 19 6.3 

อ าเภอเทิง 13 4.3 

อ าเภอพาน 20 6.7 

อ าเภอป่าแดด 7 2.3 

อ าเภอแม่สรวย 15 5.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 14 4.7 
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อ าเภอเวียงชัย 18 6.0 

อ าเภอแม่ลาว 13 4.3 

อ าเภอขุนตาล 4 1.3 

อ าเภอพญาเม็งราย 2 0.7 

อ าเภอเวียงแก่น 2 0.7 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 6 2.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 1.0 

อ าเภอดอยหลวง 6 2.0 

อ่ืนๆ  4 1.3 

รวม 300 100 

จากตารางที่  ๑.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย         
จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมา อ าเภอแม่จัน จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 และอ าเภอ
เชียงแสน จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.7  

 

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1.เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง

ครบถ้วนและยุติธรรม 

290 96.7 4 1.3 6 2.0 

2.เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ

ในระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการช าระ

ภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงรายแก่ผู้ประกอบการ 

292 97.3 3 1.0 5 1.7 

3.เพื่ อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ผู้ประกอบการ 

292 97.3 4 1.3 4 1.3 

       

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์   ของ
โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการช าระภาษี  และค่าธรรมเนียม
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บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแก่ผู้ประกอบการ, เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการ 
จ านวน 292 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.3 รองลงมา เพื่อใหก้ารด าเนินการจัดเก็บภาษี  และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วนและยุติธรรม จ านวน 290 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.7  
 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

114 
(38.0) 

166 
(55.3) 

20 
(6.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
 

125 
(41.7) 

143 
(47.7) 

27 
(9.0) 

5 
(1.7) 

0 
(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

126 
(42.0) 

153 
(51.0) 

18 
(6.0) 

2 
(0.7) 

1 
(0.3) 

ด้านกิจกรรม      
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 
 

131 
(43.7) 

148 
(49.3) 

18 
(6.0) 

2 
(0.7) 

1 
(0.3) 

5. บรรยาย เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย        

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีบ ารุง    

องค์การบริหารส่วนจังหวัด วิธียื่นแบบ        

และช าระค่าธรรมเนียม 

126 
(42.0) 

139 
(46.3) 

28 
(9.3) 

4 
(1.3) 

3 
(1.0) 

6. บรรยาย การบริการอย่างยั่งยืน บริการ      

ให้ได้ใจ 

151 
(50.3) 

129 
(43.0) 

16 
(5.3) 

4 
(1.3) 

0 
(0) 

7. บรรยายเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐาน

การบริการในธุรกิจการบริการเพื่อรองรับการ

ท่องเท่ียว 

145 
(48.3) 

136 
(45.3) 

18 
(6.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

8. บรรยาย วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ 

วิธีการยื่นแบบและช าระภาษีและค่าธรรมเนียม

บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต 

130 
(43.3) 

135 
(45.0) 

28 
(9.3) 

4 
(1.3) 

3 
(1.0) 
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9. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม 

สร้างความเข้าใจในการช าระค่าธรรมเนียม

โรงแรม, ค่าภาษีน้ ามันและยาสูบ 

116 
(38.7) 

132 
(44.0) 

42 
(14.0) 

6 
(2.0) 

4 
(1.3) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

10. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม      
 

236 
(78.7) 

62 
(20.7) 

2 
(0.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

11. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีและ
บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 

235 
(78.3) 

64 
(21.3) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

 
จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ         ความ

เหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม จ านวน 236 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.7 รองลงมา การอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ และบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต จ านวน 235 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.3 และ
บรรยาย การบริการอย่างยั่งยืน บริการให้ได้ใจ จ านวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.3 ตามล าดับ  

 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

4.31 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.29 0.69 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

 4.33   0.65  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี   4.35   0.65  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. บรรยาย เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมและภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

วิธียื่นแบบและช าระค่าธรรมเนยีม 

  4.27   0.76  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. บรรยาย การบริการอย่างยั่งยืน บริการให้ได้ใจ   4.42   0.65  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. บรรยายเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานการ

บริการในธุรกิจการบริการเพื่อรองรับการท่องเท่ียว 

  4.41   0.61  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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8. บรรยาย วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ วิธีการ  

ยื่ นแบบและช าระภาษี และค่ าธรรมเนี ยมบ ารุ ง  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

 4.28  0.76 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม    

สร้างความเข้าใจในการช าระค่าธรรมเนียมโรงแรม,   

ค่าภาษีน้ ามันและยาสูบ 

  4.16   0.83  มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

10. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 4.78 0.43  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
11. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  
และบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 

4.78 0.42  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

    
จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.78 ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม, การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และบริการด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต รองลงมา บรรยาย การบริการอย่างยั่งยืน บริการให้ได้ใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และ
บรรยายเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานการบริการในธุรกิจการบริการเพื่อรองรับการท่องเท่ียวค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.41 ตามล าดับ  

 
ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลภาพรวมด้านการพัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยวของ

จังหวัดเชียงราย 
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ เพ่ือหาช่องทางขยาย

ความร่วมมือระหว่างกัน 
- ควรมีการประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมเพ่ือแลกเปลี่ยน

และร่วมวางแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกันกับผู้ประกอบการ    เพ่ือกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว  

- ควรเพิ่มและเน้นเนื้อหาที่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
 

***************************************************** 
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1. หลักการและเหตุผล 
ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) นั้น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการ

เสริมสร้างการป้องกันการทุจริตด้านพัสดุ เพ่ือส่งเสริมให้ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 , 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น และบทบาทหน้าที่ประชาคมในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการมีส่วนร่วมในภารกิจ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560, การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่น และบทบาทหน้าที่ประชาคมในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างและการมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 , พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่น และบทบาทหน้าที่ประชาคมในการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตด้านพัสดุ ในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 175 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ น าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

หน้า ๑๒๙ 

โครงการเสรมิสร้างมาตรการป้องกนัการทุจรติด้านพัสดุ 



 

 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 142 81.1 
หญิง 33 18.9 
รวม 175 ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 142 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 81.1 เพศหญิง 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.9 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.6 
21 - 30 ปี 2 1.1 
31 – 4๐ ป ี 28 16.0 
4๑ – 5๐ ป ี 47 26.9 
5๑ – 6๐ ป ี 83 47.4 

มากกว่า 60 ปี 14 8.0 
รวม 175 ๑๐๐ 

 

จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 83 ราย      คิด
เป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.9 และอายุ 31 – 4๐ ปี จ านวน 
28 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 44 25.1 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 49 28.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 47 26.9 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 10 5.7 
ระดับปริญญาตรี 24 13.7 
ระดับปริญญาโท 1 0.6 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 175 100 
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จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับระดับมัธยมต้น/หรือ
เทียบเท่า จ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 47 ราย คิด
เป็นร้อยละ 26.9 และระดับประถมศึกษา จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.1 ตามล าดับ 

 
  ตารางที่ ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 11 6.3 
ข้าราชการ 6 3.4 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 2 1.1 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 3 1.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 22 12.6 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

77 
12 
42 
0 

44.0 
6.9 

24.0 
0 

อ่ืนๆ 0 0 
รวม 175 100 

   

จากตารางที่ ๑.๔   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมา 
รับจ้างทั่วไป จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.0 และประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 22 ราย คิดเป็น     ร้อย
ละ 12.6 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี ๑.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 98 56.0 

อ าเภอแม่จัน 22 12.6 
อ าเภอแม่สาย 0 0 

อ าเภอเชียงแสน 8 4.6 

อ าเภอเชียงของ 0 0 

อ าเภอเทิง 0 0 

อ าเภอพาน 2 1.1 

อ าเภอป่าแดด 0 0 

อ าเภอแม่สรวย 0 0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 2 1.1 

หน้า ๑๓๑ 



 

 

อ าเภอเวียงชัย 13 13 

อ าเภอแม่ลาว 29 16.6 

อ าเภอขุนตาล 0 0 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 0.6 

อ าเภอเวียงแก่น 0 0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 0 0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 0 0 

อ าเภอดอยหลวง 0 0 

อ่ืนๆ  0 0 

รวม 175 100 

จากตารางท่ี ๑.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงรายจ านวน 
98 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา อ าเภอแม่ลาว จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.6 และอ าเภอแม่จัน 
จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.6 ตามล าดับ 

 

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1 . เพ่ื อจั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญั ติ องค์การบริหารส่ วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึ ง  ( ฉ บั บ ที่  4 )  พ .ศ .  2 5 5 2 , 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ   
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560, การป้องกันและปราบปราม
ทุจริตในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   
และบทบาทหน้ าที่ ป ระชาคมในการ     
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และการมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

170 97.1 2 1.1 3 1.7 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับพระราชบัญญั ติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

170 97.1 0 0 5 2.9 
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และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2552, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560, การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบทบาทหน้ าที่ ป ระชาคมในการ     
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และการมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

      

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการเพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 , พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทหน้าที่ประชาคมในการ   เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างและการมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2552, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบทบาทหน้าที่ประชาคมในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการมีส่วนร่วม
ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 170 ราย  คิดเป็นร้อยละ 97.1  
 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

39 
(22.3) 

83 
(47.4) 

52 
(29.7) 

1 
(0.6) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
 

42 
(24.0) 

85 
(48.6) 

48 
(27.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

42 
(24.0) 

96 
(54.9) 

37 
 (21.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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ด้านกิจกรรม      

4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 51 
(29.1) 

95 
(54.3) 

29 
(16.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. บรรยาย พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2540 ต่อบทบาทหน้าท่ีประชาคม 

43 
(24.6) 

93 
(53.1) 

37 
(21.1) 

1 
(0.6) 

1 
(0.6) 

6 . บ รรยาย  บท บาทหน้ า ท่ี ป ระชาค ม ใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ าค รั ฐ  พ .ศ . 2 5 6 0  แ ละระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

51 
(29.1) 

92 
(52.6) 

32 
(18.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านกิจกรรม      
7. บรรยาย การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

49 
(28.0) 

94 
(53.7) 

32 
(18.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. บรรยาย บทบาทหน้าท่ีประชาคมในการเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

55 
(31.4) 

95 
(54.3) 

25 
(14.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

9. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม 76 
(43.4) 

79 
(45.1) 

20 
(11.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

10. การอ านวยความสะดวกและบริการด้วย

ความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 

95 
(54.3) 

72 
(41.1) 

8 
(4.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

 
จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การอ านวย

ความสะดวกและบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต จ านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา 
ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม จ านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.4 และบรรยาย บทบาทหน้าท่ีประชาคม

ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.4 ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

3.91 0.73   มีความพึงพอใจมาก 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 3.96 0.71   มีความพึงพอใจมาก 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

 4.02   0.67 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านกิจกรรม    
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี   4.12   0.66 มีความพึงพอใจมาก 
5. บรรยาย พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ต่อบทบาทหน้าท่ีประชาคม 

  4.00   0.73 มีความพึงพอใจมาก 

6. บรรยาย บทบาทหน้าท่ีประชาคมในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  4.10   0.68 มีความพึงพอใจมาก 

7. บรรยาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4.09   0.67 มีความพึงพอใจมาก 

8. บรรยาย บทบาทหน้าท่ีประชาคมในการเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

  4.17   0.65 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

9. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม   4.32   0.66 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

10. การอ านวยความสะดวกและบริการด้วยความ

สุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 

  4.49   0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 การอ านวยความสะดวกและบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต รองลงมา        ความ
เหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และบรรยาย บทบาทหน้าท่ีประชาคมในการเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
- ดีที่มีการจัดอบรม เพ่ือจะได้ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

***************************************************** 
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สว่นท่ี ๔ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการฯได้ลงพื้นที่ออกตรวจ
ติดตามประเมินผลและได้มีการทอดแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 
อ าเภอ โดยมีการสุ่มเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกเป็นราย
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่งและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ตอนที่ ๑การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 31 31.0 
หญิง 69 69.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง69 ราย คิดเป็นร้อยละ 
69.0เพศชาย 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.0 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
21– 3๐ ป ี 23 23.0 
31– 4๐ ป ี 25 25.0 
4๑ – 5๐ ป ี 19 19.0 
5๑ – 6๐ ป ี 32 32.0 

มากกว่า 60 ปี 1 1.0 
รวม 100 ๑๐๐ 
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  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ5๑ – 6๐ ปี จ านวน 32 รายคิดเป็นร้อย
ละ 32 รองลงมา อายุ 31– 4๐ ปี จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 และอายุ2๑ – 3๐ ปี จ านวน23 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 18  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 1 1.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 1 1.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 41 41.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 25 25.0 
ระดับปริญญาตรี 28 28.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 4 4.0 

รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า
จ านวน 41 ราย  คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมา ระดับปริญญาตรีจ านวน 28ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 
และระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 15 15.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 10 10.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 22 22.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 4 4.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 2.0 
บริษัทเอกชน 8 8.0 
เกษตรกร 22 22.0 
รับจ้างทั่วไป 17 17.0 

รวม 100 100 
 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว, อาชีพเกษตรกร 
จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.0 รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.0
และอาชีพข้าราชการ จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 12 12.0 

อ าเภอแม่จัน 5 5.0 

อ าเภอแม่สาย 2 2.0 

อ าเภอเชียงแสน 7 7.0 
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อ าเภอเชียงของ 3 3.0 

อ าเภอเทิง 8 8.0 

อ าเภอพาน 7 7.0 

อ าเภอป่าแดด 4 4.0 

อ าเภอแม่สรวย 5 5.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 12 12.0 

อ าเภอเวียงชัย 5 5.0 

อ าเภอแม่ลาว 6 6.0 

อ าเภอขุนตาล 7 7.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 2 2.0 

อ าเภอเวียงแก่น 6 6.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 2 12.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 4 4.0 

อ าเภอดอยหลวง 3 3.0 

รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเวียงป่าเป้า, อ าเภอเมือง
เชียงรายจ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0รองลงมา อ าเภอเทิง จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ
อ าเภอเชียงแสน, อ าเภอพาน , อ าเภอขุนตาล จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ  

 

ตอนที่ ๒  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์  
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
 

74 
(74.0) 

26 
(26) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการ
น้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 

57 
(57.0) 

36 
(36.0) 

7 
(7.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรม
จราจร 

25 
(25.0) 

68 
(68.0) 

7 
(7.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 74.0พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน  รองลงมา พัฒนาแหล่งน้ า
และระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 57.0 และพัฒนางานด้านผังเมือง 
งานวิศวกรรมจราจร คิดเป็นร้อยละ 25.0 
 
ตอนที่ 3แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

16 
(16.0) 

81 
(81.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

57 
(57.0) 

37 
(37.0) 

6 
(6.0) 

 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

22 
(22.0) 

68 
(68.0) 

10 
(10.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

40 
(40.0) 

35 
(35.0) 

25 
(25.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

35 
(35.0) 

56 
(56.0) 

9 
(9.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

30 
(30.0) 

49 
(49.0) 

21 
(21.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

16 
(16.0) 

78 
(78.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

40 
(40.0) 

43 
(43.0) 

17 
(17.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 67 
(67.0) 

30 
(30.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ ๓.๑ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่าของ
งบประมาณจ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรมจ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.0 และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง, มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะจ านวน 40 ราย คิด
เป็นร้อยละ 40.0  ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.13 0.41 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

4.51 0.61 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.12 0.55 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.15 0.79 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็ว 

4.26 0.61 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.09 0.71 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.10 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.23 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.64 0.54 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ ๓.2ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.64 ความคุ้มค่าของงบประมาณรองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.26ตามล าดับ 
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หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับ
ความส าคัญ คือ       มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม 
ดังนี้  

  ๑) มากท่ีสุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยท่ีสุด  หมายถึง  1  คะแนน 
  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากท่ีสุด 
    3.41 – 4.20           มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยท่ีสุด 
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ยทุธศาสตรท์ี ่๒  การพฒันาเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 54 54.0 
หญิง 46 46.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย54 ราย คิดเป็นร้อยละ 
54.0เพศหญิง 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.0 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
21– 3๐ ป ี 16 16.0 
31– 4๐ ป ี 38 38.0 
4๑ – 5๐ ป ี 10 10.0 
5๑ – 6๐ ป ี 35 35.0 

มากกว่า 60 ปี 1 1.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ3๑ – 4๐ ปี จ านวน 38 รายคิดเป็นร้อย
ละ 38.0รองลงมา อายุ 51– 6๐ ปี จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.0 และอายุ2๑ – 3๐ ปี  จ านวน 16 
ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 5 5.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 8 8.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 13 13.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 27 27.0 
ระดับปริญญาตรี 47 47.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 0 0 

รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 47 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่าจ านวน 27ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 และระดับ
มัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 13 ราย คดิเป็นร้อยละ 13.0  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 7 7.0 
ข้าราชการ 11 11.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 17 17.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 21 21.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 8 8.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 5.0 
บริษัทเอกชน 15 15.0 
เกษตรกร 8 8.0 
รับจ้างทั่วไป 8 8.0 

รวม 100 100 
 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวจ านวน 21 ราย คิด
เป็นร้อยละ 21.0 รองลงมาลูกจ้าง/พนักงานจ้างจ านวน 17 ราย คิด เป็นร้อยละ 17.0และอาชีพ
บริษัทเอกชนจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดับ  
 
 

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 15 15.0 

อ าเภอแม่จัน 4 4.0 

อ าเภอแม่สาย 9 9.0 

อ าเภอเชียงแสน 2 2.0 
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อ าเภอเชียงของ 3 3.0 

อ าเภอเทิง 5 5.0 

อ าเภอพาน 8 8.0 

อ าเภอป่าแดด 6 6.0 

อ าเภอแม่สรวย 2 2.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 4 4.0 

อ าเภอเวียงชัย 3 3.0 

อ าเภอแม่ลาว 13 4.0 

อ าเภอขุนตาล 4 40 

อ าเภอพญาเม็งราย 3 3.0 

อ าเภอเวียงแก่น 5 5.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 4 4.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 4 4.0 

อ าเภอดอยหลวง 6 6.0 

รวม 100 100 

  จากตารางที่  ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ ในอ าเภอเมืองเชียงราย 
จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0 รองลงมา อ าเภอแม่ลาว จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 
และอ าเภอแม่สายจ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดับ  

 

ตอนที่ ๒  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์  
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

70 
(70.0) 

30 
(30.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพและการตลาด 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์  ท้องถิ่น ให้ ได้
มาตรฐานสากล 

52 
(52.0) 

48 
(48.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 

71 
(71.0) 

28 
(28.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

93 
(93.0) 

5 
(5.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 93.0 ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.0 และส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ 62.0 

ตอนที่ 3แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

72 
(72.0) 

28 
(28.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

68 
(68.0) 

32 
(32.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

44 
(44.0) 

53 
(53.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

52 
(52.0) 

39 
(39.0) 

9 
(9.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

45 
(45.0) 

45 
(45.0) 

10 
(10.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

38 
(38.0) 

62 
(62.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

68 
(68.0) 

32 
(32.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

56 
(56.0) 

44 
(44.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 63 
(63.0) 

37 
(37.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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จากตารางที่ ๓.๑ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมจ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมา การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ,ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการจ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.0และความคุ้มค่าของงบประมาณจ านวน 63 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 63.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.72 0.45 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

4.68 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.41 0.55 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.43 0.65 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.35 0.65 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.38 0.48 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.68 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.44 0.49 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.63 0.48 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.72 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมรองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงราย
ด าเนินการค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และความคุ้มค่าของงบประมาณค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ตามล าดับ 
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หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ  มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากท่ีสุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยท่ีสุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 

    4.21 – 5.๐๐           มากท่ีสุด 
    3.41 – 4.20           มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๔๘ 



 
 

  ยทุธศาสตรท์ี ่๓  การพฒันาดา้นการศกึษาและการสาธารณสขุ 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
และการสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่2ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการสาธารณสุข 
  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
ตอนที่ ๑การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 38 38.0 
หญิง 62 62.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.0เพศชาย 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.0 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 1 1.0 
21 – 3๐ ป ี 8 8.0 
31 – 4๐ ป ี 30 30.0 
4๑ – 5๐ ป ี 26 26.0 
5๑ – 6๐ ป ี 31 31.0 

มากกว่า 60 ปี 4 4.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 6๐ ปี จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 31.0รองลงมา อายุ 31 – 4๐ ปี จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.0และอายุ4๑ – 5๐ ปี  จ านวน 26 
ราย คิดเป็นร้อยละ 26.0  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 2 2.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 1 1.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 38 38.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 24 24.0 
ระดับปริญญาตรี 22 22.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 3 3.0 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 
38 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.0 
และระดับปริญญาตรี จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.0  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 8 8.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 8 8.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 16 16.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 12 12.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 6.0 
บริษัทเอกชน 10 10.0 
เกษตรกร 32 32.0 
รับจ้างทั่วไป 8 8.0 
อ่ืนๆ   

รวม 100 100 

  จากตารางท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 
32.0 รองลงมาอาชีพเประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 และอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ  
 
 

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 10 10.0 

อ าเภอแม่จัน 3 3.0 

อ าเภอแม่สาย 2 2.0 

อ าเภอเชียงแสน 5 5.0 

หน้า ๑๕๐ 



 
 

อ าเภอเชียงของ 6 6.0 

อ าเภอเทิง 8 8.0 

อ าเภอพาน 6 6.0 

อ าเภอป่าแดด 2 2.0 

อ าเภอแม่สรวย 7 7.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 9 9.0 

อ าเภอเวียงชัย 8 8.0 

อ าเภอแม่ลาว 10 5.0 

อ าเภอขุนตาล 5 10.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 1.0 

อ าเภอเวียงแก่น 3 3.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 8 8.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 2 2.0 

อ าเภอดอยหลวง 5 5.0 

รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย, อ าเภอ  
แม่ลาวจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 รองลงมา อ าเภอเวียงป่าเป้าจ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.0 
และอ าเภอเทิง , อ าเภอเวียงชัย , อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดับ  
 
ตอนที่ ๒  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข 

 
 

ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
  (ร้อย
ละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 
 

74 
(74.0) 

25 
(25.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 82 
(82.0) 

18 
(18.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

78 
(78.0) 

21 
(21.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณสุข 

77 
(77.0) 

23 
(23.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 82.0 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ รองลงมา ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนใน
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 78.0 และส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 
77.0  ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 3แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
  (ร้อย
ละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

51 
(51.0) 

49 
(49.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

24 
(24.0) 

73 
(73.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

28 
(28.0) 

68 
(68.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

37 
(37.0) 

62 
(62.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

45 
(45.0) 

54 
(54.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

68 
(68.0) 

32 
(32.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

67 
(67.0) 

30 
(30.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

76 
(76.0) 

24 
(24.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 88 
(88.0) 

12 
(12.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๓.๑ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่าของ
งบประมาณ จ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.0 รองลงมามีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะจ านวน 76 รายคิดเป็นร้อยละ 76.0 และการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ได้อย่างทั่วถึง จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.0 ตามล าดับ  

 

หน้า ๑๕๒ 



 
 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

4.51 0.50 มีความพึงพอใจมาก 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.21 0.47 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.24 0.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.36 0.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.44 0.51 มีความพึงพอใจมาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.68 0.46 มีความพึงพอใจมาก 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.64 0.54 มีความพึงพอใจมาก 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.76 0.42 มีความพึงพอใจมาก 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.88 0.32 มีความพึงพอใจมาก 

  จากตารางที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.88 ความคุ้มค่าของงบประมาณรองลงมา มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.76 และการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.68 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒)มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5)น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 
  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 – 4.20                      มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยที่สุด 

หน้า ๑๕๓ 



 
 

  ยทุธศาสตรท์ี ่๔  การพฒันาคุณภาพชวีติและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของอบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 50 50.0 
หญิง 50 50.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย,หญิงจ านวน 50.0 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 50.0 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 3 3.0 
21– 3๐ ป ี 21 21.0 
31– 4๐ ป ี 25 25.0 
4๑ – 5๐ ป ี 13 13.0 
5๑ – 6๐ ป ี 33 33.0 

มากกว่า 60 ปี 5 5.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่  ๑ .๒   ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วน ใหญ่ มี อายุ  51-60 ปี  จ านวน  33 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมา อายุ 3๑ –40 ปี จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 และอายุ 21 –3๐ ปีจ านวน
21 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.0  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 8 8.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 15 15.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 10 10.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 27 27.0 
ระดับปริญญาตรี 38 38.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 2 2.0 

รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 38 รายคิดเป็น
ร้ อ ยล ะ  38.0 รอ งล งม า ระดั บ อนุ ป ริญ ญ า/ห รื อ เที ยบ เท่ า จ าน วน  27ราย  คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ  27.0 
และระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 8 8.0 
ข้าราชการ 6 6.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 26 26.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 16 16.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 9 9.0 
บริษัทเอกชน 3 3.0 
เกษตรกร 17 17.0 
รับจ้างทั่วไป 15 15.0 

รวม 100 100 
 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้างจ านวน 26 ราย คิด
เป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาอาชีพเกษตรกรจ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.0 และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว
จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามล าดับ 
 
 

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 8 8.0 

อ าเภอแม่จัน 8 8.0 

อ าเภอแม่สาย 7 7.0 

อ าเภอเชียงแสน 7 7.0 

อ าเภอเชียงของ 2 2.0 
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อ าเภอเทิง 9 9.0 

อ าเภอพาน 5 5.0 

อ าเภอป่าแดด 3 3.0 

อ าเภอแม่สรวย 6 6.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 2 2.0 

อ าเภอเวียงชัย 2 2.0 

อ าเภอแม่ลาว 8 8.0 

อ าเภอขุนตาล 7 7.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 7 7.0 

อ าเภอเวียงแก่น 7 7.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 5 5.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 3.0 

อ าเภอดอยหลวง 4 4.0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเทิงจ านวน 9 ราย คิด
เป็นร้อยละ 9.0 รองลงมา อ าเภอเมืองเชียงราย,อ าเภอแม่จัน,อ าเภอแม่ลาว จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0
และอ าเภอแม่สาย,อ าเภอเชียงแสน,อ าเภอขุนตาล,อ าเภอพญาเม็งราย ,อ าเภอเวียงแก่น จ านวน 7 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 7.0 ตามล าดับ  
 

ตอนที่ ๒  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

65 
(65.0) 

35 
(35.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย 83 
(83.0) 

16 
(16.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข 
สื่อด้านอิเล็คทรอนิกส์ 

56 
(56.0) 

36 
(36.0) 

8 
(8.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

69 
(69.0) 

23 
(23.0) 

8 
(8.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

หน้า ๑๕๖ 



 
 

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 83.0ป้องกัน ฟื้นฟูและบรรเทาสาธารณภัยรองลงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสคิดเป็นร้อยละ 69.0 และรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 65.0 ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 3แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

52 
(52.0) 

47 
(47.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

80 
(80.0) 

20 
(20.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

31 
(31.0) 

52 
(52.0) 

17 
(17.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

77 
(77.0) 

19 
(19.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

75 
(75.0) 

12 
(12.0) 

13 
(13.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

41 
(41.0) 

58 
(58.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

71 
(71.0) 

26 
(26.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

1 
(1.0) 

99 
(99.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 80 
(80.0) 

18 
(18.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม , ความคุ้มค่าของงบประมาณจ านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 
80.0 รองลงมา การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้องจ านวน 
77 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.0และการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วจ านวน 
75 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.0 ตามล าดับ  

 

 

 

หน้า ๑๕๗ 



 
 

 ๑.00 – 1.80          น้อยท่ีสุด 
 
 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

4.51 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.80 0.40 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.14 0.68 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.73 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.62 0.70 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.40 0.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.68 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.01 0.10 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.78 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมรองลงมาความคุ้มค่าของงบประมาณ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ  มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากท่ีสุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยท่ีสุด  หมายถึง  1  คะแนน 
  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากท่ีสุด 
    3.41 – 4.20           มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 

หน้า ๑๕๘ 



 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ
อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 47 47.0 
หญิง 53 53.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่  ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 53 ราย คิดเป็น       
ร้อยละ 53.0เพศหญิง 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.0 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
21 – 3๐ ป ี 20 20.0 
31 – 4๐ ป ี 27 27.0 
4๑ – 5๐ ป ี 19 19.0 
5๑ – 6๐ ป ี 30 30.0 

มากกว่า 60 ปี 4 4.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ51 – 6๐ ปี จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 30.0 รองลงมา อายุ 3๑ – 4๐ ปี จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 และอายุ 21 – 3๐ ปีจ านวน 20 
ราย  คิดเป็นร้อยละ 20.0  ตามล าดับ 

 

 

 

หน้า ๑๕๙ 



 
 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 1 1.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 12 12.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 13 13.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 28 28.0 
ระดับปริญญาตรี 43 43.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 3 3.0 

รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 43 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมา ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 และระดับ
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 9 9.0 
ข้าราชการ 6 6.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 19 19.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 22 22.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 5 5.0 
เกษตรกร 16 16.0 
รับจ้างทั่วไป 23 23.0 
อ่ืนๆ   

รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 23 รายคิดเป็นร้อยละ 
23.0 รองลงมาอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 .0 และอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 11 11.0 

อ าเภอแม่จัน 6 6.0 

อ าเภอแม่สาย 9 9.0 

อ าเภอเชียงแสน 5 5.0 

อ าเภอเชียงของ 5 5.0 

หน้า ๑๖๐ 



 
 

อ าเภอเทิง 5 5.0 

อ าเภอพาน 7 7.0 

อ าเภอป่าแดด 6 6.0 

อ าเภอแม่สรวย 4 4.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 4 4.0 

อ าเภอเวียงชัย 4 4.0 

อ าเภอแม่ลาว 7 7.0 

อ าเภอขุนตาล 6 6.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 6 6.0 

อ าเภอเวียงแก่น 4 4.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 4 4.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 3.0 

อ าเภอดอยหลวง 4 4.0 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงรายจ านวน 11 
ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 รองลงมา อ าเภอแม่สาย จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.0 และอ าเภอพาน,อ าเภอ   
แม่ลาวจ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ ๒  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

81 
(81.0) 

19 
(16.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสียและมลภาวะ 

85 
(85.0) 

15 
(15.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทน 

56 
(56.0) 

44 
(44.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.0 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสียและมลภาวะ
รองลงมา ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 80.0 และส่งเสริม
และพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน คิดเป็นร้อยละ 56.0 
 
ตอนที่ 3แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ/กิจกรรม 

59 
(59.0) 

41 
(41.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

68 
(68.0) 

32 
(32.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

82 
(82.0) 

15 
(15.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่  
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
ได้ถูกต้อง 

82 
(82.0) 

16 
(16.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

64 
(64.0) 

33 
(33.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

50 
(50.0) 

50 
(50.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงราย
ด าเนินการ 

71 
(71.0) 

25 
(25.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

73 
(73.0) 

27 
(27.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 72 
(72.0) 

28 
(28.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะจ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมา ความคุ้มค่าของงบประมาณ 
จ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.0 และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่  
อบจ.เชียงรายด าเนินการ จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.0ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

4.59 0.49 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.68 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.79 0.47 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.80 0.44 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.61 0.54 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.50 0.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.67 0.55 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.73 0.44 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.72 0.45 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้องรองลงมา การเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และมีการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 
  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 – 4.20           มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยที่สุด 
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ยทุธศาสตรท์ี ่๖  การพฒันาดา้นการเมอืงการปกครองและการบรหิาร 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองและการบริหารและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของอบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 53 53.0 
หญิง 47 47.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.0 เพศหญิง 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.0 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
21– 3๐ ป ี 14 14.0 
31– 4๐ ป ี 18 18.0 
4๑ – 5๐ ป ี 26 26.0 
5๑ – 6๐ ป ี 33 33.0 

มากกว่า 60 ปี 9 9.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51– 6๐ ปี จ านวน 33 รายคิดเป็นร้อยละ 
33.0 รองลงมา อายุ 4๑ – 5๐ ปีจ านวน26 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.0 และอายุ 31– 4๐ ปี จ านวน 18 รายคิด
เป็นร้อยละ 18.0 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 6 6.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 10 10.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 16 16.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 33 33.0 
ระดับปริญญาตรี 35 35.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า   

รวม 100 100 

  จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 35 รายคิด
เป็นร้อยละ 35.0รองลงมา ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่าจ านวน 33ราย คิดเป็นร้อยละ 33.0และระดับมัธยม
ปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 6 6.0 
ข้าราชการ 9 9.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 20 20.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 20 20.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 4 4.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 1.0 
บริษัทเอกชน 2 2.0 
เกษตรกร 26 26.0 
รับจ้างทั่วไป 12 12.0 
อ่ืนๆ   

รวม 100 100 
 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรจ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 
26.0 รองลงมาอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง , อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวจ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 
20.0และอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 20 20.0 

อ าเภอแม่จัน 4 4.0 

อ าเภอแม่สาย 4 4.0 

อ าเภอเชียงแสน 2 2.0 

หน้า ๑๖๕ 



 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเทิง 8 8.0 

อ าเภอพาน 8 8.0 

อ าเภอป่าแดด 2 2.0 

อ าเภอแม่สรวย 7 7.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 8 8.0 

อ าเภอเวียงชัย 6 6.0 

อ าเภอแม่ลาว 20 20 

อ าเภอขุนตาล 1 1.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 2 2.0 

อ าเภอเวียงแก่น 2 2.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 3.0 

อ าเภอดอยหลวง 3 3.0 

รวม                100 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย , อ าเภอ
แม่ลาวจ านวน 20ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมา อ าเภอเทิง, อ าเภอพาน , อ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวน 8 รายคิด
เป็นร้อยละ 8.0 และอ าเภอแม่สรวย จ านวน 7 ราย คิดเปน็ร้อยละ 7.0ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำร 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
 

81 
(81.0) 

18 
(18.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

74 
(74.0) 

23 
(23.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของทุกภาคส่วน 

87 
(87.0) 

12 
(12.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 

51 
(51.0) 

44 
(44.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 60 
(60.0) 

40 
(40.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 87.0ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วนรองลงมาพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 81.0 และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  คิดเป็นร้อยละ 
74.0ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

69 
(69.0) 

31 
(31.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

48 
(48.0) 

50 
(50.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

38 
(38.0) 

58 
(58.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

77 
(77.0) 

23 
(23.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

56 
(56.0) 

37 
(37.0) 

7 
(7.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

53 
(53.0) 

47 
(47.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

55 
(55.0) 

44 
(44.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

57 
(57.0) 

41 
(41.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 84 
(84.0) 

16 
(16.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่าของ
งบประมาณจ านวน  84 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.0 รองลงมา การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้องจ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.0และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.0 ตามล าดับ 
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.69 0.46 มีความพึงพอใจมาก 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.46 0.53 มีความพึงพอใจมาก 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.34 0.55 มีความพึงพอใจมาก 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.77 0.42 มีความพึงพอใจมาก 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.49 0.62 มีความพึงพอใจมาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.53 0.50 มีความพึงพอใจมาก 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.54 0.52 มีความพึงพอใจมาก 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.55 0.53 มีความพึงพอใจมาก 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.84 0.36 มีความพึงพอใจมาก 

จากตารางที่ ๓.2ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84
ความคุ้มค่าของงบประมาณรองลงมา การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ได้ถูกต้องค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.69 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 
  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 – 4.20           มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยที่สุด 
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 ส่วนท่ี ๕ 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12(3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ติดตาม
และประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้  คือ    

1. การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2560 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 , เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

2. การติดตามประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2560 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 , เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 
,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 , เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 
2561 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 , เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 74 โครงการ  
  โดยมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวน ปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ 

1) จากระบบ e-plan และจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า มีบางโครงการที่ได้ลงนามสัญญาไปแล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน หรือเป็นการกันเงิน
งบประมาณ เนื่องจากบางโครงการอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้างตามระเบียบหรือพ.ร.บ.ที่เก่ียวข้อง   

2) ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบายหรือหนังสือสั่งการที่มีความเร่งด่วน 
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ท าให้บางโครงการต้องเข้าสู่กระบวนการ การเปลี่ยนแปลง รายละเอียด หรือ
สาระส าคัญ ตามระเบียบฯ ให้ถูกต้องก่อนการด าเนินงาน ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานโครงการ  
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3) กรณีงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ตามที่คณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนฯ ออกตรวจติดตาม ภาพรวมแนะน าให้เจ้าของหน่วยงานเพ่ิมกิจกรรมให้มากขึ้น เน้นการประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึงและควรเป็นกิจกรรมที่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม  

4) การติดตามและประเมินผลโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน เบื้องต้นพบว่า 
4.1) ถนนลาดยางฯหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางเส้นทางมีความยาวจ านวนมาก จึงไม่

สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเดียว ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณด าเนินการให้แล้ว
เสร็จในปีงบประมาณถัดไป หรือโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

4.2) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ในปีงบประมาณถัดไปควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างให้เป็นถนนลาดยางฯ หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

4.3) ผิวจราจรของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บางเส้นทางได้รับความเสียหายจากรอย
ขูดขีด จากรถรับจ้างเกี่ยวข้าวหรือรถตีนตะขาบท าให้ผิวถนนเกิดเป็นร่องขรุขระ จึงเห็นว่าควรมีการสร้างความเข้าใจ
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแล สร้างจิตส านึกในการตระหนักรักษาถนนให้คงทนสามารถใช้งานสัญจร
ไปมาได้ในระยะยาวนานต่อไป 

4.4) ถนนลาดยางพาราเคพซีล  (Para Cape Seal) เชื่ อมระหว่าง ม .2  ต .รอบ เวียง             
อ.เมืองเชียงราย - ม.11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็นถนนที่อยู่เลียบล าน้ า  ซึ่งพบว่ามีน้ ากัดเซาะตลิ่ง
ด้านล่างท าให้ขอบถนนด้านข้างทรุดตัวลง จึงเห็นควรมีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้มีการติดตามประเมินความพึงพอใจต่อโครงการที่
ด าเนินการ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลให้ทราบถึงความส าเร็จและน าไปสู่การปรับปรุง
ทบทวนการด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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