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๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
    เชียงรำย 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับ มาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มีความเป็นอิสระ
ในการก าหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  มี
อ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยจะต้องเป็นการตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นราชการส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด มีฐานะ
เป็น  นิติบุคคล เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  คือเขตจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2549)  ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดบริการสาธารณะประกอบกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ได้วางกรอบนโยบายการพัฒนาและการประสานความร่วมมือของท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและ  การสาธารณสุข ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมุ่งหวังเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  โดยเน้นกระบวนการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้แปลงนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย มาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้
วางแผน/โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่นของตนเองภายใต้ 
ระเบียบ กฎหมาย และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด
เชียงราย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เชียงรำยเมืองแห่งควำมสุข สะอำด ปลอดภัย น่ำยล” อย่างไรก็ตามแม้ว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จะมีแผนพัฒนาที่ดี แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะ       
บ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ระบบกำรติดตำมและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญที่จะช่วยตอบ
ค ำถำมได้ว่ำ องค์กรได้ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่ำงไร ในขณะเดียวกันข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถน ามาแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาในปีถัดไปและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา



๒ 

ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 การติดตามและประเมินผลจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
ด าเนินงาน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วผล
เป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
(งบประมาณ)เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback)ที่
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายต่อไป 

๒. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ 1149/๒๕62             
ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย และค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ 0857/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่  1350/2564 ลงวันที่  16 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้ง                    
อนุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีย งราย (รายละเอียดตาม
ค าสั่งแนบท้ายภาคผนวก) 

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 วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภายใต้ข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

๔. วัตถุประสงคข์องกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

  ๔.๑ เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย น าไปสู่การปฏิบัติ 



๓ 

  ๔.๒ เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ๔.๓ เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ๔.๔ เพ่ือน าผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ทบทวนยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ และจัดล าดับความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งต่อไป  

๕. ขอบเขตของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

  ๕.๑ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ การติดตามการด าเนินโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕64 จ านวน ๑๘ อ าเภอ 
  ๕.๒ ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชนในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงราย ผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

๖. ระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   

  ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน ๒๕64)  

๗. วิธีกำรด ำเนินงำน 

  ๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 
  ๗.๒ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
  ๗.๓ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง การ
สังเกตการณ์ และสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย น ามาสรุปประมวลผล วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social 
Sciences) 
  ๗.๔ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
พร้อมรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการฯ ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล 
  ๗.๕ จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบฯ 
  ๗.๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ๘.๑ ทราบถึงประสิทธิภาพของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย      
ที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
  ๘.๒ ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



๔ 

  ๘.๓ ทราบถึงข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

๙. กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ มีขั้นตอนดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดเชียงราย         
ได้ก าหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

๙.๑ ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 13, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 6 ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 – 5 

๙.๒ ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวน
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 13, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 
1 - 6 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 – 5 

๙.๓ ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 13, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 6 ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 – 5 ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 โดยติดตามและประเมินผลระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการ และ/หรือหลังด าเนินการเสร็จสิ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
        (๑) ศึกษาและท าความเข้าใจกับแผนงาน/โครงการ ที่จะติดตามและประเมินอย่าง
ละเอียดก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและประเมินผล 
        (๒) วางแผนติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการ โดยคัดเลือกโครงการที่จะติดตาม
และประเมินผล ก าหนดโจทย์ ค าถาม ก าหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
        (๓) สร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ให้สอดคล้องกับโจทย์และวัตถุประสงค์
ของการประเมินว่าต้องการประเมินเรื่องใดบ้างโดยใช้วิธีทอดแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ 
        (๔) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณจ์ากกลุ่มตัวอย่าง 
        (๕) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ       
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑥 
        (๖) การรายงานติดตามและประเมินผลโดยจัดท ารูปเล่มแจ้งส่วนราชการผู้เกี่ยวข้อง        
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คัดเลือกโครงการที่มีการเบิกจ่ายในระบบ E-plan และระบบ          
e – LAAS เพ่ือด าเนินการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการและให้การสนับสนุนงบประมาณ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) 
  ๙.๔ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ๙.๕ จัดท ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ และใช้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล



๕ 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไปทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาและการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป 
๑๐. กำรวิเครำะห์และประเมินผล 

๑๐.๑ ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 13, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 – 6, ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 – 5 เทียบกับ
จ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติน าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วยค่าร้อยละ 

๑๐.๒ ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 13, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 6 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 – 5 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 
  ๑๐.๓ การติดตามและประเมินผลทางระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) และระบบ e-LAAS   

๑๐.๔ ติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาราย
ยุทธศาสตร์ และประเมินความพึงพอใจรายโครงการ น าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑥 
   กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจ  ข้อ ๑๐.๔ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์  ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 
ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อ
ค 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 



๖ 

ส่วนท่ี ๒ 
นโยบำยผู้บริหำรและ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 

1. นโยบำยของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ ๑0 มิถุนายน ๒๕๕7 โดยได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามอ านาจหน้าที่ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๒) พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2549) ตลอดถึงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันของจังหวัดเชียงราย และกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน อีกท้ังยังเป็นไปตามสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เจริญก้าวหน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  โดยมีแนวคิดการพัฒนาที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัด
เชียงราย โดยยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารและ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

    1.๑ นโยบำยด้ำนชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์

  จะธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชู ท านุบ ารุง
ศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน 

    1.2 นโยบำยด้ำนกำรเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
  เพ่ือพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะ
ด าเนินการดังนี้ 
  (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยั่นยืน อาทิเช่น การส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปและจ าหน่ายผลิตผลการเกษตร การบรรจุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) 
  (๒) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โดยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
เดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนาการด าเนินกิจกรรมด้านท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
นักท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (3) จัดตั้ งศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เ พ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวภายใต้ความอยู่รอด พอเพียงและยั่งยืน 

   1.๓ นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้มีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย          
น่าอยู่อาศัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยจะด าเนินการดังนี้ 



๗ 

 (๑) ส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การใช้สารเคมีและ   
การจัดการขยะมูลฝอย โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุม
การกระท าที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและภัยจากสารเคมี 
 (2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มน้ าต่างๆ ใน
จังหวัดเชียงรายให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 (3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโครงการ Green Office ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายให้มีประสิทธิภาพครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 (4) ส่งเสริมสนับสนุน ลดการตัดไม้ท าลายป่า การปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้
พลังงานทางเลือก เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน   

   1.๔ นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะให้กับ
ประชาชนอย่างเพียงพอ โดยจะด าเนินการดังนี ้
  (๑) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม โดยเน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่
การเกษตรและเส้นทางท่ีเชื่อมต่อสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน 
  (๒) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการบริโภคให้แก่พ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้ง สนับสนุนให้ มี
การจัดท าแหล่งเก็บกักน้ าในพื้นที่ท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมในการด าเนินงาน 
  (๓) สนับสนุนให้มีระบบขนส่งมวลชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร 
  (4) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
สามารถตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.๕ นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข 
  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้สามารถผลิตและพัฒนาคนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สูงขึ้น เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาและฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาของ
ประเทศอาเซียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้างและสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (๓) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุข การท างานของอาสาสมัคร
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น 
  (๔) สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถไปสู่
สังคมท่ีกินดี อยู่ดี มีความสุข 
 (5) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน มีศักยภาพที่สามารถน า
ตนเอง น าชุมชนและน าสังคมให้พัฒนาไปสู่ความเจริญภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (6) สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา โดยจัดให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สวนสาธารณะ พ้ืนที่
นันทนาการและสถานที่ออกก าลังกายส าหรับประชาชน 
 (7) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และ
การเข้าถึงบริการของรัฐ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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   1.6 นโยบำยด้ำนกำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม 
โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมือง
เชียงราย ให้ด ารงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของศาสนา จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของเมืองเชียงรายและชนเผ่าที่หลากหลาย ซึ่ง
จะน าไปสู่การสืบทอดมรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 (2) สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นและศาสนสถาน โดย
ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือร่วมพัฒนาเมืองเชียงรายสู่เมืองแห่ง
การสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & Art&Culture)  

   1.๗ นโยบำยด้ำนกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยและกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้ำง
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและสาธารณภัยต่าง ๆ 
  (๒) จัดหา/สนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
  (๓) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
  (๔) ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยบูรณาการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

   1.8 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 (1) พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้พร้อมที่จะ
รองรับการท าภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายและนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
 (3) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
 (4) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดเชียงราย เพ่ือความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา องค์กรสาธารณะ องค์กรชุมชนน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทันสมัย 
 (6) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงราย เพ่ือความเข้มแข็งของสังคมและสร้างพลังในการพัฒนา 
 (7) สนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองตามความต้องการอย่าง
แท้จริง บนพ้ืนฐานศักยภาพที่มีอยู่ 
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 ทั้งนี้ จะด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเชียงราย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เชียงรำยเมืองน่ำอยูป่ระตูทองสู่อำเซียน” 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย  

2.1 วิสัยทัศน ์
"ยึดหลักธรรมำภิบำล ประสำนกำรพัฒนำ  ประชำชนมีควำมสุข" 

2.2 ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
ยุทธศำสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศำสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
ยุทธศำสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  

2.3 เป้ำประสงค ์
 - เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ 
 - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

- เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและ 
  แนวชายแดน 
- เพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ 
- สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 

2.4 ตัวชี้วัด 
  - อัตราการขยายตัวของรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นทุกปี 
  - ประชาชนได้รับการศึกษามากข้ึนและอัตราจ านวนของผู้ป่วยลดลง 

 - ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
 - จ านวนขยะลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 - ส่งเสริมการศึกษา อบรมให้ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.5 ค่ำเป้ำหมำย 
 - รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมข้ึน 
 - สัดส่วนคนจนลดลงและสถานบริการได้มาตรฐาน 
 - ประชาชนได้รับการศึกษามากข้ึนและจ านวนผู้ป่วยลดลง 

- ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
- ส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวและปลอดขยะ ไร้มลพิษ 
- ร้อยละของกลุ่มพลังมวลชนผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็ง 
   ให้กับหมู่บ้าน 
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2.6 กลยุทธ ์
ยุทธศำสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนำคมขนส่ง 

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

ยุทธศำสตร์ที่ 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  

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ 3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 
                 ตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

  กลยุทธ์ 3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
  กลยุทธ์ 3.3  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศำสตร์ที่ 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  

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

  กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  

 ยุทธศำสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  
กลยุทธ์ 6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  

  กลยุทธ์ 6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์ 6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน  
  กลยุทธ์ 6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 

 กลยุทธ์ 6.5  ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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2.7  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

         ด้วยจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร          
มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทิศตะวันออกติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและล าปางและ       
ทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาและจังหวัดเชียงใหม่ แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา   
ด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ
จังหวัดเชียงราย “ประตูสู่อนุภำคลุ่มน้ ำโขงและอำเซียน+3 และศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดเชียงราย 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

หวง 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

จังหวัดเชียงราย 

 
กรอบการประสานแผนจังหวัดเชียงราย แผนพัฒนาอ าเภอ 

หวง 

โครงการประสานแผนระดับอ าเภอ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

นโยบายความม่ันคง
แห่งชาติ 

แผนงบประมาณ 
เชิงบูรณาการ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

(พะเยา,เชียงราย,แพร่,น่าน) 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัติ 
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2.8 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
                     
 
 

  
   ด้านความมั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพและ                  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ   ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ        พัฒนาภาคเมือง          การ
ทศ ภูมิภาค       
 ธรรมาภิบาลภาครัฐ                      โลจิตส์ติก                              เทคโนโลยี นวัตกรรม             พื้นที่เศรษฐกจิ            และ
ประเทศเพือ่นบ้าน 
 
 
  
             การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ          การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                 การรักษาความมั่นคง และความ 
             คุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน                 และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ                     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
             อยูเ่ย็นเป็นสุข                                           สมบูรณ์และยั่งยืน                           

     

  
 

 
 
 

  
 
 
               

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และ
บริการโลจิตส์ติกเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ 
มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 

การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิม่มลูค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
ระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุม่

จังหวัด กลุ่มอำเซียน+6 และGMS 

จังหวัด กลุ่มอำเซียน+6 และ 
GMS 

 

กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจและกำร

ท่องเท่ียว 

กำรพัฒนำ
กำรศึกษำและกำร

สำธำรณสุข 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

และส ิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

 กำรพัฒนำด้ำน           
กำรเมืองกำรบริหำร 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบจ. 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

และระบบคมนำคมขนส่ง 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
และกำรท่องเท่ียว 

กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
และกำรสำธำรณสุข 

กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและกำรป้องกัน
บรรเทำสำธำรณภัย 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
และกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 

กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเสรมิความเป็นธรรมลด
ความเหลือ่มล้าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันา

อย่างยั่งยืน 

พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การลงทุน 

การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมการ 

พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่อุดมสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง 
กำรปกครองและกำรบริหำร 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
รำยละเอียดต่อหน้ำ 2... 
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เป้ำประสงค ์
 
 
 
กลยุทธ ์

 
 
 
 

 

 

 

      

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบจ. 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

และระบบคมนำคมขนส่ง 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
และกำรท่องเท่ียว 

กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
และกำรสำธำรณสุข 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
และกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง 
กำรปกครองและกำรบริหำร 

 

เพื่อสร้างการ

เจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 

เพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันด้านการคา้ 

การลงทุน บริการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้ดีขึ้น 

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในพื้นทีป่กติและแนวชายแดน 

เพือ่ให้ประชาชนอยู่

ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและ

มีคุณภาพ 

สร้างภูมิคุ้มกันในการ

สร้างคนสังคมที่มีคุณภาพ 

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐาน 
2 พัฒนาแหลง่น้ าและระบบบรหิารจัดการน้ าเพื่ออปุโภค 
บริโภค และการเกษตร 

3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจรและ 
งานควบคุมอาคาร 

 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ส่งเสรมิและพฒันาอาชีพและการตลาดเพือ่เพิม่
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินให้ได้มาตรฐานสากล 

3 ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต
และอัตลกัษณ์ของคนในชุมชน 

4 ส่งเสรมิอนุรกัษ์ด้านศาสนาและเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน                               
 

 

4 ส่งเสรมิ อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

1 ส่งเสรมิและพฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 

    และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

2 ส่งเสรมิและพฒันาการศึกษาสู่อาชีพ 

3 ส่งเสรมิและพฒันาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถ่ิน 

4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

1 รักษาความสงบเรียบรอ้ยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต 

   และทรัพย์สินของประชาชน  

2 ป้องกัน ฟื้นฟูและบรรเทาสาธารณภัย 

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข  
สื่อด้านอิเล็กทรอนกิส ์
4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 

1 ส่งเสรมิและพฒันาการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม  

2 ส่งเสรมิและพฒันาการควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ  

3 ส่งเสรมิและพฒันาการอนุรกัษ์พลงังาน
และการใช้พลังงานทดแทน 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน  

2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

3 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถ่ินของทกุภาคส่วน  
4 พัฒนาปรบัปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
และเทคโนโลยเีพื่อรองรับระบบดิจทิัล 
5 ส่งเสรมินวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบภายใน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะและชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน อุตสาหกรรมและการโยธา การเกษตร งบกลาง 

แผนงาน 

ผลผลติ/
โครงการ ผลผลิต/

โครงการ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 



๑๕ 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐานและระบบคมนาคม

ขนส่ง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
กำรพัฒนำกำรศึกษำ
และการสาธารณสุข 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการเมือง

การปกครองและ 

การบริหาร 

เพื่อสร้างการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ 

เพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ  

กำรลงทนุบริกำร 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้ดีขึ้น 

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

ปกติและแนวชายแดน 

เพื่อให้ประชาชนอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ 

สร้างภูมิคุ้มกันในการ 

สร้างคนสังคมที่มีคุณภาพ 

รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น สัดส่วนคนจนลดลง 

และสถานบริการได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รบัการศึกษามากขึ้น 

และจ านวนผู้ป่วยลดลง 

ประชาชนได้รบัการชว่ยเหลือ 

ได้อย่างทั่วถึง 

ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สีเขยีว 

ปลอดขยะ ไร้มลพิษ 

ร้อยละของกลุ่มพลังมวลชน 

ผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือภาครัฐ 

ในการสร้างความเข้มแขง็ 

ให้กับหมูบ่้าน 

1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหาร
จัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 
3 พัฒนางานด้านผังเมือง  
งานวิศวกรรม จราจรและ 
งานควบคุมอาคาร 

 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพ่ือ 

เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 

3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว วิถีชีวิต 

และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 

4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 

3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 

ในท้องถิ่น 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 

การบริการสาธารณสขุ 

 

1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

2 ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย 

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข  

สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  

2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไข

ปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ  

3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและ 

การใช้พลังงานทดแทน 

 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ของทุกภาคส่วน  
4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
เพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 
5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ 
"ยึดหลักธรรมำภิบำล ประสำนกำรพัฒนำ  ประชำชนมีควำมสุข" 

 

2.9 แผนผังยุทธศำสตร์ (Strategic Map) 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

เป้ำประสงค ์  

 

เป้ำหมำย 

 

กลยุทธ ์

 

 

 

แผนงำน   
บริหำรงำนท่ัวไป กำรรักษำควำมสงบภำยใน กำรศึกษำ สำธำรณสุข สังคมสงเครำะห์ เคหะและชุมชน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ กำรเกษตร งบกลำง กำรศำสนำวัฒนธรรม 

และนันทนำกำร 
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ส่วนท่ี ๓ 
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย  
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 
 
๑. กำรติดตำมและประเมินผลจ ำนวนโครงกำร/งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิน่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 13, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 
- 6 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 – 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 554 โครงการ งบประมาณ 
828,461,543.00 บาท น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 409 โครงการ งบประมาณ 417,879,943.00 บาท            
คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายร้อยละ 50.44  
  สรุปผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 73.83 อยู่ในเกณฑ์ค่าระดับด ี

   ๑.1 ตำรำงกำรติดตำมและประเมินผลจ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2564 ที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ
แยกตำมรำยยุทธศำสตร์  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ดังนี้  

 พ.ศ. ๒๕๖4  

ยุทธศำสตร์ โครงกำรใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

(1) 

น ำไป
ปฏิบัต ิ
(2) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรแยก

ตำมรำยยทุธศำสตร ์
(2)x100/(1) 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 119 116 97.48 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 62 18 29.03 

๓. การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 44 12 27.27 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 39 8 20.51 

๕. การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ให้สมบูรณ์และยั่งยืน (รวมเงินสะสม) 

159 151 94.97 

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 27 13 48.15 

 7. ครุภัณฑ์  104 91 87.50 

รวม 554 409 73.83 



๑๗ 

 

 

 

๑.2  แผนภูมิกำรติดตำมและประเมินผลจ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2564 ที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ
แยกตำมรำยยุทธศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.3 ตำรำงกำรติดตำมและประเมินผลจ ำนวนงบประมำณในแผนพัฒนำท้องถ่ินน ำไปสู่กำรปฏิบัติแยกตำม 
รำยยุทธศำสตร์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 287,535,926 บาท ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 130,344,017.00 บาท รวมเป็นงบประมาณ  417,879,943.00 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 พ.ศ. ๒๕๖4 คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณ 

แยกตำม 
รำยยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ งบประมำณใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

น ำไปปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม 
    ขนส่ง 

134,964,000.00 102,167,000.00 75.70 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 63,506,500.00 49,476,500.00 77.91 

๓. การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 60,054,426.00 40,005,926.00 66.62 

๔. การพัฒนาคณุภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา- 
    สาธารณภยั 

19,871,500.00 2,687,500.00 13.52 

๕. การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์และยั่งยนื 

79,384,000.00 75,234,000.00 94.77 

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 22,654,000.00 17,965,000.00 79.30 

7. ครภุัณฑ ์ 448,027,117.00 130,344,017.00 29.09 

รวม 828,461,543.00 417,879,943.00 50.44 
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ครุภัณฑ์

คิดเป็นร้อยละของโครงกำรแยกตำมรำยยุทธศำสตร์
โครงกำรในแผนที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ
โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น(เฉพำะปีงบประมำณ 64)



๑๘ 

 

 

 

๑.4  แผนภูมิกำรติดตำมและประเมินผลจ ำนวนงบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติแยกตำม 
รำยยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้มีการประชุม
และก าหนดกรอบแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายไว้ คือ 
  ๑. การติดตามประเมินผลจะด าเนินการติดตามและประเมินผลระหว่างด าเนินการตามโครงการ
และหลังด าเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนพัฒนาฯ โดยการสุ่มเลือกโครงการและงบประมาณออกติดตามประเมินผล 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลในระบบ e-plan และ ระบบ e-LAAS 
  ซึ่งการด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดขอบเขตการลง
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทั้ง ๑๘ อ าเภอ โดยการสุ่มเลือกโครงการและ
จ านวนงบประมาณในการออกตรวจติดตามฯ เพ่ือดูการสัมฤทธิ์ผลของโครงการรวมทั้งรับทราบปัญหา และอุปสรรค
ของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ปรากฏในข้อ ๒ ข้อ 3 การประเมินผลโครงการและการประเมินผล
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

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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ยุทธศำสตร์ที ่๔

ยุทธศำสตร์ที ่๕

ยุทธศำสตร์ที ่๖

ครุภัณฑ์

คิดเป็นร้อยละของงบประมำณแยกตำมรำยยุทธศำสตร์ งบประมำณทีน่ ำไปสู่กำรปฏบิตัิ

งบประมำณในแผนพฒันำทอ่งถิ่น(ปงีบประมำณ 2564)



๑๙ 

 

 

 

ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนแสดงจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
      องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวดัเชียงรำย 

ยุทธศำสตร ์ แผนกำรด ำเนินกำรทั้งหมด (๑) อนุมัติงบประมำณ (๒) ลงนำมสัญญำ (๓) เบิกจ่ำย (๔) ผลกำรด ำเนินกำร 
(ร้อยละ) (2)x๑๐๐/(1) 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง 

119 134,964,000.00 116 102,167,000.00 59 68,761,000.00 57 29,797,000.00 97.48 75.70 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

62 63,506,500.00 18 49,476,500.00 4 7,484,000.00 14 40,878,900.00 29.03 77.91 

๓. การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข 

44 60,054,426.00 12 40,005,926.00 1 1,383,500.00 11 33,388,210.00 27.27 66.62 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

39 19,871,500.00 8 2,687,500.00 2 505,500.00 7 1,620,183.00 20.51 13.52 

๕. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 

159 79,384,000.00 151 75,234,000.00 139 69,220,075.34 13 5,940,965.90 94.97 94.77 

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร 

27 22,654,000.00 13 17,965,000.00 6 15,108,000.00 7 1,103,924.00 48.15 79.30 

๗. ครภุัณฑ์  104 448,027,117.00 91 130,344,017.00 47 118,281,819.00 44 11,610,930.00 87.50 29.09 

รวม 554 828,461,543.00 409 417,879,943.00 258 280,743,894.34 153 124,340,112.90 73.83 50.44 

 



๒๐ 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำรเปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์
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ยุทธศำสตร์ที ่1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบคมนำคมขนส่ง

ยุทธศำสตร์ที ่2. กำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกจิและกำรท่องเทีย่ว

ยุทธศำสตร์ที ่3. กำรพัฒนำกำรศกึษำและกำรสำธำรณสุข

ยุทธศำสตร์ที ่4. กำรพัฒนำคณุภำพชีวิตและกำรปอ้งกนับรรเทำสำธำรณภยั

ยุทธศำสตร์ที ่5. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยัง่ยืน

ยุทธศำสตร์ที ่6. กำรพัฒนำดำ้นกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำร

7. ครุภัณฑ์

ผลกำรด ำเนินกำร
(ร้อยละ)

เบิกจ่ำย ลงนำมสัญญำ อนุมัติงบประมำณ แผนกำรด ำเนินกำรท้ังหมด



๒๑ 

 

 

 

แผนภูมิแสดงงบประมำณเปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 
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ยุทธศำสตร์ที ่1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบคมนำคมขนส่ง

ยุทธศำสตร์ที ่2. กำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกจิและกำรท่องเทีย่ว

ยุทธศำสตร์ที ่3. กำรพัฒนำกำรศกึษำและกำรสำธำรณสุข

ยุทธศำสตร์ที ่4. กำรพัฒนำคณุภำพชีวิตและกำรปอ้งกนับรรเทำสำธำรณภยั

ยุทธศำสตร์ที ่5. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยัง่ยืน

ยุทธศำสตร์ที ่6. กำรพัฒนำดำ้นกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำร

7. ครุภัณฑ์ 

ผลกำรด ำเนินกำร
(ร้อยละ)

เบิกจ่ำย ลงนำมสัญญำ อนุมัติงบประมำณ แผนกำรด ำเนินกำรท้ังหมด



๒๒ 

 

 

 

      สรุปตำรำงจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณในแผนพฒันำท้องถ่ิน พ.ศ.2564 น ำไปสู่กำรปฏิบตัิในภำพรวมปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 
    องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

 
ยุทธศำสตร ์

โครงกำรตำมแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖4) อนุมัติงบประมำณ 
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ งบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 

 
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ งบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 

 
ยุทธศำสตร์ ๑ 119 21.48 134,964,000.00 16.29 116 28.36 102,167,000.00 24.45 

ยุทธศำสตร์ ๒ 62 11.19 63,506,500.00 7.67 18 4.40 49,476,500.00 11.84 

ยุทธศำสตร์ ๓ 44 7.94 60,054,426.00 7.25 12 2.93 40,005,926.00 9.57 

ยุทธศำสตร์ ๔ 39 7.04 19,871,500.00 2.40 8 1.96 2,687,500.00 0.64 

ยุทธศำสตร์ ๕ 159 28.70 79,384,000.00 9.58 151 36.92 75,234,000.00 18.00 

ยุทธศำสตร์ ๖ 27 4.87 22,654,000.00 2.73 13 3.18 17,965,000.00 4.30 

ครุภัณฑ ์ 104 18.77 448,027,117.00 54.08 91 22.25 130,344,017.00 31.19 

รวมท้ังหมด 554 100 828,461,543.00 100 409 100 417,879,943.00 100 

 
ยุทธศำสตร ์

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ งบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 

 
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ งบประมำณ คิดเป็นร้อยละ 

 
ยุทธศำสตร์ ๑ 59 22.87 68,761,000.00 24.49 57 37.25 29,797,000.00 23.96 

ยุทธศำสตร์ ๒ 4 1.55 7,484,000.00 2.67 14 9.15 40,878,900.00 32.88 

ยุทธศำสตร์ ๓ 1 0.39 1,383,500.00 0.49 11 7.19 33,388,210.00 26.85 

ยุทธศำสตร์ ๔ 2 0.78 505,500.00 0.18 7 4.58 1,620,183.00 1.30 

ยุทธศำสตร์ ๕ 139 53.88 69,220,075.34 24.66 13 8.50 5,940,965.90 4.78 

ยุทธศำสตร์ ๖ 6 2.33 15,108,000.00 5.38 7 4.58 1,103,924.00 0.89 

ครุภัณฑ ์ 47 18.22 118,281,819.00 42.13 44 28.76 11,610,930.00 9.34 

รวมท้ังหมด 258 100 280,743,894.34 100 153 100 124,340,112.90 100 

หมำยเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่  30 ตุลาคม ๒๕๖4  
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รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย มีดังนี้ 

ที่ งำน 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 

งบประมำณอนุมัติ 
(บำท) 

โอนเพิ่ม 
(บำท) 

1 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

700,000.00 0.00 

2 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

100,000.00 0.00 

3 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมหลักสูตรเสริม สร้าง
สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบจ.เชียงราย 

350,000.00 0.00 

4 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาท 
อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบจ.
เชียงรายและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

100,000.00 0.00 

5 งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

รณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นทีจ่ังหวัดเชียงราย 

87,500.00 0.00 

6 งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม ่

50,000.00 0.00 

7 งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

50,000.00 0.00 

8 งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
ปัญหาอุทกภยัอยา่งมีส่วนร่วม 

900,000.00 0.00 

9 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
ตามโครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อ
การศึกษายุคใหม ่

200,000.00 0.00 
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10 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลเชยีง
ของ ตามโครงการเปิดโลก
วิชาการอนุบาลเชียงของ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

450,000.00 0.00 

11 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่เด็กพกิารในจังหวัด
เชียงราย ปี 2564 

300,000.00 0.00 

12 งานระดับก่อนวยั
เรียนและระถม
ศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา อาหาร
กลางวัน 

1,328,000.00 0.00 

13 งานระดับ
มัธยมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (จ านวน 22 
กิจกรรมย่อย) 

24,725,526.00 0.00 

14 งานระดับ
มัธยมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา จัดสวัสดิการอาหาร
ประจ าวันและอาหารเสริม
นักเรียนหลักสูตรความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา(รูปแบบนกัเรียนอยู่
ประจ า) 

10,000,000.00 0.00 

15 งานระดับ
มัธยมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ตลาดนัดวิชาการ  
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

160,400.00 0.00 

16 งานระดับ
มัธยมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประกันคุณภาพ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

800,000.00 0.00 

17 งานระดับ
มัธยมศึกษา 

ค่าใชส้อย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ส่งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนเตรียมความ
พร้อมสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา 

300,000.00 0.00 

18 งานระดับ
มัธยมศึกษา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 
16 ห้องเรียน 

1,442,000.00 0.00 
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19 งานระดับ

มัธยมศึกษา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน อบจ.เชียงราย 

200,000.00 0.00 

20 งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

ป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 100,000.00 0.00 

21 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ติดต้ังโคมไฟถนน (LED) ในถนนที่
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

500,000.00 0.00 

22 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ติดต้ังป้ายชื่อสายทาง ป้ายสิ้นสุด
สายทางและปา้ยสายทาง ถนนที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

500,000.00 0.00 

23 งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ติดต้ังอุปกรณ์เตือน บอกทางและ
อุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัใน
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

500,000.00 0.00 

24 งานสวน 
สาธารณะ 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรม
เมืองเทิง (ระยะที่ 4) ม.1               
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 

3,000,000.00 0.00 

25 งานสวน 
สาธารณะ 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณ
อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนประจ า
อ าเภอ 

เวียงเชียงรุ้ง ม.11 ต.ทุ่งก่อ  

อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

26 งานสวน 
สาธารณะ 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงสวนมิตรภาพแม่สาย ม.6 
ต.แม่สาย อ.แม่สาย  

จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.
4 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย  จ.
เชียงราย 

3,000,000.00 0.00 

27 งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ก าจัดขยะของเสียอันตราย 500,000.00 0.00 
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28 งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมภายในศูนย์
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ขยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

1,800,000.00 0.00 

29 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

ตลาดประชารัฐ 180,000.00 0.00 

30 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภยั
ได้มาตรฐานและการตลาดข้าวแบบ
บูรณาการ 

800,000.00 0.00 

31 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน ที่ท าการปกครอง                
อ.แม่จัน ตามโครงการจัดงานของดี
อ าเภอแมจ่ัน ครั้งที่ 6 

200,000.00 0.00 

32 งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน ที่ท าการปกครอง               
อ.เวียงป่าเป้า ตามโครงการ 113 
ปี ของดีเวียงป่าเปา้ 

200,000.00 0.00 

33 งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

100,000.00 0.00 

34 

 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

ข่วงศึกษาวถิีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา
ชาติพันธุ์และอาเซียน 

3,000,000.00 0.00 

35 งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน ที่ท าการปกครอง          
อ.พญาเม็งราย ตามโครงการ
ประเพณีไหว้สาพญามังราย 
ประจ าป ี2564 

100,000.00 0.00 

36 งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการปกครอง  
อ.พญาเม็งราย ตามโครงการข่วง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบา้น 
อ าเภอพญาเม็งราย ประจ าปี 
2564 

100,000.00 0.00 

37 งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง ประจ าปี 2564 

300,000.00 0.00 



๒๗ 

 

 

 

38 งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง ตาม
โครงการจัดงานโฮงเฮียนสืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา 

100,000.00 0.00 

39 งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 35,000,000.00 0.00 

40 งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อท าหน้าที่
มัคคุเทศก์อาสา 

796,500.00 0.00 

41 งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างอาคารตลาดกลาง 
 เพื่อการทอ่งเที่ยวบ้านจ้อง   
ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

42 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

เพิ่มประสิทธิภาพความรู ้ความ
เข้าใจทางด้านการชา่ง 

200,000.00 0.00 

43 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

เพิ่มศักยภาพความรู ้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตาม กฎกระทรวง      
ผังเมืองรวม     จ.เชียงราย 

200,000.00 0.00 

44 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.16  ต.ห้วยสัก    
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย -      
ม.14 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชยั          
จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

45 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.ป่าแดด -   
ม.8 ต.ป่าแงะ    อ.ป่าแดด  
จ.เชียงราย 

0.00 3,000,000.00 

46 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชร.ถ.1-0028 เช่ือม
ระหว่าง ม.5 ต.โป่งผา - ม.3 ต.ศรี
เมืองชุม อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 

0.00 2,284,000.00 

 



๒๘ 

 

 

 

47 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อติดต้ังถังบรรจุยางและถังบรรจุ
ปูนซีเมนต์ บริเวณด้านหลัง
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

500,000.00 0.00 

48 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1  ต.โชคชัย - ม.1 
ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง        
จ.เชยีงราย 

500,000.00 0.00 

49 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ท่าข้าม - ม.2 
ต.หล่ายงาว  อ.เวยีงแก่น           
จ.เชียงราย 

350,000.00 0.00 

50 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.วาว ี 
อ.แม่สรวย - ม.4 ต.ห้วยชมภู       
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

1,000,000.00 0.00 

51 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ไม้ยา        
อ.พญาเม็งราย - ม.7 ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

52 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ต้า  
อ.ขุนตาล - ม.6 ต.เวียง อ.เทิง  
จ.เชียงราย 

1,000,000.00 0.00 

53 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ปงน้อย -   
ม.8 ต.หนองป่าก่อ  อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

54 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย - เขต
ติดต่อ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่

1,000,000.00 0.00 

55 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.12  ต.ป่าก่อด า - 
ม.6 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

56 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.แม่เจดีย์ 
- ม.2 ต.แม่เจดีย์ใหม่  
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

1,000,000.00 0.00 



๒๙ 

 

 

 

57 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.18   ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว - ม.16  ต.แม่สรวย     
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

58 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.18  ต.ยางฮอม  
อ.ขุนตาล - ม.9 ต.แม่ต  า           
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

59 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.4  ต.หล่ายงาว - 
ม.3 ต.ม่วงยาย อ.เวยีงแก่น         
จ.เชียงราย 

1,700,000.00 0.00 

60 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ง้ิว - ม.3      
ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 

1,000,000.00 0.00 

61 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ปอ - ม.2     
ต.ท่าข้าม อ.เวยีงแก่น  จ.เชียงราย 

1,300,000.00 0.00 

62 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.แม่เปา - ม.9 
ต.ตาดควันอ.พญาเม็งราย           
จ.เชียงราย 

3,000,000.00 0.00 

63 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7,ม.10 ต.บัวสล ี
อ.แม่ลาว - ม.15  ต.ป่าอ้อดอนชยั 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

64 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ปงน้อย - ม.1 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

65 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ป่าตาล - ม.6 
ต.ต้า  อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

1,000,000.00 0.00 

66 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8  ต.ยางฮอม -  
ม.13 ต.ป่าตาล  อ.ขุนตาล        
จ.เชียงราย 

1,000,000.00 0.00 

 



๓๐ 

 

 

 

67 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.จันจว้า              
อ.แม่จัน - ม.4 ต.ป่าสัก อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

68 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง  ม.7  ต.ห้วยซ้อ -  
ม.4 ต.ครึ่ง  อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

6,000,000.00 0.00 

69 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.1  ต.แม่ไร่ - ม.3 
ต.แม่ค า  อ.แมจ่ัน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

70 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.เวียงกาหลง - 
ม.9 ต.ป่าง้ิว อ.เวยีงป่าเป้า         
จ.เชียงราย 

1,500,000.00 0.00 

71 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.10  ต.ป่าตึง      
อ.แม่จัน - ม.3   ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

72 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.11  ต.แม่อ้อ      
อ.พาน - ม.31  ต.ห้วยสัก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

815,000.00 0.00 

73 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ห้วยชมภ ู- 
ม.11 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

74 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.13  ต.ทรายขาว - 
ม.18 ต.สันกลาง อ.พาน            
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

75 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.13  ต.แม่ยาว     
อ.เมืองเชียงราย -  ม.19 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

76 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.14  ต.ดอยงาม - 
ม.7 ต.สันมะเค็ด อ.พาน            
จ.เชียงราย 

620,000.00 0.00 

 



๓๑ 

 

 

 

 
77 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.สันมะเค็ด 
อ.พาน - ม.4,ม.8 ต.ดอยลาน      
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 

815,000.00 0.00 

78 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.17   ต.แม่ยาว - 
ชุมชนห้วยปลากั้ง เขตเทศบาลนคร
เชียงราย  อ.เมืองเชียงราย          
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

79 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ริมกก - ม.3 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย       
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

80 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.แม่ค า - ม.4 
ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

81 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.แม่สลองใน - 
ม.14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้หลวง 
จ.เชียงราย 

3,000,000.00 0.00 

82 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.สันกลาง -   
ม.14 ต.เจริญเมือง อ.พาน         
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

83 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.จอมสวรรค์ - 
ม.9 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน           
จ.เชียงราย 

1,000,000.00 0.00 

84 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่ค า         
อ.แม่จัน- ม.15 ต.แม่ฟ้าหลวง     
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

85 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่เย็น -      
ม.16 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 



๓๒ 

 

 

 

86 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ดอยฮาง -    
ม.8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

87 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.แม่ค า        
อ.แม่จัน- ม.15 ต.แม่ฟ้าหลวง     
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

88 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.สันกลาง -     
ม.4 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

89 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน 
จ.เชียงราย - ม.1 ต.วังแก้ว         
อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 

3,000,000.00 0.00 

90 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ศรีเมืองชุม - 
ม.9 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย       
จ.เชียงราย 

1,300,000.00 0.00 

91 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.เวียงพางค า - 
ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย       
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

92 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ปล้อง - ม.4 
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 

325,000.00 0.00 

93 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ศรีดอนไชย - 
ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 

1,675,000.00 0.00 

94 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างบ้านพกัข้าราชการผู้บริหาร
ระดับสูง หรือเทียบเท่าบริเวณศูนย์
เครื่องจักรกล ดอยเขาควาย        
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย        
จ.เชียงราย 

1,815,000.00 0.00 



๓๓ 

 

 

 

95 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนวงเวียน
เกาะกลางถนน ฟุตบาททางเท้า และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

3,600,000.00 0.00 

96 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างโรงจอดรถและเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 

1,300,000.00 0.00 

97 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ม่วงยาย -    
ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น       
จ.เชียงราย 

2,650,000.00 0.00 

98 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย      
จ.เชียงราย 

2,500,000.00 0.00 

99 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.11 ต.แม่สลองนอก               
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

1,500,000.00 0.00 

100 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.2 ต.สันทราย อ.แม่จัน            
จ.เชียงราย 

2,000,000.00 0.00 

101 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.3 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย 

1,500,000.00 0.00 

102 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและ
เครื่องจักรกลหนักพร้อมหอ้งท างาน 
บริเวณด้านหลังส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

3,600,000.00 0.00 

103 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เช่ือมระหว่าง  ม.26,ม.27 
ต.วาวี อ.แม่สรวย - ม.7 ต.ห้วย
ชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

104 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ป่าแดด - ม.7 
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

4,000,000.00 0.00 

105 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ห้วยไคร้ - ม.
6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 



๓๔ 

 

 

 

106 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ทุ่งก่อ               
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.3 ต.ผางาม อ.
เวียงชัย จ.เชียงราย 

1,000,000.00 0.00 

107 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.แม่จัน – ม.1 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

2,000,000.00 0.00 

108 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ติดต้ังเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
(Generator Set) ส าหรับอาคาร
ส านักงาน อบจ.เชียงราย 

1,500,000.00 0.00 

109 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

4,000,000.00 0.00 

110 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหวา่ง ม.17             
ต.เจริญเมือง - ม.5 ต.สันกลาง     
อ.พาน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

111 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหวา่ง ม.4 ต.สันติสุข 
- ม.24 ต.เมืองพาน อ.พาน         
จ.เชียงราย 

750,000.00 0.00 

112 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารงุรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิดคลองข้างหนองแกว๋ ม.5 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย        
จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

113 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิดล าหว้ยร่องง้ิว ม.14       
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

114 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิดล าเหมืองจอพญาพรม    
ม.17 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

115 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด ม.16 ต.ห้วยสัก         
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

116 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด ม.6 ต.ห้วยสัก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 
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117 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดร่องลื้อ ม.11 ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

118 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดสระกกหลง ม.4         
ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย         
จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

119 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดสระหนองทองด ีม.7            
ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย 

0.00 500,000.00 

120 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองไก่ ม.3 ต.ดอยฮาง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

121 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองควน ม.10         
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

122 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองสระหลวง ม.9     
ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย          
จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

123 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองสันแสง ม.15     
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ           
จ.เชียงราย 

0.00 502,000.00 

124 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองอ้อ ม.12          
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

125 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองแอกนอ้ย ม.6      
ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

0.00 501,000.00 

126 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดห้วยน้ าบั้ง ม.9 ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

127 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดอ่างป่าเส้า ม.3            
ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย 

0.00 500,000.00 
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128 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิง่ก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหวา่ง ม.3  
ต.ป่าอ้อดอนชยั - ม.8 ต.ท่าสาย   
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

129 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.26 ต.วาว ี        
อ.แม่สรวย - ม.2 ต.ห้วยชมภู       
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

130 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.สันสลี - ม.1 
ต.เวียง อ.เวียงป่าเปา้ จ.เชียงราย 

1,500,000.00 0.00 

131 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง    หมู่ที่ 6 เขต ทต.
ดงมะดะ -   หมู่ที ่19 เขต       
ทต.แม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

0.00 2,000,000.00 

132 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ศรีเมืองชุม -
ม.3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย          
จ.เชียงราย 

0.00 1,200,000.00 

133 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง 
ม.1 ต.โชคชัย - ม.1 ต.หนองป่าก่อ 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

134 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง 
ม.11 ต.ปงน้อย – ม.8              
ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง         
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

135 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง 
ม.13 ต.ต้า อ.ขุนตาล - ม.6        
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

136 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง       
ม.6    ต.เกาะช้าง - ม.2 ต.แม่สาย 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 
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137 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่างม.6     
ต.โป่งผา - ม.2 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย     
จ.เชียงราย 

0.00 380,000.00 

138 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่างม.
7   ต.เกาะช้าง - ม.2 ต.แม่สาย       
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

139 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่างม.
9   ต.โป่งผา - ม.2 ต.โป่งงาม       
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

140 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง
หมู่ที่ 2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว - หมู่
ที่ 2       ต.ห้วยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

0.00 500,000.00 

141 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.1 ต.เมืองชุม - ม.4 ต.ผางาม         
อ.เวียงชัย   จ.เชียงราย 

1,500,000.00 0.00 

142 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง    
ม.10 ต.ศรีถ้อย – ม.19 ต.ป่าแดด       
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

143 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง    
ม.12 ต.เวียงกาหลง - ม.9 ต.ป่าง้ิว       
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

144 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง     
ม.14 ต.แม่ยาว - ม.6 ต.บ้านดู่    
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

145 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง     
ม.16 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง -  
ม.2  ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง       
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

146 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง     
ม.17 ต.ยางฮอม – ม.13          
ต.ป่าตาล  อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

147 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง    
ม.19 ต.ห้วยสกั อ.เมืองเชียงราย -      
ม.11 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 



๓๘ 

 

 

 

148 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.2 ต.บ้านโป่ง – ม.15 ต.ป่าง้ิว             
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

149 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.3 ต.ปงน้อย - ม.5 ต.โชคชัย     
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

150 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.3 ต.ป่าซาง - ม.10 ต.ป่าตึง    
อ.แม่จัน  จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

151 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.3 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล - ม.8     
ต.เม็งราย  อ.พญาเม็งราย          
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

152 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.4 ต.เวียง - ม.4 ต.สันสลี        
อ.เวียงป่าเป้า   จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

153 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิง่ก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.5 ต.โชคชัย - ม.8 ต.หนองป่าก่อ          
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

154 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - ม.1 
ต.ดงมหาวัน อ.เวยีงเชียงรุ้ง         
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

155 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.5 ต.ป่าซาง - ม.9 ต.ป่าตึง       
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

156 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.6 ต.เวียงกาหลง - ม.3 ต.ป่าง้ิว             
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

157 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.7 ต.เวียง - ม.7 ต.บ้านโป่ง      
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

158 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง - ม.11          
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

159 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.8 ต.ปงน้อย - ม.1 ต.โชคชัย    
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 



๓๙ 

 

 

 

160 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม.8 
ต.ปงน้อย - ม.5  ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง         
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

161 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม.9 
ต.แม่สรวย  อ.แม่สรวย - ม.7            
ต.ธารทอง    อ.พาน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

162 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม.1 
ต.ริมกก - ม.11 ต.นางแล อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

163 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่างม.1 
ต.ริมกก - ม.15 ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

164 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่างม.2 
ต.ธารทอง อ.พาน - ม.1                 
ต.จอมหมอกแก้ว  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

165 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่างม.3 
ต.ริมกก - ม.11 ต.นางแล อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

166 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่างม.6 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.1      
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

167 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย  จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

168 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงอาคารที่ท าการท่าเทียบเรือ 
เชียงของ ในระยะที่ 2 ต.เวียง           
อ.เชยีงของ จ.เชียงราย 

1,100,000.00 0.00 

169 งานส่งเสริมการเกษตร เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุน ที่ท าการปกครอง อ.ป่าแดด 
ตามโครงการจัดงานข้าวหอม และของดี 
อ าเภอปา่แดด ครั้งที่ 11 ประจ าปี 
2564 

100,000.00 0.00 

170 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ 

ตรวจสอบคุณภาพน้ า แม่น้ าสายหลัก
ของจังหวัดเชียงราย 

50,000.00 0.00 

171 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.5 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 



๔๐ 

 

 

 

172 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.12 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ใชป้ระโยชน์ร่วมกับ ม.8                 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

173 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.13 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8                  
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

174 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างพนังกั้นน้ า ม.16 ต.แม่ยาว     
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

175 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ขุดลอกโดยรอบหนองซางน้อย ม.10    
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย                 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.1 ต.ป่าซาง         
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

176 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ขุดลอกโดยรอบหนองโล๊ะปราสาท ม.6 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย                 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.12 ต.แม่จัน        
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

177 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ขุดลอกร่องโป่ง ช่วงระหว่าง ม.15      
ต.ทุ่งก่อ - ม.4 ต.ดงมหาวัน             
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

178 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ขุดลอกล าหว้ยแม่คาว ช่วงระหว่าง ม.2 
ต.ทรายขาว – ม.8 ต.สันกลาง อ.พาน 
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

179 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ขุดลอกล าหว้ยยางฮอม ชว่งระหวา่ง    
ม.12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล - ม.9         
ต.แม่ต  า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

180 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ขุดลอกล าหว้ยร่องขุ่น ช่วงระหว่าง ม.5 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.6      
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

181 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ขุดลอกหนองจอโป่ง ม.23 ต.ห้วยสกั   
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ม.4 ต.ดอนศิลา       
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

182 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ขุดลอกหนองเต่า ม.15 ต.ทุ่งก่อ       
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.5 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง   
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 
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183 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า

และป่าไม ้
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ขุดลอกหนองผ า ม.9 ต.แม่สรวย         
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.7 ต.ธารทอง อ.พาน           
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

184 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ขุดลอกหนองยา่แดง ม.4 ต.ยางฮอม    
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.6 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ     
จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

185 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านดอนชยั ม.10    
ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย             
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 ต.เจดีย์หลวง    
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

500,000.00 0.00 

 รวมทั้งสิ้น 202,284,926.00 19,867,000.00 
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รำยละเอียดครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติงบประมำณองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย มีดังนี้ 

ที่ งำน ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
(บำท) 

โอนเพิ่ม 
(บำท) 

1 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ
แขวน (ระบบ Inverter) 

83,000.00 0.00 

2 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 168,000.00 0.00 

3 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหนา้เดียว 48,000.00 0.00 

4 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 22,000.00 0.00 

5 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 11,200.00 0.00 

6 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ 

51,900.00 0.00 

7 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องเสียงส าหรับห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

81,900.00 0.00 

8 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ ชุดรถประชาสัมพันธ ์ 453,500.00 0.00 

9 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง Action Camera 16,500.00 0.00 

10 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ไม้กันสั่นส าหรับกล้อง DSLR 33,500.00 0.00 

11 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เลนส์กล้องถ่ายรูป 24,900.00 0.00 

12 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะคอนเทนเนอร์ 160,000.00 0.00 

13 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน 

32,000.00 0.00 

14 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที ่2 

30,000.00 0.00 

15 งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500.00 0.00 

16 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร (ระดับกลาง) 9,900.00 0.00 

17 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร (ระดับต้น) 17,100.00 0.00 

18 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 28,000.00 0.00 

19 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 854,000.00 0.00 
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20 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร 9,900.00 0.00 

21 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย 5,780.00 0.00 

22 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน 

64,800.00 0.00 

23 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) 

24,200.00 0.00 

24 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก 10,500.00 0.00 

25 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารรางเล่ือน (ฐานรางลอย) 490,000.00 0.00 

26 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 
5 ฟุต 

4,500.00 0.00 

27 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 3 ฟุต 10,950.00 0.00 

28 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต 38,500.00 0.00 

29 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถจักรยานยนต ์ 51,900.00 0.00 

30 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 854,000.00 0.00 

31 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ป้ายหยุดตรวจแบบสามเหลีย่ม 46,000.00 0.00 

32 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์บรรทุกน้ า 10 ล้อ 6,200,000.00 0.00 

33 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์พร้อมติดต้ังเครื่องพ่นละออง
ฝอย ULV ขนาดใหญ่ ชนิดติดตั้งบน
รถยนต ์

0.00 2,030,000.00 

34 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เรือยางกู้ภยัพร้อมเครื่องยนต์และ
อุปกรณ์ 

400,000.00 0.00 

35 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์การเกษตร เครือ่งเป่าใบไม้ 149,500.00 0.00 

36 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่น ULV แบบสะพายหลัง 0.00 160,000.00 

37 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

44,000.00 0.00 
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38 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) 

501,600.00 0.00 

39 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 854,000.00 0.00 

40 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องบันทึกภาพ แบบ 16 ช่อง 
(DVR) 

97,300.00 0.00 

41 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder)     
แบบ 8 ช่อง 

30,600.00 0.00 

42 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า 10,000.00 0.00 

43 งานระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน 

259,200.00 0.00 

44 งานระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 148,500.00 0.00 

45 งานระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล 

230,000.00 0.00 

46 งานระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 600,000.00 0.00 

47 งานระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 

2,420,000.00 0.00 

48 งานระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 

20,000.00 0.00 

49 งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับย่อยเอนกประสงค์ พร้อม
มอเตอร ์

148,000.00 0.00 

50 งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า 33,000.00 0.00 

51 งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็นล้อคู ่ 7,800.00 0.00 

52 งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 11,000.00 0.00 

53 งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500.00 0.00 

54 งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องท าน้ าเย็น แบบต่อทอ่ 29,200.00 0.00 

55 งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถปั่นหญ้า แบบนั่งขับ 95,230.00 0.00 
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56 งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 444,157.00 0.00 

57 งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑ์กีฬา แป้นบาสเก็ตบอล 92,000.00 0.00 

58 งานวิชาการวาง แผนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
นวัตกรรมอุปกรณ์ IOT และ Smart 
Application พร้อมติดตั้ง 

0.00 10,000,000.00 

59 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม และการโยธา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยงพนักพิงทรงมงกุฎ 120,000.00 0.00 

60 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น แบบ
ติดผนัง (ระบบ Inverter) 

27,400.00 0.00 

61 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม และการโยธา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติส าเร็จรูป 74,000.00 0.00 

62 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม และการโยธา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับหนา้เมลามีนลายไม ้ 54,000.00 0.00 

63 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะสแตนเลส 240,000.00 0.00 

64 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เครื่องยนต์เบนซิน 16,000.00 0.00 

65 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1,150,000.00 0.00 

66 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4,100,000.00 0.00 

67 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 64,800.00 0.00 

68 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

หางเทรลเลอร์ชานต่ า 0.00 2,500,000.00 

69 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเป่าลม (แบบสะพายหลัง) 23,200.00 0.00 

70 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา (แบบสะพายหลัง) 7,000.00 0.00 

71 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเล่ือยยนต์ 16,000.00 0.00 

72 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ า แบบแช่ (ไดโว่) ไฟ 1 
เฟส 400 วัตต์ 

30,000.00 0.00 
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73 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ า แบบแช่ (ไดโว่) ไฟ 3 
เฟส 1,500 วัตต์ 

216,000.00 0.00 

74 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 105,000.00 0.00 

75 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า 

481,500.00 0.00 

76 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มบาดาล 25,000.00 0.00 

77 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์
เบนซินและอุปกรณ์ 

220,000.00 0.00 

78 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดขุดเจาะบ่อบาดาล 0.00 74,280,800.00 

79 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบ Filed Density 90,000.00 0.00 

80 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ถังบรรจุปูนซีเมนต์ 500,000.00 0.00 

81 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ถังบรรจุยาง 500,000.00 0.00 

82 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง นั่งร้านส าเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ส่วน
ควบ 

360,000.00 0.00 

83 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง บุ้งกี ส าหรับตักผักตบชวา 80,000.00 0.00 

84 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ 4,800,000.00 0.00 

85 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถซ่อมบ ารุงผิวจราจร 4,500,000.00 0.00 

86 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดอัดสั่นสะเทือน ล้อเหล็กคู่ 2,700,000.00 0.00 

87 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ล้อ ติดต้ัง
เครน 

4,000,000.00 0.00 

88 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องระดับ 68,000.00 0.00 

89 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 180,000.00 0.00 

90 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ
เอกสาร ระดับศูนย์บรกิาร แบบที่ 1 

17,000.00 0.00 

91 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 KVA 34,800.00 0.00 

รวมทั้งหมด 41,373,217.00 88,970,800.00 
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รำยละเอียดโครงกำรใช้จ่ำยเงินสะสมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย มีดังนี้ 

จ ำนวน 
(โครงกำร) 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินกำร 

จ ำนวนเงิน 
สะสมที่ใช้ 

(บำท) 

  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง   

1 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยเบิก ม.6 ต.ดอยลาน  
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

           
500,000  

2 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยบง ม.7 ต.ดอยลาน  
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

290,000 

3 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยโป่ง ม.15 ต.ดอยลาน  
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000 

4 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองน้ าสาธารณะหนองเงิน ม.3 ต.ดอยฮาง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000 

5 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองน้ าสาธารณะก๊อดยาว ม.17 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย    

500,000 

6 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองน้ าสาธารณะโละป่าสาด ม.8 ต.แม่กรณ์  
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000 

7 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองน้ าสาธารณะหนองก๊อดปูยอง ม.5  
ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000 

8 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ล าเหมืองสาธารณประโยชน์ ชุมชนแควหวาย 
ม.22 ต.รอบเวียง เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย   

500,000 

9 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิดหนองป่าไม้ ม.4 ต.ริมกก (เขตเทศบาลนคร
เชียงราย) อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย      

500,000 

10 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิดหนองป่ากล้วยหลวง ม.9 ต.แม่ยาว  
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย    

500,000 

11 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองก๊อดร่องเย็น ม.1 ต.แม่ข้าวต้ม  
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

500,000 

12 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองน้ าสาธารณะหนองเห็ด ม.9 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000 

13 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ล าเหมืองสาธารณะล าเหมืองช้าง ช่วงระหว่าง ม.
15 ต.บ้านดู่ - ม.11 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

500,000 
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14 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ล าเหมืองร่องโจ้ ช่วงระหว่าง ม.11 ต.นางแล - 
ม.23 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000 

15 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ล าเหมืองสาธารณะช่วงระหว่าง ม.7, ม.3  
ต.ท่าสุด - ม.10 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

500,000 

16 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองดงร่องแฝก ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น      
จ.เชียงราย    

500,000 

17 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระห้วยหินบ่อง ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น   
จ.เชียงราย    

460,000 

18 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยเกวี ยน ม.4 ต.หล่ายงาว  
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย    

500,000 

19 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยป่าคา ม.3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น   
จ.เชียงราย    

500,000 

20 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ล าห้วยงอน ม.1 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น   
จ.เชียงราย  

500,000 

21 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองดงร่องแฝก ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น      
จ.เชียงราย    

500,000 

22 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยละเมด ม.23 ต.เวียง อ.เทิง  
จ.เชียงราย   

500,000 

23 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยบ้าน ม.3 ต.ตับเต่า อ.เทิง  
จ.เชียงราย   

500,000 

24 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระสาธารณะหมู่บ้าน ม.25 ต.งิ้ว อ.เทิง  
จ.เชียงราย   

500,000 

25 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองดง ม.5 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย  500,000 

26 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หน้าฝายห้วยค า ม.8 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  
จ.เชียงราย 

500,000 

27 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองจิ้น ม.2 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 500,000 

28 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองแหย่ง ม.12 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  
จ.เชียงราย 

500,000 

29 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองซง ม.3 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 500,000 

30 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระน้ าสาธารณะต้นมะค่า ม.20 ต.หงาว  
อ.เทิง จ.เชียงราย 

500,000 
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31 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองปึ๋งหลวง ม.14 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 500,000 

32 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองเวียงห้าว ม.2 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 500,000 
33 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองวัวแดง ม.7 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 500,000 
34 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยป่าด า ม.8 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 500,000 
35 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองน้ าสาธารณะ ม.5 ต.ทรายขาว  อ.พาน  

จ.เชียงราย  
500,000 

36 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองร่องบอน ม.10 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย   500,000 
37 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ม.5 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย   500,000 
38 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ม.4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 500,000 
39 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ม.12 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 500,000 
40 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองผา ม.3 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 500,000 
41 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ม.11 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย  500,000 
42 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ม.4 ต.ธารทอง  อ.พาน จ.เชียงราย 500,000 
43 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ม.9 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย 500,000 
44 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ร่องหมาแก้น ม.11 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด  

จ.เชียงราย 
500,000 

45 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ล าเหมืองแม่ส้าน ช่วงระหว่าง ม.1 ต.ป่าหุ่ง - ม.21 
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 

500,000 

46 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยร่องคต ช่วงระหว่าง ม.2 ต.แม่เย็น - ม.4  
ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียราย 

500,000 

47 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองป่งหล่ม ม.9 ต.สันสล ีอ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

500,000 

48 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่าวห้วยป่าลัน ม.1 ต.สันสล ีอ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

500,000 

49 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยโป่งค่าง ม.2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย   

500,000 

50 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองน้ าก๊อดเหนือ ม.3 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย   

500,000 

51 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด  หนองห้วยเวียง ม.6 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

500,000 

52 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ม.3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย 500,000 
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53 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยน้ าดั่ง ม.12 ต.สันสลี อ.เวยีงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

500,000 

54 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระเก็บน้ า ม.7 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง  
จ.เชียงราย  

481,000 

55 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยทรายขาว ม.8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง  
จ.เชียงราย  

500,000 

56 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองมน ม.13 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง  
จ.เชียงราย 

500,000 

57 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยร่องขุ่น ม.8 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง  
จ.เชียงราย 

500,000 

58 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองบัว ม.2 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง  
จ.เชียงราย 

500,000 

59 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองปึ๋ง ม.4 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย   

500,000 

60 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระเก็บน้ าประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย  

500,000 

61 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองอ้อ ม.8 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย  

500,000 

62 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระเก็บน้ าห้วยทุ่งหญ้า ม.2 ต.หนองป่าก่อ  
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   

500,000 

63 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองด่าน ม.6 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย 

500,000 

64 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยขี้เหล็ก ม.15 ต.ผางาม อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย  

500,000 

65 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองผักหนาม ม.4 ต.ผางาม อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย  

500,000 

66 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยช้างเผือก ม.3 ต.ผางาม อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย   

500,000 

67 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระห้วยตีนนก ม.11 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย 

500,000 

68 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระเก็บน้ าสาธารณะ ม.1 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย     จ.
เชียงราย 

500,000 
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69 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองมะปิน ม.6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 500,000 
70 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิดสระหนองบัว ม.16 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย  

จ.เชียงราย  
500,000 

71 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระเก็บน้ าสาธารณะประโยชน์  ม.19 ต.แม่เปา  
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  

440,000 

72 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระน้ าอเนกประสงค์ ม.4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย    
จ.เชียงราย 

500,000 

73 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระนาหลง ม.7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย 

500,000 

74 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยป่าเป้า ม.15 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย  

380,000 

75 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยร่องงิ้ว ม.5 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย            
จ.เชียงราย 

500,000 

76 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองโค้ง ม.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย   500,000 
77 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองสมแม้ว ม.6 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน  

จ.เชียงราย 
500,000 

78 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองผึ้ง ม.6 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย   500,000 
79 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองจิ้น ม.5 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 500,000 
80 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองปู่โฮ๊ะ ม.1 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน  จ.เชียงราย 500,000 
81 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองน้ ามุ้งหมู ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 500,000 
82 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองหลุก ม.1 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย  500,000 
83 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองกวาง ม.6 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน  

จ.เชียงราย 
500,000 

84 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองสาธารณประโยชน์ป่ายาง ม.2 ต.ศรีค้ า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย  

500,000 

85 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าก๊อดป่าหญ้าไซ ม.5 ต.สันทราย  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

500,000 

86 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยลุงแดง ม.7 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 500,000 
87 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองไฟไหม้ ม.5 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ  

จ.เชียงราย 
500,000 

88 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองไคร้ไหว ม.9 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 

500,000 
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89 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระน้ าสาธารณะประโยชน์ ม.1 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย 

500,000 

90 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองหลวง ม.10 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 500,000 
91 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด สระน้ าสาธารณะประโยชน์ ม.11 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย 
500,000 

92 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าบ้านม่วงเจ็ดต้น ม.9 ต.ศรีดอนชัย  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

500,000 

93 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองกวาง ม.5 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 500,000 
94 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ร่องวังซาง ม.6 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 500,000 
95 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองบัว ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 500,000 
96 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองนาปง ม.8 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย  500,000 
97 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองสาธารณะ ม.6 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย  

จ.เชียงราย   
500,000 

98 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองสาธารณะ ม.8 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย   

423,000 

99 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองสาธารณะ ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย 

500,000 

100 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองสาธารณะ ม.5, ม.7 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย 

500,000 

101 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองสาธารณะ ม.8 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย 

500,000 

102 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองสาธารณะ ม.11 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย 

500,000 

103 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองป่าไร่ ม.1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

500,000 

104 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองผักเฮือก ม.5 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  480,000 
105 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองปู่ค่าย ม.5 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  495,000 
106 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด แปลงสาธิต ม.9 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  116,000 
107 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองฮ้องฮ้ิน ม.3 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 500,000 
108 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิดหนองม่อนป่าเหียง ม.1 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด  

จ.เชียงราย 
500,000 

109 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยป่าปู่ ม.2 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  500,000 
110 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยหนองแสล่ง ม.13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย  

จ.เชียงราย 
499,000 
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111 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองห้วยบ่อส้ม ม.13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย  

จ.เชียงราย 
500,000 

112 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองจอตาเหิน ม.8 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 

500,000 

113 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าบ้านดอนชัย ม.10 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 

500,000 

114 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยต้นแอ้ว ม.10 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย 

500,000 

115 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด จอป่าลัน ม.1 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 500,000 
116 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ห้วยถนนตอนล่าง ม.1 ต.โยนก อ.เชียงแสน  

จ.เชียงราย 
500,000 

117 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองป่าสัก ม.6 ต.โยนก อ.เชยีงแสน จ.เชียงราย 500,000 
118 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองไมตรี ม.5 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  500,000 
119 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองปลาสร้อย ม.10 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน         

จ.เชียงราย  
500,000 

120 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองแสลบ ม.8 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน                     
จ.เชียงราย 

500,000 

121 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองอ่ึง ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  500,000 
122 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองสัญญา ม.3 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 500,000 
123 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองบัว ม.4 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 500,000 
124 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองผักแว่น ม.8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 500,000 
125 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด บ่อโปร่ง ม.12 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 500,000 
126 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองยางฮอม ม.17 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล  

จ.เชียงราย 
500,000 

127 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยขาเกด ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว  
อ.แมล่าว จ.เชียงราย 

410,000 

128 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หนองบัว ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว                    
จ.เชียงราย 

500,000 

129 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าแดง ม.7 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย 

410,000 

130 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าแม่ขาว ม.1 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย 

500,000 
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131 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ล าเหมืองแฮ่ ม.15 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย 

500,000 

132 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ล าเหมืองร่องลึก ม.9 ต.บัวสล ีอ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย 

500,000 

133 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ไร่ ม.18 ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

500,000 

 
รวมทั้งสิ้น 65,384,000 
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2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 - 13, ฉบบัแก้ไข ครั้งที่ 1 - 6 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 – 5  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา มี
จ านวนโครงการทั้งสิ้น จ านวน 554 โครงการและน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 409 โครงการ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ดังนี้ 
**ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง** 
1.ชื่อโครงกำร  :  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ศรีดอนไชย – 

  ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 
งบประมำณ  :  1,675,000  บาท 
ปริมำณงำน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,330.00 เมตร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำร  :  

- ไม่มี  
กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
เชื่อมระหว่าง ม.7ต.ศรีดอนไชย – ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย จ านวน 16 ราย 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

ตอนที่ ๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 10 62.5 
หญิง 6 37.5 
รวม 16 100.0 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 
62.5 เพศหญิง 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 
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ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

31– 40 ป ี 1 6.2 
41 – 50 ป ี 1 6.2 
51 – 60 ป ี 10 62.5 

มากกว่า 60 ปี 4 25.0 
รวม 16 100.0 

  จำกตำรำงที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 10 รายคิดเป็นร้อย
ละ 62.5 รองลงมา มากกว่า 60 ปี จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 และอายุ31– 40 ปี, อายุ 41 – 50 
ปี  จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.2   

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 5 31.2 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 2 12.5 
ระดับปริญญาตรี 5 31.2 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 4 25.0 

รวม 16 100.0 
  จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับระดับประถมศึกษา, ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 5 ราย  คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมา ระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 และระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า  

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 3 18.8 
ข้าราชการ 5 31.2 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3 18.8 
เกษตรกร 5 31.2 

รวม 16 100.0 
  จำกตำรำงที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ, เกษตรกร จ านวน 5 ราย       
คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมา ข้าราชการการเมือง, เกษตรกร จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.8   

ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 6 37.5 

อ าเภอเทิง 7 43.8 

อ าเภอเวียงชัย 1 6.2 
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อ าเภอแม่ลาว 1 6.2 

อ าเภอเวียงแก่น 1 6.2 

รวม 16 100.0 

จำกตำรำงท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเทิง จ านวน 7 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมา อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 และอ าเภอเวียงชัย, 
อ าเภอแม่ลาว, อ าเภอเวียงแก่น จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.2  
 

ตอนที่ ๒  แสดงร้อยละควำมควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงรำย 
 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของของประชำชน 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

9 
(56.2) 

6 
(37.5) 

1 
(6.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

14 
(87.5) 

2 
(12.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

13 
(81.2) 

3 
(18.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

15 
(93.8) 

1 
(6.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 13 
(81.2) 

3 
(18.8) 

2 
(22.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

7 
(43.8) 

6 
(37.5) 

3 
(18.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

10 
(62.5) 

6 
(37.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จำกตำรำงท่ี ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ  จ านวน 15  ราย คิดเป็นร้อยละ 93.8 
รองลงมา การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.5 และความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม, ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.2 ตามล าดับ   
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ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของของประชำชน 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
 

แปลควำมหมำย 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.50 0.63 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.87 0.34 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.81 0.40 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.93 0.25 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.81 0.40 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.25 0.77 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.62 0.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จำกตำรำงที่ ๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.93 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ  รองลงมา การ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม , ความคุ้มค่าของ
งบประมาณท่ีด าเนินงานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  

ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

1. เห็นควรด าเนินการก่อสร้างถนนในระยะทางที่ต่อจากของเดิมให้แล้วเสร็จ เพ่ือความปลอดภัย
และความสะดวกในการสัญจรของประชาชนระหว่างต าบล 

2. เห็นควรประสานท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จัดท าโครงการก่อสร้างถนนต่อจากของเดิมบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ
ถัดไป 

********************************** 
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 ภำพกิจกรรม  
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2.ชื่อโครงกำร  :  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.ป่าตาล – ม.6 ต.ต้า อ.ขุนตาล 
                        จ.เชียงราย  
งบประมำณ  :  1,000,000  บาท 
ปริมำณงำน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำร  :   

1. การก่อสร้างเป็นช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูการท านาของเกษตรกร ท าให้การท างานมีความยากล าบาก 
2. ผู้รับจ้างเข้าด าเนินงานช้าและต้องท างานแข่งกับระยะเวลา ท าให้ต้องเร่งด าเนินการก่อสร้างให้แล้ว

เสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง             
ม.8 ต.ป่าตาล – ม.6 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย จ านวน 9 ราย 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ตอนที่ ๑กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 4 44.4 
หญิง 5 55.6 
รวม 9 100.0 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
55.6 เพศชาย 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

31– 40 ป ี 1 11.1 
41 – 50 ป ี 1 11.1 
51 – 60 ป ี 5 55.6 

มากกว่า 60 ปี 2 22.2 
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รวม 9 100.0 

  จำกตำรำงท่ี ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
55.6 รองลงมา มากกว่า 60 ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 และ อายุ 31 – 40 ปี, 41 – 50 ปี 
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1   

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 1 11.1 
ระดับปริญญาตรี 4 44.4 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 4 44.4 

รวม 9 100.0 
  จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี , ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 11.1  

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 11.1 
ข้าราชการ 5 55.6 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3 33.3 

รวม 9 100.0 
  จำกตำรำงท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
55.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และข้าราชการการเมือง จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 11.1   

ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 6 66.7 

อ าเภอเวียงชัย 1 11.1 

อ าเภอแม่ลาว 1 11.1 

อ าเภอเวียงแก่น 1 11.1 

รวม 9 100.0 

  จำกตำรำงท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน            
6 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา อ าเภอเวียงชัย, อ าเภอแม่ลาว, อ าเภอเวียงแก่น จ านวน 1 ราย คิดเป็น     
ร้อยละ 11.1  
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ตอนที่ ๒  แสดงร้อยละควำมควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงรำย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4 
(44.4) 

4 
(44.4) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4 
(44.4) 

5 
(55.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

2 
(22.2) 

6 
(66.7) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

5 
(55.6) 

3 
(33.3) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 5 
(55.6) 

3 
(33.3) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

2 
(22.2) 

4 
(44.4) 

3 
(33.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

1 
(11.1) 

8 
(88.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จำกตำรำงท่ี ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ , ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน 
จ านวน 5  ราย คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม, การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 และความสะดวกรวดเร็วใน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม, การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง จ านวน 
2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชน 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
 

แปลควำมหมำย 
1.การเปิด โอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.33 0.70 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.44 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.11 0.60 มีความพึงพอใจมาก 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.44 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.44 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

3.88 0.78 มีความพึงพอใจมาก 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.11 0.33 มีความพึงพอใจมาก 

จำกตำรำงที่ ๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ, 
ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ,              
มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

1. ประสานท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จัดท าโครงการก่อสร้างถนนต่อจากของเดิมเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาเพื่อ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตลอดสายทาง 

2. การเข้าด าเนินการของผู้รับจ้างควรจะเข้าด าเนินงานให้เร็วหลังจากเริ่มท าสัญญาจ้าง เนื่องจากการ
ก่อสร้างขอบถนนไม่สวยงามเนื่องจากการวางแบบด้านข้างไม่ตรงกัน 
 
 

***************************** 
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 ภำพกิจกรรม  
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3.ชื่อโครงกำร  :  โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณอาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนประจ าอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
                       หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  
งบประมำณ  :  500,000  บาท 
ปริมำณงำน  : พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
 - ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมร่วมกันของชุมชน 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำร  :   

- ไม่มี 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณอาคารศูนย์        
สุขภาวะชุมชนประจ าอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย จ านวน 11 ราย 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ตอนที่ ๑กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 6 54.5 
หญิง 5 45.5 
รวม 11 100.0 

  จำกตำรำงท่ี ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
54.5 เพศหญิง 5 ราย คิดเปน็ร้อยละ 45.5 

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

31 – 40 ป ี 1 9.1 
41 – 50 ป ี 2 18.2 
51 – 60 ป ี 4 36.4 

มากกว่า 60 ปี 4 36.4 
รวม 11 100.0 
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จำกตำรำงท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ป,ี อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 
4 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา อายุ 41 - 50 ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.2 และอายุ 31 - 
40 ปี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1   

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 2 18.2 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 1 9.1 
ระดับปริญญาตรี 4 36.4 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 4 36.4 

รวม 11 100.0 
  จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี, ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 ราย  คิดเป็นร้อยละ 
18.2 และระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1  

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 9.1 
ข้าราชการ 5 45.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3 27.3 
เกษตรกร 1 9.1 
รับจ้างทั่วไป 1 9.1 

รวม 11 100.0 
 

จำกตำรำงท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ จ านวน 5 ราย คิดเป็น    ร้อย
ละ 15.5 รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.3 และข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น, เกษตรกร, รับจ้างทั่วไป จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1   
 

ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน รอ้ยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 6 54.5 

อ าเภอเวียงชัย 1 9.1 

อ าเภอแม่ลาว 1 9.1 

อ าเภอเวียงแก่น 1 9.1 

อ าเภอดอยหลวง 2 18.2 

รวม 11 100.0 



๖๗ 

 

 

 

  จำกตำรำงท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน          
6 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา อ าเภอดอยหลวง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.2 และอ าเภอ            
เวียงชัย, อ าเภอแม่ลาว, อ าเภอเวียงแก่น จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1 

ตอนที่ ๒  แสดงร้อยละควำมควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงรำย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

1 
(9.1) 

10 
(90.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

5 
(45.5) 

6 
(54.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

5 
(45.5) 

4 
(36.4) 

2 
(18.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

6 
(54.5) 

5 
(45.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 6 
(54.5) 

5 
(45.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

0 
(0) 

11 
(100.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

2 
(18.2) 

9 
(81.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จำกตำรำงท่ี ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ , ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน 
จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง , ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.5 และมีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ จ านวน            
2 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.2  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชน 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
 

แปลควำมหมำย 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.09 0.30 มีความพึงพอใจมาก 



๖๘ 

 

 

 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.45 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.27 0.78 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.54 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.54 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.00 0.00 มีความพึงพอใจมาก 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.18 0.40 มีความพึงพอใจมาก 

จำกตำรำงที่ ๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.54 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ, ความคุ้มค่าของ
งบประมาณที่ด าเนินงาน รองลงมา การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และความสะดวกรวดเร็วในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

1. ควรให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น ใช้เป็นลานตกผลผลิตทางการเกษตร 
2. ช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด ประชาชนไม่สามารถมาใช้ท ากิจกรรมได้ตามปกติ แต่ยังสามารถ

ใช้เป็นตลาดนัดทุกวันพฤหัส 
3. เห็นควรถ่ายโอนทรัพย์ให้หน่วยงานหรือองค์กรปกครองในพ้ืนที่ เพ่ือบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

           
                       
                           
 



๖๙ 

 

 

 

 ภำพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 

 

4.ชื่อโครงกำร  :  ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ม.๓ ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.๘ ต.ท่าสาย  
                       อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
งบประมำณ  :  500,000  บาท 
ปริมำณงำน  : ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร (ชนิดไม่มีทางเท้า) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
 - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำร  :   
- สะพานที่ซ่อมแซมเป็นสะพานเชื่อมถนนเส้นหลัก การก่อสร้างจึงมีปัญหาด้านความสะดวกเรื่องการสัญจร

ของราษฎรบ้างเล็กน้อย 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน ม.๓ ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.๘ ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  จ านวน  ๑๔  ราย 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  2  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    

ตอนที่ ๑กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 7 ๕๐.๐ 
หญิง ๗ ๕๐.๐ 
รวม ๑๔ 100.0 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 7 ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐              
เป็นเพศหญิง 7 ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
31 – 40 ป ี
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 

มากกว่า – 60 ป ี

๑ 
๑ 
๔ 
๑ 
๔ 
๓ 

๗.๑ 
๗.๑ 

๒๘.๖ 
๗.๑ 

๒๘.๖ 
21.4 

รวม 14 100.0 



๗๑ 

 

 

 

  จำกตำรำงที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี 31 – 40 ปี , อายุ 51 – 60 ปี จ านวน          
4 ราย คิดเป็น ร้อยละ 28.6 รองลงมา มากกว่า 60 ปี จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.4 และ อายุต่ ากว่า 
๒๐ ปี , ๒๑ – ๓๐ ปี, 41 – 50 ปี ,41 – 50 และมีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.1 

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 

2 
1 

14.3 
7.1 

ระดับปริญญาตรี 5 35.7 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 5 35.7 
อ่ืนๆ ระบุ 1 7.1 

รวม 14 100.0 
  จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี , ระดับปริญญาโท
หรือสูงกว่า จ านวน  5  ราย  คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองลงมา ระดับประถมศึกษา จ านวน  2 ราย  คิดเป็นร้อยละ 
14.3  และระดับระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า , อ่ืนๆ ระบุ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.1 

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 
ข้าราชการ 

1 
5 

7.1 
35.7 

ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 7.1 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3 21.4 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 7.1 
เกษตรกร 3 21.4 

รวม 14 100.0 
  จำกตำรำงท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ จ านวน 5 รายคิดเป็นร้อยละ 

35.7  รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตัว ,เกษตรกร จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.4 และ ข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่น , ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง , พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 
ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 11 78.6 

อ าเภอแม่ลาว 1 7.1 

อ าเภอเวียงแกน่ 2 14.3 

รวม 14 100.0 

  จำกตำรำงที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน           
11 ราย   คิดเป็นร้อยละ 78.6  รองลงมา อ าเภอเวียงแก่น จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.3  และอ าเภอ         
แม่ลาว จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.1  
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ตอนที่ ๒  แสดงร้อยละควำมควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

7 
(50.0) 

7 
(50.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

12 
(85.7) 

2 
(14.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

11 
(78.6) 

3 
(21.4) 

0  
(๐) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

13 
(92.9) 

1 
(7.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 13 
(92.9) 

1 
(7.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

3 
(21.4) 

9 
(64.3) 

2 
(14.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

6 
(77.8) 

8 
(57.1) 

      0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จำกตำรำงท่ี ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ , ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน 
จ านวนละ 13  ราย คิดเป็นร้อยละ 92.9 รองลงมา การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง จ านวนละ 12  ราย คิดเป็นร้อยละ 85.7 และ
ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวนละ 11  ราย คิดเป็นร้อยละ 78.6 ตามล าดับ 

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชน 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
 

แปลควำมหมำย 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.50 0.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.85 0.36 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.78 0.42 มีความพึงพอใจมากที่สุด 



๗๓ 

 

 

 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.92 0.26 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.92 0.26 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.07 0.61 มีความพึงพอใจมาก 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.42 0.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จำกตำรำงที่ ๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.92 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ ,ความคุ้มค่าของ
งบประมาณที่ด าเนินงาน  รองลงมา การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และความสะดวกรวดเร็วในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

- ไม่พบปัญหาอุปสรรค 

 

                
***************************** 
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 ภำพกิจกรรม  
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5.ชื่อโครงกำร  :  ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.ธารทอง อ.พาน –  ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว   
             อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  
งบประมำณ  :  500,000  บาท 
ปริมำณงำน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
 - ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำร 
 - การก่อสร้างเป็นช่วงฤดูฝน ท าให้การท างานพบปัญหาเรื่องน้ าท่วมขังบ้างเล็กน้อย 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.ธารทอง อ.พาน –  
ม.1 ต.จอมหมอกแกว้ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  จ านวน 8 ราย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  2  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

  ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

ตอนที่ ๑กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 3 37.5 
หญิง 5 62.5 
รวม 8 100.0 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
62.5 เพศชาย 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

31– 40 ป ี 2 25.0 
41 – 51 ป ี 2 25.0 
51 – 60 ป ี 3 37.5 

มากกว่า 60 ปี 1 12.5 
รวม 8 100.0 

  จำกตำรำงท่ี ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 
37.5 รองลงมา อายุ 31– 40 ปี, 41 – 51 ปี  จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0  
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ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับปริญญาตรี 3 37.5 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 5 62.5 

รวม 8 100.0 
  จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน               
5 ราย  คิดเป็นร้อยละ 62.5  รองลงมา ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5   

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 12.5 
ข้าราชการ 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

5 
1 
1 

62.5 
12.5 
12.5 

รวม 8 100.0 
 

 จำกตำรำงท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการการเมืองท้องถิ่น จ านวน 5 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 62.5. รองลงมา อาชีพข้าราชการ,ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ,ประกอบธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 1 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 12.5 
ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 5 62.5 
อ าเภอแม่ลาว 
อ าเภอเวียงแก่น 

1 
2 

12.5 
                 25.0 

รวม 8 100.0 

  จำกตำรำงที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน           
5 ราย  คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา อ าเภอเวียงแก่น จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0  

ตอนที่ ๒  แสดงร้อยละควำมควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงรำย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

3 
(37.5) 

5 
(62.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

6 
(75.0) 

2 
(25.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6 
(75.0) 

1 
(12.0) 

1 
(12.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

6 
(75.0) 

2 
(25.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 3 
(37.5) 

5 
(62.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

1 
(12.5) 

6 
(75.0) 

1 
(12.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

0 
(0) 

8 
(100.0) 

      0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จำกตำรำงที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ , ความสะดวกรวดเร็วใน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม , จ านวนละ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.0  รองลงมา  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม , ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน จ านวน            
3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม,การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง  จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 32.5  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชน 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
 

แปลควำมหมำย 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.37 0.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.75 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.62 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.75 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.37 0.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.00 0.53 มีความพึงพอใจมาก 
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7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.00 0.00 มีความพึงพอใจมาก 

จำกตำรำงที่ ๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.75การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างถูกต้อง , ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 
รองลงมา ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4..62 และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม , ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

- หลังจากอบจ.ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ ไม่มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบต่อท าให้บริเวณขอบถนนมีหญ้า
รกและเถาวัลย์ปกคลุมไหล่ทาง 

 
 

******************************* 
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 ภำพกิจกรรม  
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6.ชื่อโครงกำร  :  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แมส่รวย จ.เชียงราย – 
                      เขตติดต่อ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่   
งบประมำณ  : 1,000,000  บาท  
ปริมำณงำน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตารางเมตร  
                  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำร  :  ไม่มี   
กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง          
ม.11 ต.แม่ไร่ - ม.5 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย – เขตติดต่อ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จ านวน 15 ราย 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ตอนที่ ๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 8 53.3 
หญิง 7 46.7 
รวม 15 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 8 ราย คิดเป็น    ร้อยละ 
53.3 เพศหญิง 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.7 

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

๒๑ – ๓๐ ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 

มากกว่า – 60 ป ี

1 
2 
8 
2 
2 

6.7 
13.3 
53.3 
13.3 
13.3 

รวม 15 ๑๐๐ 
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  จำกตำรำงท่ี ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.3 รองลงมา 31 – 40 ปี , 51 – 60 ปี, มากกว่า – 60 ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ             
๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 
ระดับปริญญาตรี 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ ระบุ 

4 
1 
4 
5 
1 

26.7 
6.7 

26.7 
33.3 
6.7 

รวม 15 100 
  จำกตำรำงท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน          
4 ราย  คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า, ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 และระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า, อ่ืนๆ ระบุ  จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7 

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 
ข้าราชการ 

1 
5 

6.7 
33.3 

ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 6.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3 20.0 
รับจ้างทั่วไป 1 6.7 
อ่ืนๆ ระบุ 4 26.7 

รวม 15 100 
 

  จำกตำรำงท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
33.3 รองลงมา อื่นๆ ระบุ จ านวน  4 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.7 และประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 3 
ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 5 33.3 

อ าเภอแม่สรวย  7 46.7 

อ าเภอแม่ลาว 1 6.7 

อ าเภอเวียงแก่น 2 13.3 

รวม 15 100 
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  จำกตำรำงที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอแม่สรวย จ านวน 7 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมา อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ อ าเภอเวียงแก่น 
จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดับ 

ตอนที่ ๒  แสดงร้อยละควำมควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงรำย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

11 
(73.3) 

4 
(26.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิน่ได้อย่างถูกต้อง 

12 
(80.0) 

3 
(20.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

9 
(60.0) 

6 
(40.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

13 
(86.7) 

2 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 12 
(80.0) 

3 
(20.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

8 
(53.3) 

6 
(40.0) 

1 
(6.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

9 
(60.0) 

5 
(33.3) 

1 
(6.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จำกตำรำงที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมา 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง, ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.0 และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.3   

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชน 

 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

 

แปลควำมหมำย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.73 0.45 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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2. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.80 0.41 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.60 0.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.86 0.35 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.80 0.41 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.46 0.63 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.53 0.63 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จำกตำรำงที่ ๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.86 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ  รองลงมา การ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง, ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

- ขอบข้างถนนท าได้ดีและสวยเป็นแนวตรง  
- เห็นควรเพิ่มงบประมาณในการตีเส้นขอบและเส้นแบ่งเขตสัญจร 

 

 

************************************* 
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 ภำพกิจกรรม  
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7. ชื่อโครงกำร  :  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง 
                        หมู่ที่ 5 ต.สันสลี – หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย   
งบประมำณ  :  1,500,000  บาท 
ปริมำณงำน  : ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,760.00 ตารางเมตร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำร  :   

- ผู้รับจ้างเข้างานช้า 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 ต.สันสลี – หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จ านวน             
14 ราย 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ตอนที่ ๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 9 60.0 
หญิง 6 40.0 
รวม 15 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 
60.0 เพศหญิง 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0 

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

31– 4๐ ป ี 2 13.3 
4๑ – 5๐ ป ี 5 33.3 
5๑ – 6๐ ป ี 5 33.3 

มากกว่า 60 ปี 3 20.0 
รวม 15 ๑๐๐ 



๘๖ 

 

 

 

  จำกตำรำงที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 4๑ – 5๐ ปี, 5๑ – 6๐ ปี จ านวน 5 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา อายุมากกว่า 6๐ ปี จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ อายุ 31 – 40 
ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3  

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 2 13.3 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 2 13.3 
ระดับปริญญาตรี 6 40.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 5 33.3 

รวม 15 100 

  จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 6 ราย            
คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา สูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และระดับมัธยม
ปลาย/หรือเทียบเท่า, ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3  

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 5 33.3 
ข้าราชการ 5 33.3 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 6.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1 6.7 
เกษตรกร 1 6.7 
รับจ้างทั่วไป 1 6.7 
อ่ืนๆ ผู้ใหญ่บ้าน 1 6.7 

รวม 15 100 
 

  จำกตำรำงที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเป็นข้าราชการการเมืองท้องถิ่น จ านวน 5 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา ข้าราชการ จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และลูกจ้าง/พนักงาน
จ้าง, ประกอบธุรกิจส่วนตัว, เกษตรกร, รับจ้างทั่วไป, อื่นๆ ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
6.7  

ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 5 33.3 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 7 46.7 

อ าเภอแม่ลาว 1 6.7 

อ าเภอเวียงแก่น 2 13.3 
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รวม 15 100 

  จำกตำรำงที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวน          
7 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมา อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และอ าเภอ
เวียงแก่น จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  แสดงร้อยละควำมควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงรำย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

12 
(80.0) 

3 
(20.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

13 
(86.7) 

2 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

7 
(46.7) 

6 
(40.0) 

2 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

15 
(100.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 13 
(86.7) 

2 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

8 
(53.3) 

5 
(33.3) 

2 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

8 
(53.3) 

5 
(33.3) 

2 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จำกตำรำงที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง, ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.7 และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.0 
ตามล าดับ 
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ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชน 

 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

 

แปลควำมหมำย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.80 0.41 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.86 0.35 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.33 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

5.00 0.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.86 0.35 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.40 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.40 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จำกตำรำงที่ ๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.00 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ รองลงมา การ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง, ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

- เป็นการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซึ่งลาดยางแอสฟัลท์ฯ ทับถนนเดิมที่เป็นพ้ืนคอนกรีต ท าให้
ได้ถนนที่มีความแน่นและประหยัดงบประมาณ 

 

 

************************************* 
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ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเชยีงรายด าเนนิการเอง  

1. ชื่อโครงกำร :  อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำศักยภำพของเด็กและเยำวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย 
    เพื่อท ำหน้ำที่มัคคุเทศก์อำสำ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

  ตามที่รัฐบาลและภาคเอกชนได้ให้ความสนใจ ในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและการบริการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในด้านของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นตัวชี้วัดระดับเศรษฐกิจของประเทศที่ส าคัญ และเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่และเทศกาลต่างๆ ตลอดจนถึงความงดงามของธรรมชาติในประเทศ ดังนั้นผู้
ที่จะท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความประทับใจ ในสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ก็คือมัคคุเทศก์ซึ่ง
ต้องมีการพัฒนาคุณภาพให้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบันและปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในธุรกิจการท่องเที่ยว 

  จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวหลาย ซึ่งแต่ละแห่งได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก อันส่งผลให้เงินตราจากประเทศไหลเวียน
ในจังหวัดและประเทศไทยมากมาย ซึ่งส่งผลมายังท้องถิ่นให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดมี
หลากหลายรูปแบบ 

  ด้วยความส าคัญดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือท าหน้าที่มัคคุเทศก์อาสาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของรัฐบาล อีกท้ังเป็นการปลูกจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นให้รู้ถึงความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง บทบาทหน้าที่จรรยาบรรณท่ีดีของมัคคุเทศก์
การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดังนี้ 

(1) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พงศ. 2562 มาตรา 45 
(2) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(3) กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 (16) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ให้มีศักยภาพพร้อมส าหรับการฝึกปฏิบัติหน้าที่
เป็นมัคคุเทศก์อาสา 
 3.2 เพ่ือฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเกิดทักษะ ความรู้ ในการถ่ายทอดข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยม
ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดจนสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายได้อย่างครบถ้วน
และถูกต้องชัดเจน 
 3.3 เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกเป็นผู้น าในการฝึกปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์
อาสามีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 



๙๑ 

 

 

 

4. เป้ำหมำย  

  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จ านวน 200 คน และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 40 คน รวมทั้งหมด 240 คน จัดฝึกอบรมจ านวน 1 ครั้ง/ปี 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เพ่ือท าหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา  
     กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์อาสา ระหว่างวันที่ 
2 – 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติงานการเป็นมัคคุเทศก์อาสา ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 –         
10 มกราคม 2564 ณ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 

ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/
สัมภาษณ ์ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

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

ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 67 33.5 
หญิง 133 66.5 
รวม 200 ๑๐๐ 

  

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 133 ราย คิดเป็น          
ร้อยละ 66.5 เพศชาย 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.5 
 
ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 200 100.0 

รวม 200 ๑๐๐ 
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  จำกตำรำงที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 2๐ ปี จ านวน 200 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 100   

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 1 0.5 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 199 99.5 

รวม 200 100 

จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า
จ านวน 199 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.5 รองลงมา ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5   
 

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 200 100.0 

รวม 200 100 

  จำกตำรำงที่ ๑.๔  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 200 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 100   
 
ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 55 27.5 

อ าเภอแม่จัน 22 11.0 
อ าเภอแม่สาย 14 7.0 

อ าเภอเชียงแสน 5 2.5 

อ าเภอเชียงของ 5 2.5 

อ าเภอเทิง 5 2.5 

อ าเภอพาน 8 4.0 

อ าเภอป่าแดด 8 4.0 

อ าเภอแม่สรวย 7 3.5 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 2 1.0 

อ าเภอเวียงชัย 20 10.0 

อ าเภอแม่ลาว 8 4.0 
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อ าเภอขุนตาล 2 1.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 11 5.5 

อ าเภอเวียงแก่น 3 1.5 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 6 3.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 8 4.0 

อ าเภอดอยหลวง 8 4.0 

อ่ืนๆ  3 1.5 

รวม 200 100 

จำกตำรำงที่ ๑.๕  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน        
55 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมา อ าเภอแม่จัน จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 และอ าเภอเวียงชัย 
จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ควำมคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพ่ือฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย ให้มีศักยภาพพร้อม
ส าหรับการฝึกปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์
อาสา 

195 97.5 3 1.5 2 1.0 

2. เ พ่ือฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเกิด
ทักษะ ความรู้ ในการถ่ายทอดข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชมสถานที่
ท่ อ ง เที่ ย วต่ า ง ๆ  ตลอดจนสาม า ร ถ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงรายได้อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้องชัดเจน 

188 94.0 6 3.0 6 3.0 

3. เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาให้เด็กและเยาวชน
มีความกล้าแสดงออกเป็นผู้น าในการฝึก
ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์อาสามีทัศนคติที่ดี
ต่อการบริการและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

191 95.5 8 4.0 1 0.5 

       

จำกตำรำงท่ี ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ
เพ่ือฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้มีศักยภาพพร้อมส าหรับการฝึกปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์
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อาสา จ านวน 195 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.5 รองลงมา เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดง
ออกเปน็ผู้น าในการฝึกปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์อาสามีทัศนคติที่ดีต่อการบริการและท างานร่วมกับผู้อ่ืน จ านวน 191 
ราย คิดเป็นร้อยละ 95.5 และเพ่ือฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเกิดทักษะ ความรู้ ในการถ่ายทอดข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดจนสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงรายได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องชัดเจน จ านวน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.0 
 

ตอนที่ 3 แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

69 
(34.5) 

92 
(46.0) 

39 
(19.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 46 
(23.0) 

97 
(48.5) 

54 
(27.0) 

3 
(1.5) 

0 
(0) 

ด้ำนกิจกรรม 
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 85 

(42.5) 
85 

(42.5) 
30 

(15.0) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4. การละลายพฤติกรรมมัคคุเทศก์อาสา 62 
(31.0) 

93 
(46.5) 

39 
(19.5) 

6 
(3.0) 

0 
(0) 

5. ความรู้เบื้องต้นส าหรับมัคคุเทศก์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ มารยาทและการแต่งกาย 

78 
(39.0) 

82 
(41.0) 

37 
(18.5) 

3 
(1.5) 

0 
(0) 

6. การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงราย 

83 
(41.5) 

88 
(44.0) 

28 
(14.0) 

1 
(0.5) 

0 
(0) 

7. การสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
(การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรค COVID-19) 

71 
(35.5) 

85 
(42.5) 

42 
(21.0) 

2 
(1.0) 

0 
(0) 

8. ภาษาต่างประเทศกับการน าเที่ยว และ
ความรู้กลุ่มประเทศอาเซียน 

49 
(24.5) 

96 
(48.0) 

51 
(25.5) 

3 
(1.5) 

1 
(0.5) 

9. การฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์อาสา 98 
(49.0) 

86 
(43.0) 

15 
(7.5) 

1 
(0.5) 

0 
(0) 

10. ความสามารถในการน าความรู้จากการ
อบรมมาปรับใช้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์อาสา 

102 
(51.0) 

85 
(42.5) 

13 
(6.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่      
11. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม 72 91 34 3 0 
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(36.0) (45.5) (17.0) (1.5) (0) 
12. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน 
และไมตรีจิต 

94 
(47.0) 

84 
(42.0) 

21 
(10.5) 

1 
(0.5) 

0 
(0) 

13. การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและการให้
ค าปรึกษา 

89 
(44.5) 

89 
(44.5) 

22 
(11.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจต่อโครงกำร      
14. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการ
จัดโครงการครั้งนี้ 

93 
(46.5) 

81 
(40.5) 

26 
(13.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

 
จำกตำรำงที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสามารถใน

การน าความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์อาสา จ านวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมา 
การฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์อาสา จ านวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.0 และการให้บริการด้วยความสุภาพ 
อ่อนโยน และไมตรีจิต จ านวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.0 ตามล าดับ  

 
ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน 

 

ควำมพึงพอใจ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

 

แปลควำมหมำย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

4.15 0.72 มีความพึงพอใจมาก 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 3.93 0.74 มีความพึงพอใจมาก 

ด้ำนกิจกรรม    
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.27 0.70 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4. การละลายพฤติกรรมมัคคุเทศก์อาสา 4.05 0.79 มีความพึงพอใจมาก 
5. ความรู้เบื้องต้นส าหรับมัคคุเทศก์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ มารยาทและการแต่งกาย 

4.17 0.77 มีความพึงพอใจมาก 

6. การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 4.26 0.71 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. การสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว (การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 
COVID-19) 

4.12 0.76 มีความพึงพอใจมาก 

8. ภาษาต่างประเทศกับการน าเที่ยว และความรู้กลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

3.94 0.77 มีความพึงพอใจมาก 

9. การฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์อาสา 4.40 0.65 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

10. ความสามารถในการน าความรู้จากการอบรมมา
ปรับใช้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์อาสา 

4.44 0.61 
มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่    

11. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม 4.16 0.75 มีความพึงพอใจมาก 

12. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และ
ไมตรีจิต 

4.35 
 

0.68 
 

มีความพึงพอใจมากที่สุด 

13. การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและการให้ค าปรึกษา 4.33 0.66 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจต่อโครงกำร    

14. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัด
โครงการครั้งนี้ 

4.33 
 

0.69 
 

มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 
  จำกตำรำงที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 ความสามารถในการน าความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์อาสา รองลงมา การฝึกปฏิบัติงาน
มัคคุเทศก์อาสา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และการให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิตค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.35 ตามล าดับ  
 

หมำยเหตุ   กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ  มาก
ที่สุด 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 
  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 
ตอนที่ ๔  ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  ปัญหา อุปสรรค 
1) ให้เวลาในการพักน้อย  

ข้อเสนอแนะ 
1) ควรแทรกกิจกรรมสร้างความบันเทิงเข้าไปเพ่ือสร้างความหลากหลาย 
2) ควรจัดสรรเวลาไม่ให้ยืดเยื้อ 
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**ภำพกิจกรรม** 
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โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายสนบัสนนุงบประมาณใหแ้กห่นว่ยงานอื่น 
 

1. ชื่อโครงกำร   จัดงำนของดีอ ำเภอแม่จัน ครั้งท่ี 6                                                                                                

2. งบประมำณ    2๐๐,๐๐๐ บาท         

3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร  ที่ว่าการอ าเภอแม่จัน                                          

4. ลักษณะกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ตรงตำมวัตถุประสงค์หรือไม่  
   ตรง  ไม่ตรง เนื่องจาก       
5. เป้ำหมำยของกำรจัด กิจกรรม/โครงกำร 
   เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก    

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือวันที่  25 ธันวาคม ๒๕๖3 

 ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ                                 

7. สถำนที่จัดโครงกำร/กิจกรรม  ณ  ลานกิจกรรมบ้านแม่เฟือง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย    

8. ผลกำรด ำเนินตำมโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรในด้ำน 

      1. ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวตามยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

      2. ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอแม่จัน (เฉพาะถิ่น)                          
อย่ำงไร  มีการจัดจ าหน่ายสินค้าโอท้อป และสินค้าการเกษตร และสินค้าในท้องถิ่น ตลอดจนการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น               
9. ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรม   มี ไม่มี  เนื่องจาก  .................................................. 

10. ปัญหำ/อุปสรรค   

     สภาพพ้ืนที่ของสถานที่เป็นฝุ่นควันค่อนข้างเยอะ และมีสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นค่อนข้างน้อย                             

11. ข้อเสนอแนะ  

 ควรปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสมมากกว่านี้ เนื่องจากมีฝุ่นควันค่อนข้างเยอะ และควรเพิ่มสินค้าที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้มากกว่านี้    

 

********************* 
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ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาดา้นการศึกษาและการสาธารณสุข 
 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายด าเนนิการเอง  

1. ชื่อโครงกำร : ป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงรำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทั้งด้านโครงสร้างและประชากร การเคลื่อนย้ายประชากรมีแนวโน้มสูงขึ้นจากชนบทสู่เขตเมืองและระหว่างประเทศ 
ประกอบกับการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วทันสมัย นับเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ ทั้งจากสัตว์สู่คนและจากคนสู่คนรวมถึงโรคอุบัติใหม่ เป็นที่ประจักษ์ว่าท าให้ประชากรเสียชีวิตอย่าง
มากมาย ท าให้ประชาชนมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสโรคติดต่อต่างๆ อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 
อ่ืนๆ เป็นต้น 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงให้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ 
เรื่องโรคติดต่อ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ตลอดจนให้
ความรู้ ในการป้องกันตนเอง ดูแลตนเอง อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของ อบจ. ตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ข้อ 19 โดยด าเนินการ
ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย และหน่วยงานองค์กรเกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อต่างๆ การป้องกันและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี และจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. เป้ำหมำย 
  จัดอบรมประชาชน แกนน าด้านสุขภาพ เยาวชน ภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย และจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง จ านวน 2 ครั้ง 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 ระหว่ าง
วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2564 ณ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง, อ าเภอเชียงแสน, อ าเภอแม่จัน และอ าเภอ  เวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 103 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 



๑๐๑ 

 

 

 

ตอนที่ ๑  กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 33 32.0 
หญิง 70 68.0 
รวม 103 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 
68.0  เพศชาย 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.0 
 
ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
21 - 30 ป ี 35 34.0 
31 – 4๐ ป ี 28 27.2 
4๑ – 5๐ ป ี 23 22.3 
5๑ – 6๐ ป ี 16 15.5 

มากกว่า 60 ปี 1 1.0 
รวม 103 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 2๑ – 3๐ ปี จ านวน 35 ราย คิดเป็น           
ร้อยละ 34.0  รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.2 และอายุ 41 – 50 ปี จ านวน         
23 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดับ   

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 2 1.9 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 4 3.9 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 9 8.7 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 4 3.9 
ระดับปริญญาตรี 67 65.0 
ระดับปริญญาโท 17 16.5 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 103 100 



๑๐๒ 

 

 

 

จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี จ านวน  
67 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมา ระดับปริญญาโท จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.5 และ ระดับมัธยม
ปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดับ   
 
ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 0 0 
ข้าราชการ 60 58.3 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 2 1.9 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 26 25.2 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4 3.9 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

8 
2 
1 
0 

7.8 
1.9 
1.0 
0 

อ่ืนๆ 0 0 
รวม 103 100 

   

จำกตำรำงที่ ๑.๔  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 
58.3  รองลงมา ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.2 และเกษตรกร จ านวน 8 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 7.8 ตามล าดับ  
 
ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 3 2.9 

อ าเภอแม่จัน 33 32.0 
อ าเภอแม่สาย 3 2.9 

อ าเภอเชียงแสน 15 14.6 

อ าเภอเชียงของ 2 1.9 

อ าเภอเทิง 0 0 

อ าเภอพาน 2 1.9 

อ าเภอป่าแดด 1 1.0 

อ าเภอแม่สรวย 1 1.0 



๑๐๓ 

 

 

 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 20 19.4 

อ าเภอเวียงชัย 1 1.0 

อ าเภอแม่ลาว 1 1.0 

อ าเภอขุนตาล 2 1.9 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 1.0 

อ าเภอเวียงแก่น 0 0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 11 10.7 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 1.0 

อ าเภอดอยหลวง 1 1.0 

อ่ืนๆ  5 4.9 

รวม 103 100 

จำกตำรำงที่ ๑.๕  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอแม่จัน จ านวน  33 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมา อ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.4 และอ าเภอเชียงแสน 
จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.6 ตามล าดับ 

 ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ควำมคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ รู้จัก
การป้องกันและการดูแลตนเองจาก
โรคติดต่อได้อย่างถูกวิธี 

101 98.1 1 1.0 1 1.0 

จำกตำรำงท่ี ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ
เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ รู้จักการป้องกันและการดูแลตนเองจากโรคติดต่อได้อย่างถูกวิธีจ านวน 101 
ราย คิดเป็นร้อยละ 98.1  
 

ตอนที่ 3 แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

30 
(29.1) 

48 
(46.6) 

23 
(22.3) 

2 
(1.9) 

0 
(0) 



๑๐๔ 

 

 

 

ด้ำนกิจกรรม      

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 59 
(57.3) 

40 
(38.8) 

4 
(3.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. บรรยาย สถานการณ์โรคติดต่อน าโดย
ยุงลาย 

57 
(55.3) 

39 
(37.9) 

7 
(6.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. บรรยาย การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

57 
(55.3) 

36 
(35.0) 

10 
(9.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. บรรยาย มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุม
ป้องกันโรคน าโดยยุงลาย 

58 
(56.3) 

38 
(36.9) 

7 
(6.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. สาธิตและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง
ในการเกิดโรคและการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ระดับพ้ืนที่ 

46 
(44.7) 

43 
(41.7) 

14 
(13.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. สรุปผล อภิปราย ซักถาม 42 
(40.8) 

49 
(47.6) 

12 
(11.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่      
9. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 40 

(38.8) 
40 

(38.8) 
21 

(20.4) 
1 

(1.0) 
1 

(1.0) 
10. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน 
และไมตรีจิต 

53 
(51.5) 

45 
(43.7) 

4 
(3.9) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ      
11. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการ
จัดโครงการครั้งนี้ 

46 
(44.7) 

49 
(47.6) 

6 
(5.8) 

1 
(1.0) 

1 
(1.0) 

      

    
จำกตำรำงที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ วิทยากรสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ได้ดี จ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมา บรรยาย มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุม
ป้องกันโรคน าโดยยุงลาย จ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.3 และบรรยาย สถานการณ์โรคติดต่อน าโดยยุงลาย, 
บรรยาย การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก  จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.3 
ตามล าดับ  

 
 
 
 



๑๐๕ 

 

 

 

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน 
 

ควำมพึงพอใจ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

 

แปลควำมหมำย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

4.02 0.77 มีความพึงพอใจมาก 

2. ระยะเวลาและการประชาสัมพันธ์ในการจัด
โครงการ 

3.98 0.80 มีความพึงพอใจมาก 

ด้ำนกิจกรรม    
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.53 0.57 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4. บรรยาย สถานการณ์โรคติดต่อน าโดยยุงลาย 4.48 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. บรรยาย การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

4.45 0.66 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. บรรยาย มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกัน
โรคน าโดยยุงลาย 

4.49 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. สาธิตและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงในการ
เกิดโรคและการจัดท าแผนปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ 

4.31 0.70 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. สรุปผล อภิปราย ซักถาม 4.29 0.66 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่    

9. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 4.13 0.84 มีความพึงพอใจมาก 

10. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และ
ไมตรีจิต 

4.45 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ    

11. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัด
โครงการครั้งนี้ 

4.33 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

    

 
  จำกตำรำงที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53 บรรยาย วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี รองลงมา บรรยาย มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรค
น าโดยยุงลาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และบรรยาย สถานการณ์โรคติดต่อน าโดยยุงลาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

 

 

 

หมำยเหตุ   กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ  มาก
ที่สุด 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 
  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 
 
ตอนที่ ๔  ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  ปัญหา อุปสรรค 
- ห้องประชุมที่จัดมีความคับแคบไม่เพียงพอต่อการเว้นระยะห่างช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  ทีก่ าลังระบาด 

ข้อเสนอแนะ 
- อยากได้สื่อการเรียนรู้ไปสอนหรือใช้ในการศึกษาภายในโรงเรียน  

 
 

************************************** 
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**ภำพกิจกรรม** 
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ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาคุณภาพชวีติและการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 
 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายด าเนนิการเอง  

1. ชื่อโครงกำร : ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้งและปัญหำอุทกภัยอย่ำงมีส่วนร่วม 
2. หลักกำรและเหตุผล 

สถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงราย  ตระหนักดีว่าปัญหาดังกล่าวได้สร้างผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                   
อย่างกว้างขวาง และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย            
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได้หากเป็นการด าเนินการเพียงหน่วยงานเดียว 
เนื่องจากต้องอาศัยองค์ความรู้และความร่วมมือจากหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน รวมถึง ความร่วมมือของประชาชน  
ในพ้ืนที่  ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วมขึ้น โดยบูรณา
การทั้งแผนงานโครงการ งบประมาณ และบุคลากร ร่วมกับองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ จ านวน 17 หน่วยงาน  
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย                                           
ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงชัย ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว                                        
เทศบาลต าบลท่าสาย เทศบาลต าบลดอยฮาง เทศบาลต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลบ้านดู่ เทศบาลต าบลดอยลาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู เทศบาลต าบลดงมะดะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลผางาม องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง และองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง (อ. เทิง )  โดยมี                            
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เจ้าอาวาสวัดดอยตุง เจ้าคณะอ าเภอแม่สาย ร่วมเป็นสักขีพยาน 
   
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรกรรม ลดปัญหา
ภัยแล้ง 

 2) เพ่ือลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และลดปัญหาน้ าไหลบ่าท่วมในพื้นท่ี 
 3) เพ่ือให้ประชานมีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาฝายโครงสร้างอย่างง่าย (ฝายมี
ชีวิต)      

4. เป้ำหมำย 
  พ้ืนที่ด าเนินการ 4 อ าเภอ (อ.เมืองเชียงราย อ.แม่ลาว อ.เวียงชัย และ อ.เวียงเชียงรุ้ง) 
5. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม ได้ด าเนินโครงการโดยการ   
ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม การออก
ส ารวจพ้ืนที่ด าเนินการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายโครงสร้างอย่างง่าย(ฝายมีชีวิต)   
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 และสิ้นสุดเดือนเมษายน 2564  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 
1,137 คน ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น  461,440 บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
   เชิงปริมำณ  พ้ืนที่ป่าต้นน้ าเกิดความชุ่มชื้น ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงราย                    
อ าเภอเวียงชัย อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอแม่ลาว และอ าเภอเทิง   
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     เชิงคุณภำพ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีแหล่งน้ า
ส าหรับ การเกษตรกรรม ลดปัญหาอุทกภัย ลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และลดปัญหาน้ าไหลบ่าท่วมใน
พ้ืนทีห่รือน้ าป่าไหลหลาก ประชานมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาฝายโครงสร้างอย่างง่าย(ฝายมีชีวิต) ได้อย่าง
เหมาะสมกับพ้ืนที ่

7. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จและข้อคิดที่ได้จำกำรด ำเนินกำร  
   ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์และบันทึก
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การดึงเอาศักยภาพของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่มาบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน โดยที่มีเป้าหมายเดียวกันท าให้การแก้ไขปัญหาที่ตรงตามความต้องการของประชาชน การไม่น าเงินหรือ
งบประมาณมาเป็นเครื่องมือหลักในการท างานและใช้งบประมาณเท่าที่มีความจ าเป็นปรึกษาหารือเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาด าเนินการด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และที่ส าคัญยิ่ง คือการน้อมน าเอา 
หลักทรงงำน  23 ข้อ ของในหลวงรัชกำรที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ไข
ปัญหาไดอ้ย่างยั่งยืน 

8. ข้อคิดที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร 
      การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะขององค์กรที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติ
หน้าที่ในเชิงรุกสามารถด าเนินการได้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม การรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา 
การน าเอาศักยภาพ ภูมิปัญญา ของแต่ละฝ่ายมาบูรณาการการท างาน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน กล่าวคือการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน และเกิด
นวัตกรรมการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

9. กำรเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนอ่ืน/กำรขยำยผล 
      การเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นและการขยายผล  ด าเนินการโดยกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 
 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไปทราบ  
 2) การขยายผลการด าเนินโครงการดังกล่าว ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
2565  โดยที่มีเป้าหมายด าเนินการในพ้ืนที่ต้นน้ าปีละ 4 อ าเภอ  
  จากการถอดบทเรียนเมื่อด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้วพบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเพ่ือพัฒนา
โครงการ ดังนี้ 

10. ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  
 1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วมเป็นโครงการที่มี
ลักษณะการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิต การดูแลรักษาโครงสร้างฝายมีชีวิต การดูแลรักษาป่าไม้และ
ต้นน้ า เพ่ือให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้หมู่บ้านสามารถเลือกพ้ืนที่
ด าเนินการสร้างฝายมีชีวิตได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่ด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่เป็นพ้ืนที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า จากการดังกล่าว พบว่า การขออนุญาตด าเนินการตาม
โครงการต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลพ้ืนที่ เช่น หน่วยงานป่าไม้ และ/หรือ อุทยาน ต้องใช้ ระยะเวลานานอาจจะไม่
ทันภายในปีงบประมาณ ซึ่งการด าเนินการในปีที่ผ่านมาจึงด าเนินการโดยการขออนุญาตหน่วยงานที่ดูแลอยู่ในพ้ืนที่
ก่อนด าเนินการเท่านั้น 
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 2) การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิต ใช้กระสอบพลาสติกเป็นวัสดุส่วนใหญ่ในการ       
สร้างฝายมีชีวิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
 3) บุคลากรในหน่วยงานไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นครู ก (ครูฝาย) ที่มี
หน้าที่ให้องค์ความรู้และวิธีการสร้างฝายมีชีวิต แต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของครู ก หากเป็นการลงมือท า            
เสียเอง จึงท ามองเป้าหมายการท างานที่แตกต่างออกไป น ามาซึ่งความร่วมมือในการท างานที่ไม่เต็มศักยภาพ และ
ขาดความเป็นทีมงานที่ดี    

11. ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำ 
    1) หารือเรื่องการขออนุญาตด าเนินการในพ้ืนที่เขตอุทยาน และ เขตป่าไม้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    2) ปรึกษาหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ในด้านการจัดหาวัสดุทดแทนกระสอบทราย ที่มีคุณสมบัติไม่
ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และสามารถขนส่งเข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่าย เพ่ือเป็นการลดการใช้พลาสติก 
    3) การด าเนินโครงการต้องชี้แจงกระบวนการด าเนินการให้เกิดความชัดเจน ทั้งในระดับหมู่บ้าน 
ต าบล และอ าเภอ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ 
    4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิต หากเป็นวัยท างานหรือเยาวชน ก็จะท าให้
สามารถขยายองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    5) เก็บข้อมูลพื้นที่ท่ีด าเนินการในปีที่ผ่านมาเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียผลกระทบและประโยชน์
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที ่

12. กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่อโครงการดังกล่าว โดยใช้แบบสอบถาม สรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ จ านวน 100 คน มีดังนี้ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
  1) จ าแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 82 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 18 คน    
  2) จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34  
อายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 25  อายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 18  อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 10  
อายุ  21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 8  อายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 5 
 
  3) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 92  ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7 และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 1 
  4) จ าแนกตามอาชีพ  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
76  อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 14  อาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง คิดเป็นร้อยละ 4  ประกอบการธุรกิจ
ส่วนตัว               คิดเป็นร้อยละ 2 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3 และอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1  
  5) จ าแนกตามภูมิล าเนา พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในหมู่บ้านพ้ืนที่
อ าเภอเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
   



๑๑๑ 

 

 

 

 ตอนที่ 2 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์และกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นด้วยกับการก าหนดวัตถุประสงค์ ในประเด็นดังต่อไปนี้  
  1) เพ่ือฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาฝายมีชีวิต       
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100  ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 0 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 0 
  2) เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบริโภค ตลอดจนมีน้ าส าหรับการเกษตรกรรมเพียงพอ     
ลดปัญหาภัยแล้ง  เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 97  ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 0 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 3 
  3) เพ่ือลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และลดปัญหาน้ าไหลหลาก  เห็นด้วย คิด
เป็นร้อยละ 98  ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 1 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 1 
 ตอนที ่3 กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
  ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 
  1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน มีความพึงพอใจมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 95  มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 3 มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1  มีความ         
พึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 1  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0               
  2) ด้านระยะเวลาในการจัดโครงการ มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94  มีความ 
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 4 มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2  มีความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 0  
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0               
  ด้ำนกิจกรรม 
  3) วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ดี   มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92  มีความ     
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 1 มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6  มีความ  พึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 
1  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0               
  4) บรรยาย หลักการพ้ืนฐานฝายมีชีวิตกับกระบวนการสร้างฝายมีชีวิตและการรักษาต้นน้ า   
มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96  มีความ  พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 2 มีความพึงพอใจปานกลาง      
คิดเป็นร้อยละ 2  มีความ  พึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 0  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0               
  5) แบ่งกลุ่มกิจกรรมเรียนนรู้การสร้างฝายมีชีวิตและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่า  มีความพึงพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97  มีความ  พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 3  มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0  
มีความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 0  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0   
  6) การฝึกปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิต   
     - การเลือกพ้ืนที่จุดสร้างฝายมีชีวิต  มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98            
มีความ  พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 1  มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1  มีความพึงพอใจน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 0  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0   
     - การท าโครงสร้างฝายมีชีวิตที่เหมาะสม  มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99     
มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 1  มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0  มีความพึงพอใจน้อย คิดเป็น 
ร้อยละ 0  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0   
  7) ฝึกปฏิบัติวิธีการน าหิน/ดิน/ทราย ใส่ในโครงสร้างฝายมีชีวิต  มีความพึงพอใจมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 99  มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 1  มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0  มีความ      
พึงพอใจน้อย คิดเป็น ร้อยละ 0  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0   
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  8) ฝึกปฏิบัติวิธีการวางท่อระบายน้ าและระบายตะกอน มีความพึงพอใจมากที่สุด  คิดเป็น
ร้อยละ 99  มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 1  มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0  มีความพึงพอใจ
น้อย คิดเป็น ร้อยละ 0  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0   
  9) ฝึกปฏิบัติวิธีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฝายมีชีวิต มีความพึงพอใจมากที่สุด  คิดเป็น
ร้อยละ 98  มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 0  มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2  มีความพึงพอใจ
น้อย คิดเป็น ร้อยละ 0  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0   
  ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
  10) ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม มีความพึงพอใจมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 96       
มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 2  มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2  มีความพึงพอใจน้อย คิดเป็น 
ร้อยละ 0  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0   
  11) การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต มีความพึงพอใจมากที่สุด            
คิดเป็นร้อยละ 91  มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 6  มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3  มีความ       
พึงพอใจน้อย คิดเป็น ร้อยละ 0  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0   
  สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจ 
  12) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้  มีความพึงพอใจมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 94  มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 3  มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3  มีความ       
พึงพอใจน้อย คิดเป็น ร้อยละ 0  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0   
  ตอนที ่4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ   

- ไม่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
 
 

***************************************** 
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**ภำพกิจกรรม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 

 

 

 

 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายสนบัสนนุงบประมาณใหแ้กห่นว่ยงานอืน่  
 

1. ชื่อโครงกำร   ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตแก่เด็กพิกำรในจังหวัดเชียงรำย                                                                                                 

2. งบประมำณ    3๐๐,๐๐๐ บาท         

3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย                      

4. ลักษณะกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ตรงตำมวัตถุประสงค์หรือไม่  
   ตรง  ไม่ตรง เนื่องจาก       
5. เป้ำหมำยของกำรจัด กิจกรรม/โครงกำร 
   เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก    

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือวันที่  15 มีนาคม ๒๕๖4 

 ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ                                 

7. สถำนที่จัดโครงกำร/กิจกรรม  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย    

8. ผลกำรด ำเนินตำมโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรในด้ำน 

      1. ส่งเสริมการศึกษา 

      2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต                          
อย่างไร  ใช้เป็นสื่อส าหรับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต               
9. ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรม   มี ไม่มี  เนื่องจาก  ....ไม่อยู่ในค่าใช้จ่าย..................... 

10. ปัญหำ/อุปสรรค   

     -                                         

11. ข้อเสนอแนะ  

 ควรจัดท าทะเบียนคุมสื่อที่เป็นครุภัณฑ์ และควรจัดหาสื่อที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก
และผู้ปกครองที่ดูเล    
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ภำพประกอบ 
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ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ใหส้มบูรณแ์ละยัง่ยนื 

 

1.ชื่อโครงกำร  :  ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
งบประมำณ  :  500,000  บาท 
ปริมำณงำน  : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
 1. ป้องกันตลิ่งดินพังสไลด์และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำร  :   

- ไม่มี 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 5 ต.โชคชัย              
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย จ านวน 11 ราย 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
 ตอนที่ ๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงที่ ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 6 54.5 
หญิง 5 45.5 
รวม 11 100.0 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
54.5 เพศหญิง 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.5 

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

31 - 40 ป ี 1 9.1 
41 – 50 ป ี 2 18.2 
51 – 60 ป ี 5 45.5 

มากกว่า – 60 ปี 3 27.3 
รวม 11 100.0 



๑๑๗ 

 

 

 

  จำกตำรำงที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 5 รายคิดเป็น           
ร้อยละ 44.5 รองลงมา มากกว่า 60 ปี จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.3 และอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 2 
ราย คิดเป็นร้อยละ 18.2  ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 1 9.1 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 1 9.1 
ระดับปริญญาตรี 5 45.5 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 4 36.4 

รวม 11 100.0 
  จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  5 ราย        
คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา สูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.4 และระดับประถม
ศึกษา, ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1 

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 9.1 
ข้าราชการ 5 45.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3 27.3 
เกษตรกร 1 9.1 
อ่ืนๆ (ผู้ใหญ่บ้าน) 1 9.1 

รวม 11 100.0 
 
  จำกตำรำงที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเป็นข้าราชการ จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
45.5 รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.3 และข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น, เกษตรกร, อ่ืนๆ (ผู้ใหญ่บ้าน) จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1   

ตำรำงที่ ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 6 54.5 

อ าเภอเวียงชัย 1 9.1 

อ าเภอแม่ลาว 1 9.1 

อ าเภอเวียงแก่น 1 9.1 

อ าเภอดอยหลวง 2 18.2 

รวม 11 100.0 



๑๑๘ 

 

 

 

  จำกตำรำงที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน            
6 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา อ าเภอดอยหลวง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.2 และอ าเภอเวียงชัย, 
อ าเภอแม่ลาว, อ าเภอเวียงแก่น จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1  

ตอนที่ ๒  แสดงร้อยละควำมควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงรำย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4 
(36.4) 

7 
(63.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

8 
(72.7) 

3 
(27.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6 
(54.5) 

5 
(45.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

7 
(63.6) 

4 
(36.4) 

 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 7 
(63.6) 

4 
(36.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

5 
(45.5) 

6 
(54.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

3 
(27.3) 

8 
(72.7) 

      0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จำกตำรำงที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมา ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ 
อบจ. เชียงรายด าเนินการ, ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.6 และความ
สะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.5 ตามล าดับ   

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจขอประชำชน 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
 

แปลควำมหมำย 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.36 0.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด 



๑๑๙ 

 

 

 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.72 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.54 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.63 0.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.63 0.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.45 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.27 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จำกตำรำงที่ ๓.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.72 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่าง รองลงมา ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ
, ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ตามล าดับ 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณการท าราวสะพานตลอดแนวขอบล าน้ าช่วงทางโค้งเพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุการตกลงในล าน้ า 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

 

 

 ภำพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๑ 

 

 

 

2.ชื่อโครงกำร  : โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  
                     ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  
งบประมำณ  :  500,000  บาท 
ปริมำณงำน  : ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำร  :   

- สถานที่ก่อสร้างอยู่ริมป่าและกลางทุ่งนา มคีวามยากล าบากในการขนวัสดุก่อสร้างเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง
เนื่องจากเป็นถนนทุ่งนาที่คับแคบการสัญจรยากล าบาก   

กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12           

ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จ านวน 10 ราย
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ตอนที่ ๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 5 50.0 
หญิง 5 50.0 
รวม 10 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0 เพศ
หญิง 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0 

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

31 – 40 ปี 
41 – 51 ปี 
51 – 60 ปี 

มากกว่า 60 ปี 

2 
3 
3 
2 

20.0 
30.0 
30.0 
20.0 

รวม 10 ๑๐๐ 



๑๒๒ 

 

 

 

  จำกตำรำงท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 51 ปี, 51 – 60 ปี จ านวน 3 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา 31 – 40 ปี, มากกว่า 60 ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0  

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 1 10.0 
ระดับปริญญาตรี 3 30.0 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 6 60.0 

รวม 10 100 

  จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน          
6 ราย   คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมา ระดับปริญญาตรี  จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.0 และระดับประถม
ศึกษา จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 10.0 
ข้าราชการ 6 60.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 10.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1 10.0 
เกษตรกร 1 10.0 

รวม 10 100 
 

  จำกตำรำงท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
60.0 รองลงมา ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น , ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง , ประกอบธุรกิจส่วนตัว ,เกษตรกร 
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0  

ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 1 11.1 

อ าเภอแม่ลาว 2 22.2 

อ าเภอเวียงแก่น 1 11.1 

รวม 10 100 

  จำกตำรำงที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอแม่ลาว จ านวน  2 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมา  อ าเภอเมืองเชียงราย ,อ าเภอเวียงแก่น จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1  

 

 



๑๒๓ 

 

 

 

ตอนที่ ๒  แสดงร้อยละควำมควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงรำย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

8 
(80.0) 

2 
(20.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

8 
(80.0) 

2 
(20.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

7 
(70.0) 

2 
(20.0) 

1 
(10.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

8 
(80.0) 

2 
(20.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 8 
(80.0) 

2 
(20.0) 

0 
 (0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

6 
(60.0) 

4 
(40.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

4 
(40.0) 

6 
(60.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จำกตำรำงที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม , การด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ,  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ, ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน จ านวน 8 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมา ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 
70.0 และการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง  จ านวน 6 ราย คิดเป็น        
ร้อยละ 60.0  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชน 

 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

 

แปลควำมหมำย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.80 0.42 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.80 0.42 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.60 0.69 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.80 0.42 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.80 0.42 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.60 0.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.40 0.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จำกตำรำงที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม , การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง , 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ ,ความคุ้มค่าของ
งบประมาณที่ด าเนินงาน รองลงมา ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม , การประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และมีการรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

- ถนนเข้าสถานที่ก่อสร้างเป็นถนนทุ่งนาที่คับแคบเป็นหลุมขุรขระล าบากต่อการสัญจร  
 
 
 

************************************* 
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 ภำพกิจกรรม  
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ยุทธศาสตร์ที ่๖ การพัฒนาดา้นการเมอืงการปกครองและการบริหาร 
 

 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายด าเนนิการเอง  
 
1. ชื่อโครงกำร   ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                      เชียงราย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                    
2.  หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนดโครงสร้างประกอบด้วยฝ่าย          
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายบริหาร เป็นผู้ก าหนด
นโยบายในการบริหารจัดการในภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกรอบอ านาจที่กฎหมายได้ก าหนด
หน้าที่ไว้ และในการด าเนินงานของฝ่ายบริหารต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีฝ่ายสภาเป็นผู้ท าหน้าที่ในการ
พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นอกจากมีอ านาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ยังมีกฎหมายอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
ราชการก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ท าการ และอาจท าการได้ตามความเห็นชอบของฝ่ายบริหาร
และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่นการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรอบบังคับใช้ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พึงกระท าได้ ฝ่ายบริหารมีข้าราชการประจ าเป็นผู้แปลงนโยบาย
น าไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการบริหารองค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ฝ่ายสภาซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรอง อีกขั้นหนึ่ง จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและระบบการตรวจสอบฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส 
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ท าให้งานของภาครัฐไม่เกิดความเสียหาย เป็นผลดีต่อความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น ท าให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทแก่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบและกลั่นกรองการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ และการส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน เพ่ือสร้างความรู้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายสภาฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีภายในของหน่วยงานตามกรอบระเบียบกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

3.  วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในบทบาทอ านาจหน้าที่ของฝ่ายสภาฯได้อย่างถูกต้องต้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน เพ่ือเป็นการสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดีแก่หน่วยงาน 
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4. เป้ำหมำย 
  เชิงปริมาณ   
   - จัดฝึกอบรมจ านวน 1 ครั้ง/ปี 
   - คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน/ปี      
 เชิงคุณภาพ    คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอ านาจ หน้าที่ของตนเองในฐานะฝ่าย
นิติบัญญัติได้อย่างถูกต้อง และท าหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้อง และคณะผู้บริหาร อบจ.มีความ
เข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอย่างสูงสุด 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ 

การศึกษาความพึงพอใจในการจัด โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 18 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
กลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 47 ราย ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
ตอนที่ ๑  กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 26 55.3 
หญิง 21 44.7 
รวม 47 ๑๐๐ 

  

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 
55.3  เพศหญิง 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.7 
 
 
ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 



๑๒๘ 

 

 

 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
21 – 30 ป ี 1 2.1 
31 – 4๐ ป ี 10 21.3 
4๑ – 5๐ ป ี 19 40.4 
5๑ – 6๐ ป ี 14 29.8 

มากกว่า 60 ปี 3 6.4 
รวม 47 ๑๐๐ 

   

  จำกตำรำงท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 4๑ – 5๐ ปี จ านวน 19 ราย  คิดเป็นร้อย
ละ 40.4  รองลงมา 5๑ – 6๐ ปี จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.8 และอายุ 31 – 4๐ ปี จ านวน 10 ราย            
คิดเป็นร้อยละ 21.3 ตามล าดับ   

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 0 0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 0 0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 2 4.3 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 1 2.1 
ระดับปริญญาตรี 32 68.1 
ระดับปริญญาโท 12 25.5 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 47 100 

จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี  จ านวน  
32 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.1 รองลงมา ระดับปริญญาโท จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ ระดับมัธยม
ปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3  ตามล าดับ   
ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 17 36.2 
ข้าราชการ 25 53.2 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 4 8.5 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 2.1 

รวม 47 100 
   



๑๒๙ 

 

 

 

จำกตำรำงที่ ๑.๔  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.2  รองลงมา ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.2 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.5  ตามล าดับ  
 
ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 26 55.3 

อ าเภอแม่จัน 2 4.3 
อ าเภอแม่สาย 3 6.4 

อ าเภอเชียงแสน 1 2.1 

อ าเภอเชียงของ 1 2.1 

อ าเภอเทิง 3 6.4 

อ าเภอพาน 1 2.1 

อ าเภอป่าแดด 1 2.1 

อ าเภอแม่สรวย 1 2.1 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 2 4.3 

อ าเภอเวียงชัย 2 4.3 

อ าเภอแม่ลาว 0 0 

อ าเภอขุนตาล 0 0 

อ าเภอพญาเม็งราย 0 0 

อ าเภอเวียงแก่น 1 2.1 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 6.4 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 0 0 

อ าเภอดอยหลวง 0 0 

อ่ืนๆ  0 0 

รวม 47 100 

จำกตำรำงที่ ๑.๕  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน        
26 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมา อ าเภอแม่สาย, อ าเภอเทิง, อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 6.4 และอ าเภอแม่จัน, อ าเภอเวียงป่าเป้า, อ าเภอเวียงชัย จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ 

 



๑๓๐ 

 

 

 

 ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ควำมคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1.เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้ในบทบาทอ านาจหน้าที่
ของฝ่ายสภาฯ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

47 100 0 0 0 0 

2.เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น
ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างหลักธรร
มาภิบาลที่ดีแก่หน่วยงาน 

47 100 0 0 0 0 

จำกตำรำงที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน, เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในบทบาทอ านาจหน้าที่ของฝ่ายสภาฯ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ , เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างหลัก          
ธรรมาภิบาลที่ดีแก่หน่วยงาน จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ตอนที่ 3 แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

17 
(36.2) 

29 
(61.7) 

1 
(2.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 14 
(29.8) 

31 
(66.0) 

1 
(2.1) 

1 
(2.1) 

0 
(0) 

ด้ำนกิจกรรม       

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด ี 39 
(83.0) 

8 
(17.0) 

0 
 (0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. บรรยายให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และการป้องกันการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน หัวข้อการปรับฐานคิดต้านทุจริตส่วน
ตนและส่วนรวม 

37 
(78.7) 

10 
(21.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 



๑๓๑ 

 

 

 

 
5. แบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องการ
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและการกรอก
แบบรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

29 
(61.7) 

18 
(38.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การฝึกปฏิบัติการกรอกแบบบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

15 
(31.9) 

32 
(68.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่      
7. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม 36 

(76.6) 
11 

(23.4) 
0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และ

บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน 

36 
(76.6) 

11 
(23.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจ      
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการ
จัดโครงการครั้งนี้ 

33 
(70.2) 

14 
(29.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

      
   จำกตำรำงที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ วิทยากรสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้ดี จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.0  รองลงมา บรรยายให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หัวข้อการปรับฐานคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม จ านวน 
37 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.7 และความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม , การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
และบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.6 ตามล าดับ  
ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน 

 

ควำมพึงพอใจ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

 

แปลควำมหมำย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

4.34 0.52 มีความพึงพอใจมาก 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.23 0.59 มีความพึงพอใจมาก 
ด้ำนกิจกรรม    
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.82 0.37 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4. บรรยายให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
หัวข้อการปรับฐานคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 

4.78 0.41 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. แบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องการยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและการกรอกแบบรายการ
แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

4.61 0.49 มีความพึงพอใจมากที่สุด 



๑๓๒ 

 

 

 

 
6. การฝึกปฏิบัติการกรอกแบบบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

4.31 0.47 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่    
7. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 4.76 0.42 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  และ
บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน 

4.76 0.42 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจ    

9. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัด
โครงการครั้งนี้ 

4.70 0.46 
มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 
  จำกตำรำงที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี รองลงมา บรรยายให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการ
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หัวข้อการปรับฐานคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 
และความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม , การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และบริการด้วยความสุภาพ 
อ่อนโยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ตามล าดับ  
 

หมำยเหตุ   กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ  มาก
ที่สุด 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 
  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 
 

ตอนที่ ๔  ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรให้มีการอบรมให้ความรู้ทุกปี 



๑๓๓ 

 

 

 

**ภำพประกอบ** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

 

 

3. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร์ที่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการฯได้ลง
พ้ืนที่ออกตรวจติดตามประเมินผลและได้มีการทอดแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย ทั้ง 18 อ าเภอ โดยมีการสุ่มเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่งและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จ านวน 100 ราย 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ตอนที่ ๑กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 60 60.0 
หญิง 40 40.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 
60.0 เพศหญิง 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0 

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 2 2.0 
21 – 3๐ ป ี 6 6.0 
31 – 4๐ ป ี 12 12.0 
4๑ – 5๐ ป ี 37 37.0 
5๑ – 6๐ ป ี 32 32.0 

มากกว่า 60 ปี 11 11.0 
รวม 100 ๑๐๐ 



๑๓๕ 

 

 

 

  จำกตำรำงท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 4๑ – 5๐ ปี จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 37.0 รองลงมา อายุ 5๑ – 6๐ ปี จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.0 และอายุ 31 – 4๐ ปี จ านวน 
12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0  ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 18 18.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 15 15.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 19 19.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 6 6.0 
ระดับปริญญาตรี 39 39.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 2 2.0 
อ่ืนๆ (ระบุ) 1 1.0 

รวม 100 100 

  จำกตำรำงท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 39 ราย  คิด
เป็นร้อยละ 39.0 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า  จ านวน 19ราย คิดเป็นร้อยละ 19.0 
และระดับประถมศึกษา จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.0  ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 4 4.0 
ข้าราชการ 6 6.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 4 4.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 13 13.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 2 2.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 3.0 
บริษัทเอกชน 10 10.0 
เกษตรกร 32 32.0 
รับจ้างทั่วไป 
อ่ืนๆ (ระบุ) 

9 
17 

9.0 
17.0 

รวม 100 100 
 

  จำกตำรำงที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 32 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 32.0 รองลงมา อาชีพอื่นๆ (ระบุ) จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.0   และอาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0  ตามล าดับ  

 

 

 



๑๓๖ 

 

 

 

ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 22 22.0 

อ าเภอแม่จัน 18 18.0 

อ าเภอแม่สาย 4 4.0 

อ าเภอเชียงแสน 0 0 

อ าเภอเชียงของ 3 3.0 

อ าเภอเทิง 2 2.0 

อ าเภอพาน 14 14.0 

อ าเภอป่าแดด 0 0 

อ าเภอแม่สรวย 16 16.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 1 1.0 

อ าเภอเวียงชัย 4 4.0 

อ าเภอแม่ลาว 3 3.0 

อ าเภอขุนตาล 1 1.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 0 0 

อ าเภอเวียงแก่น 0 0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 3.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 2 2.0 

อ าเภอดอยหลวง 7 7.0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 
   

จำกตำรำงที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน            
22 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.0 รองลงมา อ าเภอแม่จัน จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.0 และอ าเภอแม่สรวย
จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามล าดับ  

 

 



๑๓๗ 

 

 

 

ตอนที่ ๒  แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
 

61 
(61.0) 

29 
(29.0) 

4 
(4.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

2. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการ
น้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 

63 
(63.0) 

26 
(26.0) 

5 
(5.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

3. พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรม
จราจร 

52 
(52.0) 

39 
(39.0) 

6 
(6.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

จำกตำรำงที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.0 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
รองลงมา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 61.0 และพัฒนางาน
ด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร คิดเปน็ร้อยละ 52.0 
  

ตอนที่ 3แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

59 
(59.0) 

32 
(32.0) 

6 
(6.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

56 
(56.0) 

32 
(32.0) 

9 
(9.0) 

2 
(2.0) 

1 
(1.0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

66 
(66.0) 

24 
(24.0) 

6 
(6.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

68 
(68.0) 

22 
(22.0) 

8 
(8.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

60 
(60.0) 

28 
(28.0) 

11 
(11.0) 

0 
(0) 

1 
(1.0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

60 
60.0) 

25 
(25.0) 

14 
(0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

65 
(65.0) 

25 
(25.0) 

8 
(8.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 



๑๓๘ 

 

 

 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

59 
(59.0) 

29 
(29.0) 

10 
(10.0) 

1 
(1.0) 

1 
(1.0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 66 
(66.0) 

24 
(24.0) 

7 
(7.0) 

2 
(2.0) 

1 
(1.0) 

จำกตำรำงที่ ๓.๑ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมา 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม , ความคุ้มค่าของงบประมาณ จ านวน 
66 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.0 และการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว , การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงจ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.0  
ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 

ควำมพึงพอใจ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

 

แปลควำมหมำย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.47 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

4.40 0.81 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.52 0.78 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.56 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็ว 

4.46 0.77 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.44 0.76 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.53 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.44 0.79 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.52 0.79 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จำกตำรำงที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.56 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง รองลงมา ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม , ความคุ้มค่าของงบประมาณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.52 ตามล าดับ 



๑๓๙ 

 

 

 

หมำยเหตุ   กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจ 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 
  ช่วงคะแนนค่ำเฉล่ีย  กำรแปลควำมหมำย 
    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 
ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ อุปสรรค 
1. อยากให้แก้ไขถนนการเกษตรของหมู่บ้าน 
2. ขาดแคลนแหล่งน้ า น้ าอุปโภคบริโภค น้ าดื่มน้ าใช้ไม่เพียงพอ 
3. น้ าใต้ดินหรือธนาคารน้ าท าได้ แต่ไม่มีน้ าฝนตกใส่ก็แก้ปัญหาไม่ได้ 
4. ท าแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
5. อยากให้พัฒนาถนนสายเชียงราย-เทิง เพราะถนนแคบเกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่ละปี 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องการให้แก้ปัญหาเรื่องน้ า 
2. พัฒนาด้านแหล่งน้ า ออกส ารวจในแต่ละพ้ืนที่ของแหล่งน้ าและแก้ปัญหาน้ าตื้นเขินของแหล่งน้ า 

 
 

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



๑๔๐ 

 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่๒  การพฒันาเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว 
  ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ านวน 100 ราย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 57 57.0 
หญิง 43 43.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 
57.0 เพศหญิง 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.0 

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 10 10.0 
21– 3๐ ป ี 11 11.0 
31– 4๐ ป ี 18 18.0 
4๑ – 5๐ ป ี 28 28.0 
5๑ – 6๐ ป ี 27 27.0 

มากกว่า 60 ปี 6 6.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 4๑ – 5๐ ปี จ านวน 28 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 28.0 รองลงมา อายุ 51– 6๐ ปี จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 และอายุ 3๑ – 4๐ ปี  จ านวน 
18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.0  ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 13 13.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 18 18.0 



๑๔๑ 

 

 

 

ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 25 25.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 7 7.0 
ระดับปริญญาตรี 23 23.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 13 13.0 
อ่ืนๆ 1 1.0 

รวม 100 100 

  จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 
จ านวน 25 ราย  คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.0 และ
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.0  ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อำชีพ จ ำนวน รอ้ยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 6 6.0 
ข้าราชการ 11 11.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 5 5.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 8 8.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 7 7.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 6.0 
บริษัทเอกชน 8 8.0 
เกษตรกร 14 14.0 
รับจ้างทั่วไป 14 14.0 
อ่ืนๆ 21 21 

รวม 100 100 
 

  จำกตำรำงที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอ่ืนๆ (ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) จ านวน 
21 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.0 รองลงมา เกษตรกร, รับจ้างทั่วไป จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0
และข้าราชการ จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดับ  
 

ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 11 11.0 

อ าเภอแม่จัน 13 13.0 

อ าเภอแม่สาย 4 4.0 

อ าเภอเชียงแสน 4 4.0 

อ าเภอเชียงของ 2 2.0 

อ าเภอเทิง 2 2.0 



๑๔๒ 

 

 

 

 
อ าเภอพาน 11 11.0 

อ าเภอป่าแดด 2 2.0 

อ าเภอแม่สรวย 1 1.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 10 10.0 

อ าเภอเวียงชัย 11 11.0 

อ าเภอแม่ลาว 3 3.0 

อ าเภอขุนตาล 9 9.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 5 5.0 

อ าเภอเวียงแก่น 2 2.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 4 4.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 5.0 

อ าเภอดอยหลวง 1 1.0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 

  จำกตำรำงที่  ๑ .๕  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ภู มิ ล า เนาอยู่ ในอ า เภอแม่ จั น 
จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 รองลงมา อ าเภอเมืองเชียงราย, อ าเภอพาน, อ าเภอเวียงชัย จ านวน        
11 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 และอ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  แสดงจ านวนร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

67 
(67.0) 

28 
(28.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพและการตลาด 
เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์  ท้องถิ่นให้ ได้
มาตรฐานสากล 

58 
(58.0) 

36 
(36.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 

63 
(63.0) 

33 
(33.0) 

2 
(2.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 



๑๔๓ 

 

 

 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

60 
(60.0) 

36 
(36.0) 

2 
(2.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

  จำกตำรำงที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.0 
รองลงมา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน จ านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 
63.0 และส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จ านวน 60 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 60.0 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

73 
(73.0) 

21 
(21.0) 

5 
(5.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

64 
(64.0) 

31 
(31.0) 

4 
(4.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

64 
(64.0) 

27 
(27.0) 

7 
(7.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

75 
(75.0) 

19 
(19.0) 

4 
(4.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

74 
(74.0) 

19 
(19.0) 

5 
(5.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

66 
(66.0) 

31 
(31.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

1 
(1.0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

63 
(63.0) 

32 
(32.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

1 
(1.0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

59 
(59.0) 

33 
(33.0) 

5 
(5.0) 

2 
(2.0) 

1 
(1.0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 71 
(71.0) 

21 
(21.0) 

6 
(6.0) 

1 
(1.0) 

1 
(1.0) 

จำกตำรำงที่ ๓.๑ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมน าไปสู่ การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง จ านวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมา 
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว  จ านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.0 
และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม จ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.0 ตามล าดับ  

 
 
 
 
 



๑๔๔ 

 

 

 

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

ควำมพึงพอใจ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

 

แปลควำมหมำย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.66 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

4.58 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.53 0.71 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.67 0.65 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.65 0.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.61 0.63 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.56 0.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.47 0.77 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.60 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 

จำกตำรำงที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.67 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง รองลงมา การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และการแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว ตามล าดับ 

หมำยเหตุ   กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจ 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 
 
 
 



๑๔๕ 

 

 

 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
ช่วงคะแนนค่ำเฉลี่ย  กำรแปลควำมหมำย 

    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 
 
ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
  ปัญหำ อุปสรรค 

1. กลุ่มอาชีพผลิตสินค้าแต่ไม่มีตลาดรับรอง 
2. งบประมาณโครงสร้างที่จ ากัด ความซ้ าซ้อนของโครงการ การส่งใช้เอกสารของกลุ่มเมื่อใดรับเงิ น

อุดหนุน ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือเท่าท่ีควร 
3. โครงการอะไรก็ตามท่ีท าอยู่ให้รวดเร็วมากกว่านี้ เพราะท่ีผ่านมาแต่ละโครงการด าเนินการช้า 
4. ปัญหาความเลื่อมล้ า /ปัญหายาเสพติด / คนว่างงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

3. อยากให้ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสตรีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
4. อยากให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น 
5. จัดท าโครงการหรือสนับสนุนงบประมาณในลักษณะการต่อยอดโครงการ การรวมกลุ่มให้มีความ

เข้มแข็ง ไม่ละเลยงบประมาณ 
6. อบรมกลุ่มต่างๆให้เกิดความสามัคคี  
7. อบรมเยาวชนสนับสนุนให้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด  
8. สร้างงานสร้างอาชีพให้กลุ่มต่างๆ 

 
 

*********************************** 
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  ยทุธศาสตรท์ี ่๓  การพฒันาดา้นการศกึษาและการสาธารณสขุ 
  ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ อบจ.เชียงราย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ตอนที่ ๑กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 47 47.0 
หญิง 53 53.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

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

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 5 5.0 
21 – 3๐ ป ี 26 26.0 
31 – 4๐ ป ี 12 12.0 
4๑ – 5๐ ป ี 24 24.0 
5๑ – 6๐ ป ี 25 25.0 

มากกว่า 60 ปี 8 8.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 3๐ ปี จ านวน 26 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 26.0 รองลงมา อายุ 51 – 6๐ ปี จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 และอายุ 4๑ – 5๐ ปี  
จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.0  ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 24 24.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 10 10.0 



๑๔๗ 

 

 

 

ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 18 18.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 7 7.0 
ระดับปริญญาตรี 37 37.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 4 4.0 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 100 100 

จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 37 ราย         
คิ ด เป็ น ร้ อยละ  37 .0  รองล งมา  ระดั บประถมศึ กษา  จ านวน  24  ร าย  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  24 .0 
และระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.0  ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 2 2.0 
ข้าราชการ 4 4.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 4 4.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 13 13.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 1 1.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 5.0 
บริษัทเอกชน 15 15.0 
เกษตรกร 26 26.0 
รับจ้างทั่วไป 10 10.0 
อ่ืนๆ 20 20.0 

รวม 100 100 

  จำกตำรำงท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 
26.0 รองลงมา อ่ืนๆ (ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อสม.) จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.0 และประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดับ  
 

ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 10 10.0 

อ าเภอแม่จัน 17 17.0 

อ าเภอแม่สาย 7 7.0 

อ าเภอเชียงแสน 3 3.0 

อ าเภอเชียงของ 8 8.0 

อ าเภอเทิง 13 13.0 
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อ าเภอพาน 15 15.0 

อ าเภอป่าแดด 1 1.0 

อ าเภอแม่สรวย 6 6.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 0 0 

อ าเภอเวียงชัย 6 6.0 

อ าเภอแม่ลาว 2 2.0 

อ าเภอขุนตาล 2 2.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 1.0 

อ าเภอเวียงแก่น 0 0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 3.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 1.0 

อ าเภอดอยหลวง 5 5.0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 

  จำกตำรำงที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอแม่จัน จ านวน 17 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 17.0 รองลงมา อ าเภอพาน จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0 และอ าเภอเทิง จ านวน            
13 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดับ  
ตอนที่ ๒  แสดงจ านวนร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 

ประเด็น/หัวข้อ ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 
  (ร้อย
ละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 
 

62 
(62.0) 

34 
(34.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 71 
(71.0) 

25 
(25.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

65 
(65.0) 

30 
(30.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 



๑๔๙ 

 

 

 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณสุข 

72 
(72.0) 

24 
(24.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จำกตำรำงที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข จ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมา 
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.0 และส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนในท้องถิ่น จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.0  ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 
 

ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 
  (ร้อย
ละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

68 
(68.0) 

30 
(30.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

59 
(59.0) 

40 
(40.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

67 
(67.0) 

31 
(31.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

69 
(69.0) 

30 
(30.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

72 
(72.0) 

26 
(26.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

73 
(73.0) 

22 
(22.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

72 
(72.0) 

24 
(24.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

74 
(74.0) 

24 
(24.0) 

1 
(1.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 76 
(76.0) 

19 
(19.0) 

4 
(4.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

   

จำกตำรำงที่ ๓.๑ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่าของ
งบประมาณ จ านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมา มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ จ านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.0 และการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง จ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.0 ตามล าดับ  



๑๕๐ 

 

 

 

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 

ควำมพึงพอใจ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

 

แปลควำมหมำย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

4.66 0.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.58 0.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.65 0.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.68 0.48 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.70 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.68 0.56 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.68 0.54 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.71 0.53 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.70 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  จำกตำรำงที่ ๓.2ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.71 มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ รองลงมา การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว, ความคุ้มค่าของงบประมาณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง, การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงราย
ด าเนินการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ตามล าดับ 

 

หมำยเหตุ   กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ  มาก
ที่สุด 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 
 



๑๕๑ 

 

 

 

  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 
 
ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
  ปัญหำ อุปสรรค 

- ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีศูนย์ประสานงานแต่ละอ าเภอ เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์และท าให้ติดต่อง่าย  

 
 

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



๑๕๒ 

 

 

 

  ยทุธศาสตรท์ี ่๔  การพฒันาคุณภาพชวีติและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 
  ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของอบจ.
เชียงราย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 56 56.0 
หญิง 44 44.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 56 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 56.0 และเพศหญิง จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.0 

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 5 5.0  
21 – 3๐ ป ี 28 28.0  
31 – 4๐ ป ี 19 19.0  
4๑ – 5๐ ป ี 22 22.0 
5๑ – 6๐ ป ี 21 21.0 

มากกว่า 60 ปี 5  5.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่  ๑.๒   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ21 – 3๐ ปี  จ านวน 28 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมา อายุ 4๑ – 5๐ ปี จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.0 และอายุ 5๑ – 6๐ ปีจ านวน 
21 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.0  ตามล าดับ 

 

 



๑๕๓ 

 

 

 

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 11 11.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 14 14.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 20 20.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 14 14.0 
ระดับปริญญาตรี 37 37.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 4 4.0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 
  จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี จ านวน 37 ราย
คิดเป็นร้อยละ 37 .0 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 
และระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า, ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 
ตามล าดับ 
 
ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามประเภทบุคคล/อาชีพ 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 5 5.0 
ข้าราชการ 14 14.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 11 11.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 14 14.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

7 
10 

7.0 
10 

บริษัทเอกชน 14 14.0 
เกษตรกร 12 12.0 
รับจ้างทั่วไป 10 10.0 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 3 3.0 

รวม 100 100 
 
 

  จำกตำรำงที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ , ประกอบธุรกิจส่วนตัว ,
บริษัทเอกชน จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 รองลงมา เกษตรกร จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 
และอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดับ 
 

ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 7 7.0 



๑๕๔ 

 

 

 

อ าเภอแม่จัน 10 10.0 

อ าเภอแม่สาย 5 5.0 

อ าเภอเชียงแสน 10 10.0 

อ าเภอเชียงของ 9 9.0 

อ าเภอเทิง 10 10.0 

อ าเภอพาน 8 8.0 

อ าเภอป่าแดด 1 1.0 

อ าเภอแม่สรวย 3 3.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 0 0 

อ าเภอเวียงชัย 9 9.0 

อ าเภอแม่ลาว 6 6.0 

อ าเภอขุนตาล 4 4.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 4 4.0 

อ าเภอเวียงแก่น 0 0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 10 10.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 4 4.0 

อ าเภอดอยหลวง 0 0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 

จำกตำรำงที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอแม่จัน, อ าเภอเชียงแสน, 
อ าเภอเทิง, อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 รองลงมา อ าเภอเชียงของ, อ าเภอเวียงชัย 
จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.0 และอ าเภอพาน จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  แสดงจ านวนร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

66 
(66.0) 

25 
(25.0) 

9 
(9.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 



๑๕๕ 

 

 

 

2. ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย 58 
(58.0) 

39 
(39.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข 
สื่อด้านอิเล็คทรอนิกส์ 

61 
(61.0) 

33 
(33.0) 

5 
(5.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

69 
(69.0) 

24 
(24.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

1 
(1.0) 

จำกตำรำงที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 9.0 
รองลงมา รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จ านวน 66 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 66.0 และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 61 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 61.0 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

71 
(71.0) 

26 
(26.0) 

3  
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

67 
(67.0) 

30 
(30.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

55 
(55.0) 

40 
(40.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

64 
(64.0) 

27 
(27.0) 

9 
(9.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

65 
(65.0) 

23 
(23.0) 

12 
(12.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

60 
(60.0) 

35 
(35.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

76 
(76.0) 

19 
(19.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

58 
(58.0) 

32 
(32.0) 

10 
(10.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 76 
(76.0) 

14 
(14.0) 

9 
(9.0) 

0 
(0) 

1 
(1.0) 



๑๕๖ 

 

 

 

  จำกตำรำงท่ี ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ, ความคุ้มค่าของงบประมาณ จ านวน 76 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม จ านวน 71 ราย             
คิดเป็นร้อยละ 71.0 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม จ านวน 67 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 67.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

ควำมพึงพอใจ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

 

แปลควำมหมำย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

4.68 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.64 0.54 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.50 0.59 มีความพึงพอใจมาก 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.55 0.65 มีความพึงพอใจมาก 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.53 0.70 มีความพึงพอใจมาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.55 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.71 0.55 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.48 0.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.64 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
จำกตำรำงท่ี ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.71 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ รองลงมา การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, ความคุ้มค่าของงบประมาณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ตามล าดับ 
หมำยเหตุ   กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจ 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 



๑๕๗ 

 

 

 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่ำเฉล่ีย  กำรแปลควำมหมำย 
    4.21 – 5.๐๐           มากท่ีสุด 
    3.41 – 4.20           มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
 
ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ อุปสรรค 
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ 
2. การดูแลบูรณาการสตรี 3 วัย ยังไม่เพียงพอ   
3. งบประมาณไม่ทั่วถึง ขอเพิ่มงบอุดหนุน กิจกรรมสตรี 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมขยายตลาดช่องทางอาชีพให้สตรีให้ย่ังยืน 
 

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



๑๕๘ 

 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่๕  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหส้มบรูณแ์ละยัง่ยนื 
ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน และการมีส่วนร่วมต่อการ
ด าเนินงานของอบจ.เชียงราย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

        ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  

  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 51 51.0 
หญิง 49 49.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 
51.0 เพศหญิง 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.0 

ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 8 8.0 
21 – 3๐ ป ี 24 24.0 
31 – 4๐ ป ี 21 21.0 
4๑ – 5๐ ป ี 20 20.0 
5๑ – 6๐ ป ี 21 21.0 

มากกว่า 60 ปี 6 6.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 24 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 24.0 รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี, 5๑ – 6๐ ปี จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.0 และอายุ 41 – 
5๐ ป ีจ านวน 20 ราย  คิดเป็นร้อยละ 20.0  ตามล าดับ 

 

 

 



๑๕๙ 

 

 

 

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 4 4.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 14 14.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 24 24.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 15 15.0 
ระดับปริญญาตรี 38 38.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 5 5.0 

รวม 100 100 

จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 38 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.0 และระดับ
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0  ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 5 5.0 
ข้าราชการ 13 13.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 15 15.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 13 13.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 8 8.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 9.0 
บริษัทเอกชน 11 11.0 
เกษตรกร 12 12.0 
รับจ้างทั่วไป 10 10.0 
อ่ืนๆ 4 4.0 

รวม 100 100 

  จำกตำรำงที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 15 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 รองลงมา ข้าราชการ, ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 และ
เกษตรกร จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ  
 

ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 4 4.0 

อ าเภอแม่จัน 12 12.0 

อ าเภอแม่สาย 3 3.0 



๑๖๐ 

 

 

 

อ าเภอเชียงแสน 7 7.0 

อ าเภอเชียงของ 8 8.0 

อ าเภอเทิง 6 6.0 

อ าเภอพาน 13 13.0 

อ าเภอป่าแดด 2 2.0 

อ าเภอแม่สรวย 3 3.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 1 1.0 

อ าเภอเวียงชัย 9 9.0 

อ าเภอแม่ลาว 6 6.0 

อ าเภอขุนตาล 4 4.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 6 6.0 

อ าเภอเวียงแก่น 1 1.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 10 10.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 5.0 

อ าเภอดอยหลวง 0 00 

อ่ืนๆ  0 0 

รวม 100 100 

 

จำกตำรำงที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอพาน จ านวน 13 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 13.0 รองลงมา อ าเภอแม่จัน จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จ านวน 
10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ ๒  แสดงจ านวนร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

63 
(63.0) 

26 
(26.0) 

11 
(11.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 



๑๖๑ 

 

 

 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสียและมลภาวะ 

51 
(51.0) 

42 
(42.0) 

6 
(6.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทน 

57 
(57.0) 

36 
(36.0) 

7 
(7.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จำกตำรำงที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 63.0 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รองลงมา ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน คิดเป็นร้อยละ 57.0 และส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม 
ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสียและมลภาวะ คิดเป็นร้อยละ 51.0 
 
ตอนที่ 3แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ/กิจกรรม 

68 
(68.0) 

27 
(27.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

58 
(58.0) 

36 
(36.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

58 
(58.0) 

34 
(34.0) 

7 
(7.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่  
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
ได้ถูกต้อง 

64 
(64.0) 

32 
(32.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

68 
(68.0) 

26 
(26.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

59 
(59.0) 

37 
(37.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

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

76 
(76.0) 

22 
(22.0) 

1 
(1.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

65 
(65.0) 

32 
(32.0) 

2 
(2.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 77 
(77.0) 

20 
(20.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

   
 
 



๑๖๒ 

 

 

 

จำกตำรำงท่ี ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่าของ 
งบประมาณ จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.0 รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม, การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 
68.0 และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง จ านวน 64 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 64.0 ตามล าดับ  
 
ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 

ควำมพึงพอใจ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

 

แปลควำมหมำย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

4.63 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.52 0.61 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.49 0.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.60 0.56 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.62 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.55 0.57 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.73 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.61 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.74 0.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.74 ความคุ้มค่าของงบประมาณ รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 และการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 



๑๖๓ 

 

 

 

หมำยเหตุ   กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ มาก
ที่สุด 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 
  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 
 
ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
 

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



๑๖๔ 

 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่๖  การพฒันาดา้นการเมอืงการปกครองและการบรหิาร 
  ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของอบจ.เชียงราย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

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

  จำกตำรำงที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 
54.0 และเพศหญิง 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.0  
 
ตำรำงท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 1 1.0 
21– 3๐ ป ี 19 19.0 
31– 4๐ ป ี 20 20.0 
4๑ – 5๐ ป ี 24 24.0 
5๑ – 6๐ ป ี 30 30.0 

มากกว่า 60 ปี 6 6.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จำกตำรำงที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 6๐ ปี จ านวน 30 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 30.0 รองลงมา อายุ 4๑ – 5๐ ปี จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.0 และอายุ 31 – 4๐ ปี จ านวน 
20 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 18 18.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 9 9.0 



๑๖๕ 

 

 

 

ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 19 19.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 6 6.0 
ระดับปริญญาตรี 48 48.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 0 0 

รวม 100 100 

จำกตำรำงที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 48 ราย          
คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.0 และ
ระดับประถมศึกษา จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.0  ตามล าดับ 
 
ตำรำงท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 6 6.0 
ข้าราชการ 13 13.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 7 7.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 20 20.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 1 1.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 6.0 
บริษัทเอกชน 12 12.0 
เกษตรกร 15 15.0 
รับจ้างทั่วไป 6 6.0 
อ่ืนๆ 5 5.0 

รวม 100 100 
 

  จำกตำรำงที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 20 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 รองลงมา เกษตรกร จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0 และข้าราชการ จ านวน 13 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดับ  
 
ตำรำงท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 19 19.0 

อ าเภอแม่จัน 10 10.0 

อ าเภอแม่สาย 7 7.0 

อ าเภอเชียงแสน 3 3.0 

อ าเภอเชียงของ 3 3.0 

อ าเภอเทิง 11 11.0 



๑๖๖ 

 

 

 

อ าเภอพาน 8 8.0 

อ าเภอป่าแดด 2 2.0 

อ าเภอแม่สรวย 6 6.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 0 0 

อ าเภอเวียงชัย 8 8.0 

อ าเภอแม่ลาว 4 4.0 

อ าเภอขุนตาล 2 2.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 1.0 

อ าเภอเวียงแก่น 0 0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 9 9.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 3.0 

อ าเภอดอยหลวง 3 3.0 

อ่ืนๆ  1 1.0 

รวม                100 100 

  จำกตำรำงท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
19 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.0 รองลงมา อ าเภอเทิง จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 และอ าเภอแม่จัน 
จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  แสดงจ านวนร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
 

53 
(53.0) 

37 
(37.0) 

10 
(10.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

50 
(50.0) 

45 
(45.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของทุกภาคส่วน 

60 
(60.0) 

32 
(32.0) 

7 
(7.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 

58 
(58.0) 

31 
(31.0) 

11 
(11.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 



๑๖๗ 

 

 

 

5. ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 62 
(62.0) 

32 
(32.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

   
จำกตำรำงท่ี ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  

คิดเป็นร้อยละ 62.0 ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รองลงมา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของทุกภาคส่วน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล
คิดเป็นร้อยละ 58.0 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

มำก 
จ ำนวน 

  (ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

57 
(57.0) 

40 
(40.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

60 
(60.0) 

36 
(36.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

65 
(65.0) 

31 
(31.0) 

3 
(3.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

66 
(66.0) 

28 
(28.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

66 
(66.0) 

29 
(29.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

68 
(68.0) 

27 
(27.0) 

4 
(4.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

70 
(70.0) 

26 
(26.0) 

2 
(2.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

67 
(67.0) 

26 
(26.0) 

6 
(6.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 69 
(69.0) 

27 
(27.0) 

3 
(3.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

  จำกตำรำงท่ี ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ  จ านวน  70 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.0 
รองลงมา ความคุ้มค่าของงบประมาณ จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.0 และการประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.0 ตามล าดับ 

 



๑๖๘ 

 

 

 

ตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชน/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

ควำมพึงพอใจ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

 

แปลควำมหมำย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.54 0.55 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.56 0.57 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.60 0.60 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.60 0.60 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.61 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.62 0.61 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.64 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.59 0.65 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.64 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 

จำกตำรำงที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ, ความคุ้มค่าของ
งบประมาณ รองลงมา การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.62 และการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
ตามล าดับ 
 
หมำยเหตุ   กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนของกำรประเมินควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ มาก
ที่สุด 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 
 
 



๑๖๙ 

 

 

 

  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 
 
ตอนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ อุปสรรค 
1. ขาดการประสานงานจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ บางที่ได้รับข่าวสารแบบจู่โจม แบบไม่ทันต้ังตัว ขอให้แจ้ง

ข่าวสารล่วงหน้า  
ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
 
 

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



๑๗๐ 

 

 

 

ส่วนท่ี 4 
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรติดตำมและประเมินผล 

แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
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. ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 13, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 6 ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 – 5 

2. ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 13, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 6 ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 – 5 

3. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 13, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 6 ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 – 5 ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 โดยติดตามและประเมินผลระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการ และ/หรือหลังด าเนินการเสร็จสิ้น 
 

ปัญหำ/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรทบทวน ปรับปรุงกำรจัดท ำแผนพัฒนำและกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
ดังต่อไปนี้  
 
1. ปัญหำ/อุปสรรค  

1) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การออกตรวจ
ติดตามและประเมินผล ไม่สะดวกและต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากบางพ้ืนที่ มีการ
แพร่ระบาดของโรค 

2) เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 บางโครงการต้องยกเลิก/งดการด า เนินงานตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคและหนังสือสั่งการของรัฐบาล 
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3) ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การจัดสรรเงินงบประมาณ การเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ด าเนินงาน การอนุญาตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ฯลฯ ท าให้การด าเนินงานของโครงการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการขนาดใหญ่ที่งบประมาณ ตั้งแต่ 1,500,000 บาท ขึ้นไป ไม่สามารถด าเนินการได้หรือ
อาจอยู่ระหว่างด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ท าให้ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือต้องกันเงินไว้ จึงท าให้ไม่สามารถออกตรวจ
ติดตามและประเมินผลโครงการได้  

4) พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตทุรกันดาร มีผลต่อการด าเนินงานตามโครงการท าให้เกิดความล่าช้า 
เนื่องจากการขนส่งวัสดุไปยังพ้ืนที่ด าเนินงานไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาหรือลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจติดตามงานต้อง
ใช้ระยะเวลามากกว่าพื้นท่ีปกติ 
   
2. ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  

2) ควรมีการเตรียมงบประมาณเพ่ือท าการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือโรค
ระบาดไว้ให้เพียงพอ 

3) โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างสะพาน, การก่อสร้างถนน ที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หากต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ หรือส่วน
ราชการเจ้าของพ้ืนที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควรมีการขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนการตั้งงบประมาณ หรือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอโครงการด าเนินการขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนมีการเสนอ
โครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ด าเนินงาน 
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