
๑๗ 

 

3.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น จ านวน 741 
โครงการและน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 547 โครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามรายยุทธศาสตร์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 
2561 รวมทั้งหมด 34 โครงการ ปรากฏตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 6 เดือนแรก 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายด าเนนิการเอง  

 
 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
   โครงการ “ประชารัฐ”  เป็นนโยบายของรัฐบาล  เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งและการพ่ึงพาตนเอง
ของชุมชน  สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้า  กระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
นโยบายของรัฐบาล  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่ อนระบบเศรษฐกิจ  โดยมุ่งมั่นที่
จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจจากฐานราก  โดยอาศัยความเข้มแข็งชองชุมชนเป็นพลังส าคัญในการเร่งรัดการ
กระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จนน าไปสู่ความยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ”  ที่มุ่งหวัง
ให้ทุกภาคส่วนผสานความร่วมมือกันเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจไทย  ตั้งแต่ฐานรากให้มีความมั่นคง  มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ในการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจับจ่าย
ใช้สอยภายในท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมความรู้ เพ่ือให้เกิดพัฒนาการด้านการลงทุน การบริหารธุรกิจในชุมชน  
และการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  อันน าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าของชุมชน  โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถพ่ึงอาตนเอง
ได้  ตลอดจนส่งเสริมความรู้ในการน าไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมถึงแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน  
เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมแข่งขันในตลาดการค้าต่อไป  จึงได้จัดท าโครงการ “การจัดงานมหกรรมประชา
รัฐจังหวัดเชียงราย”  เนื่องจากเป็นอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหาร
สาธารณะ มาตรา  17 (15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจการ  ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ และกฎกระทรวง พ.ศ.2541  ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

โครงการ “มหกรรมประชารฐัจงัหวดัเชยีงราย ประจ าป ี2561” 



๑๘ 

 

ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  กฎกระทรวง พ.ศ. 2541  ลงวันที่  14 กันยายน  2541  ข้อ 17 การส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ  พร้อมทั้งสอดคล้องกับแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(LPA) ประจ าปี  2560  ด้านที่  4  ด้านการบริหารสาธารณะ  หมวดที่  3  ด้านการวางแผนการส่งทุน      
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว หมวดย่อยที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ ข้อ 3.1.2 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม   

๒. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  เพื่อสร้างเครือข่ายสานพลัง

ประชารัฐ  ส่งเสริม SME ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและจ าหน่ายได้ 
  2.2  เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้  ดูงาน การจัดมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงราย  แล้วน าไปขยายผลในระดับชุมชนต าบล  อ าเภอ  ต่อไป 
  2.3  เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการ SMEs  กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน  จะได้รับประโยชน์และน าไปพัฒนาสินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ 
  2.4  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในจังหวั ด
เชียงราย  เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs  ประชาชน ผู้สนใจ  นักเรียน  นักศึกษาได้รับทราบ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล(ส าหรับผู้เข้าร่วมงาน) 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการ “มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปี 2561”  ณ  ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 218 47.4 
หญิง 242 52.6 
รวม 460 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 242 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 52.6  เพศชาย 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.4 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 41 8.9 
๒๑ – ๓๐ ป ี 101 22.0 
๓๑ – ๔๐ ป ี 110 23.9 
๔๑ – ๕๐ ป ี 86 18.7 
๕๑ – ๖๐ ป ี 88 19.1 

มากกว่า ๖๐ ปี 34 7.4 
รวม 460 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน 110 ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๒3.9  รองลงมา มีอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ ๒2 และอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี 
จ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.1  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 55 12.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 50 10.9 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 56 12.2 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 42 9.0 
ระดับปริญญาตรี 212 46.1 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 35 7.6 
อ่ืนๆ  10 2.2 

รวม 460 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 212 ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๔6.1  รองลงมา มีระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 56 ราย  คิดเป็นร้อยละ 12.2 และ
ระดับประถมศึกษา จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑2  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 10 2.2 
ข้าราชการ 68 14.8 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 67 14.6 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 56 12.2 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 69 15.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
เกษตรกร 

44 
33 

9.6 
7.1 



๒๐ 

 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับจ้างทั่วไป 36 7.8 
นักเรียน/นักศึกษา 56 12.2 
อ่ืนๆ 21 4.5 

รวม 460 ๑๐๐ 
  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 69 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 15  รองลงมา ข้าราชการ จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.8 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑4.6 ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 256 55.7 

อ าเภอแม่จัน 27 5.9 

อ าเภอแม่สาย 19 4.1 

อ าเภอเชียงแสน 11 2.4 

อ าเภอเชียงของ 5 1.1 

อ าเภอเทิง 6 1.3 

อ าเภอพาน 35 7.6 

อ าเภอป่าแดด 5 1.1 

อ าเภอแม่สรวย 12 2.6 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 2 0.4 

อ าเภอเวียงชัย 21 4.6 

อ าเภอแม่ลาว 15 3.3 

อ าเภอขุนตาล 2 0.4 

อ าเภอพญาเม็งราย 5 1.1 

อ าเภอเวียงแก่น 1 0.2 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 7 1.5 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 1.1 

อ าเภอดอยหลวง 1 0.2 

อ่ืนๆ 25 5.4 

รวม 460 100 



๒๑ 

 

จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
256 รายคิดเป็นร้อยละ 55.7  รองลงมา  มีอ าเภอพาน จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.6 และอ าเภอแม่จัน 
จ านวน   27 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

2.1 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้
เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เพื่อสร้างเครือข่าย
สานพลังประชารัฐส่งเสริม SME ให้เกษตรกร
เป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและจ าหน่ายได้ 

404 87.8 34 7.4 22 4.8 

2.2 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ศึกษา
เรียนรู้ ดูงาน การจัดมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงราย แล้วน าไปขยายผลในระดับชุมชน
ต าบล อ าเภอต่อไป 

390 84.8 44 9.6 26 5.6 

2.3  เพื่ อ ให้ เกิดการถ่ ายทอดเทคโน โลยี     
และอ งค์ ค วาม รู้ ที่ ผู้ ป ระกอบ การ SMEs     
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะได้รับประโยชน์และ
น าไปพัฒนาสินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ 

393 85.4 38 8.3 29 6.3 

2 .4  เป็ น ศู น ย์ ก ล างก า ร เรี ย น รู้ ใน ด้ าน
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมด้านการเกษตร
ในจังหวัดเชียงราย เพื่ อให้ผู้ประกอบการ 
SMEs ประชาชน ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษาได้
รับทราบ 

391 85.0 37 8.0 32 7.0 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 87.8  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ เพ่ือสร้างเครือข่ายสานพลัง
ประชารัฐส่งเสริม SME ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและจ าหน่ายได้   รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 85.4  
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  และองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการ SMEs  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะได้รับประโยชน์
และน าไปพัฒนาสินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ  และคิดเป็นร้อยละ 85 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้าน
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ประชาชน ผู้สนใจ 
นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบ  ตามล าดับ 
 
 
 
 

 



๒๒ 

 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 3.91 0.81 มีความพึงพอใจมาก 
ระยะเวลาในการจัดโครงการ 3.82 0.86 มีความพึงพอใจมาก 
การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 3.65 1.02 มีความพึงพอใจมาก 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ 3.95 0.82 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรม    
 ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความ 

 ต้องการของผู้บริโภค 

3.99 0.77 มีความพึงพอใจมาก 

 การจัดร้านเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม บรรยากาศ 
 ภายในร้าน 

4.06 0.75 มีความพึงพอใจมาก 

 การติดป้ายสินค้าให้ผู้บริโภครับทราบ 3.93 0.84 มีความพึงพอใจมาก 
ราคาของสินค้า 3.82 0.84 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

ความรวดเร็วในการให้บริการ 3.98 0.77 มีความพึงพอใจมาก 
พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า การแนะน าลูกค้า 4.00 0.75 มีความพึงพอใจมาก 
ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 3.75 0.93 มีความพึงพอใจมาก 
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.10 0.80 มีความพึงพอใจมาก 

   จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   
4.10  ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต  รองลงมา การจัดร้านเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
บรรยากาศภายในร้าน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  และพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า การแนะน าลูกค้า  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.00  ตามล าดับ 

 

 
 
 

 

 

 



๒๓ 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล(ส าหรับร้านค้า) 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการ “มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปี 2561”  ณ  ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 43 34.4 
หญิง 82 65.6 
รวม 125 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 
65.6  เพศชาย 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.4 
 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 2 1.6 
๒๑ – ๓๐ ป ี 10 8.0 
๓๑ – ๔๐ ป ี 21 16.8 
๔๑ – ๕๐ ป ี 40 32.0 
๕๑ – ๖๐ ป ี 33 26.4 

มากกว่า ๖๐ ปี 19 15.2 
รวม 125 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 4๑ – 5๐ ปี จ านวน 40 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 32  รองลงมา มีอายุ 5๑ – 6๐ ปี จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ ๒6.4 และอายุ 3๑ – 4๐ ปี จ านวน 
21 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.8  ตามล าดับ 

 

 

 

 



๒๔ 

 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 21 16.8 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 27 21.6 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 19 15.2 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 26 20.8 
ระดับปริญญาตรี 29 23.2 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 3 2.4 

รวม 125 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 29 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 23.2  รองลงมา มีระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 26 ราย  คิดเป็นร้อยละ 20.8 และ
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6  ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 0.8 
ข้าราชการ 4 3.2 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 7 5.6 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 6 4.8 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 70 56.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 9 7.2 
เกษตรกร 9 7.2 
รับจ้างทั่วไป 8 6.4 
นักเรียน/นักศึกษา 2 1.6 
อ่ืนๆ 9 7.2 

รวม 125 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 70 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 56  รองลงมา พ่อบ้าน/แม่บ้าน, เกษตรกร, อ่ืนๆ จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.2 และ     
รับจ้างทั่วไป จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 75 60.0 

อ าเภอแม่จัน 7 5.6 

อ าเภอแม่สาย 4 3.2 

อ าเภอเชียงแสน 2 1.6 

อ าเภอเชียงของ 1 0.8 

อ าเภอเทิง 6 4.8 

อ าเภอพาน 5 4.0 

อ าเภอป่าแดด 1 0.8 

อ าเภอแม่สรวย 1 0.8 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 2 1.6 

อ าเภอเวียงชัย 6 4.8 

อ าเภอแม่ลาว 3 2.4 

อ าเภอขุนตาล 1 0.8 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 0.8 

อ าเภอเวียงแก่น 1 0.8 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 2.4 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 0.8 

อ าเภอดอยหลวง 3 2.4 

อ่ืนๆ 2 1.6 

รวม 125 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
75 รายคิดเป็นร้อยละ 60  รองลงมา  มีอ าเภอแม่จัน จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.6 และอ าเภอเทิง, อ าเภอ
เวียงชัย จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ  

 

 

 

 



๒๖ 

 

ตารางท่ี ๑.6 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อวัน 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1,000 บาท 39 31.2 
1,001 - 5,000 บาท 49 39.2 
5,001 - 10,000 บาท 26 20.8 
มากกว่า 10,001 บาทขึ้นไป 11 8.8 

รวม 125 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 1,001 - 5,000 บาท จ านวน 
49 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.2  รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน ต่ ากว่า 1,000 บาท จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 
31.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.8  ตามล าดับ 

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์    

ของโครงการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

2.1 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้
เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เพื่อสร้างเครือข่าย
สานพลังประชารัฐส่งเสริม SME ให้เกษตรกร
เป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและจ าหน่ายได้ 

123 98.4 1 0.8 1 0.8 

2.2 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ศึกษา
เรียนรู้ ดูงาน การจัดมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงราย แล้วน าไปขยายผลในระดับชุมชน
ต าบล อ าเภอต่อไป 

116 92.8 7 5.6 2 1.6 

2.3  เพื่ อ ให้ เกิดการถ่ ายทอดเทคโน โลยี     
และอ งค์ ค วาม รู้ ที่ ผู้ ป ระกอบ การ SMEs     
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะได้รับประโยชน์และ
น าไปพัฒนาสินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ 

118 94.4 6 4.8 1 0.8 

2 .4  เป็ น ศู น ย์ ก ล างก า ร เรี ย น รู้ ใน ด้ าน
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมด้านการเกษตร
ในจังหวัดเชียงราย เพื่ อให้ผู้ประกอบการ 
SMEs ประชาชน ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษาได้
รับทราบ 

113 90.4 7 5.6 5 4.0 

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ     
คิดเป็นร้อยละ 98.4  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เพื่อสร้างเครือข่ายสานพลังประชา
รัฐส่งเสริม SME ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและจ าหน่ายได้  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 94.4  เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการ SMEs  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะได้รับประโยชน์และน าไปพัฒนา
สินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ และคิดเป็นร้อยละ 92.8 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ ดูงาน การจัด
มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย แล้วน าไปขยายผลในระดับชุมชนต าบล อ าเภอต่อไป  ตามล าดับ 



๒๗ 

 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 4.35 0.68 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.27 0.76 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.17 0.84 มีความพึงพอใจมาก 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ 4.18 0.74 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านกิจกรรม    

 การจ าหน่ายสินค้าเชียงรายขายดีภายใต้แบรนด์ 

 “ดีเชียงราย” 

4.20 0.79 มีความพึงพอใจมาก 

 การจ าหน่ายของเก่าเก็บ ของสะสม ของโบราณ        4.12 0.89 มีความพึงพอใจมาก 

 การจ าหน่ายผัก ผลไม้ทางการเกษตรปลอดสารพิษ 4.25 0.82 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 การจ าหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด 4.27 0.81 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

การจ าหน่ายอาหารพื้นเมืองเชียงราย 4.27 0.81 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ถนนสายวัฒนธรรม
เชียงราย 

4.28 0.78 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

การติดป้ายสินค้าให้ผู้บริโภครับทราบ 4.24 0.82 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ 4.52 0.65 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 4.27 0.80 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.41 0.68 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

   จากตารางท่ี ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   
4.52  ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้  รองลงมา ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41  และกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.35  
ตามล าดับ 
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1. หลักการและเหตุผล 
  กลุ่มสตรีจังหวัดเชียงราย ได้รับการส่งเสริมความรู้ในด้านการอบรมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผ้าถิ่น ความรู้ในด้านการตลาด และช่องทางการจ าหน่าย 
มาอย่างครบถ้วนแล้ว  กลุ่มสตรีได้น าความรู้เหล่านี้ไปสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น และได้พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ออกมาเพ่ือบริโภคและจ าหน่ายในชุมชน  และยังได้มีกลุ่มสินค้าที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าดีเด่น
ระดับอ าเภออีกกลุ่มหนึ่ง ท าให้มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จ าหน่ายในชุมชนมีเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้กลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชีพในพ้ืนที่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่ม บริหารจัดการที่จะน าผลิตภัณฑ์ และสินค้า
ชุมชนเหล่านี้ออกมาวางจ าหน่ายในพื้นที่อย่างไร ที่จะท าให้ได้รับความสนใจจากตลาด และยังไม่มีการจัดท าระบบ
ควบคุมสต็อกสินค้า  แบ่งหมวดหมู่ประเภทสินค้า  รวมทั้งระบบการบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย การเงินต่าง ๆ   
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มสตรี   โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างผลิตภัณฑ์และการพัฒนารูปแบบการผลิตผลิตภัณฑ์และสินค้าท้องถิ่น จึงได้เห็น
ความส าคัญของการให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่มและร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น     เพื่อสร้างเป็น
กระบวนการของความเข้มแข็งและยืนบนศักยภาพในชุมชนตนเองได้อย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างความ   อยู่ดี กินดีของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552   หมวดที่ 2  มาตรา 17  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง  

ข้อ 27  การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (2) กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540  ลงวันที่ 14 กันยายน 2541 มาตรา 45 ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควร
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดท า ข้อ 17. ส่งเสริม    และแก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชีพ 
  เพ่ือให้ตรงตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2561 ด้าน
ที่ 4 การบริการสาธารณะ หมวดย่อยที่ 3 ด้านการส่งเสริมสตรีและครอบครัว  เกณฑ์การประเมินที่ 2.3.1 
จ านวนกิจกรรมที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่ และ เกณฑ์การ
ประเมินที่ 3.1.1 ประเภทอาชีพที่จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน ประเภทอาชีพพณิชยกรรม 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ืออบรมให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการร้านค้าชุมชน ให้แก่กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพ 
2.2 เพ่ือให้กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพได้เรียนรู้ เข้าใจในระบบการจัดสต๊อกสินค้า การท าบัญชี

ร้านค้าที่ถูกต้องตามรูปแบบ ครบวงจร 
2.3 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ ทักษะของกลุ่มสตรีให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเอง

ได้อย่างสมบูรณ์ 
 

โครงการสง่เสริมการด าเนนิการบรหิารจัดการดา้นสนิคา้ ผลติภณัฑช์ุมชน 
ของกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชยีงราย 



๓๑ 

 

3. เป้าหมาย 
รุ่นที่ 1   กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพ  และผู้ที่สนใจในพื้นที่  อ.ป่าแดด, อ.พาน , อ.แม่สรวย ,  

อ.เวียงป่าเป้า,อ.แม่ลาว , อ.เวียงชัย , อ.เทิง , อ.แม่ฟ้าหลวง , อ.ขุนตาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจ านวน 150  คน 
รุ่นที่ 2   กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุม่อาชีพ  และผู้ที่สนใจในพื้นท่ี อ.แม่จัน, อ.เวียงเชียงรุ้ง ,  

อ.พญาเม็งราย , อ.แม่สาย, อ.ดอยหลวง , อ.เมือง , อ.เชียงแสน , อ.เชียงของ , อ.เวียงแก่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง    
รวม  150 คน 

4. ตัวชี้วัด     
จ านวน 1 ครั้งที่ได้จัดฝึกอบรม 

5. วิธีด าเนินการ 
  5.1  รวบรวมรายชื่อกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่อ าเภอเป้าหมาย 
  5.2  ประสานคณะวิทยากร  
  5.3  จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม และจัดเตรียมหลักสูตรที่จะฝึกอบรม 
  5.4  ด าเนินการฝึกอบรม โดยการแบ่งกลุ่มอบรมเป็นระยะเวลา  2 วัน  
  5.5  สรุปผลและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ด าเนินการรุ่นที่ 1  เดือนกุมภาพันธ์   2561 , ด าเนินการรุ่นที่ 2  เดือนเมษายน  2561   

วันแรก  ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม , เรื่องการบริหารสินค้าในร้านค้า หรือ
บริหาร จัดการวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
  วันที่สอง  ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการท าบัญชี ,สรุปงบการเงิน และสรุปผลการฝึกอบรมฯ 

7. พื้นที่ด าเนินการ   
  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

9. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  รวมทั้ง 2 รุ่น  

เป็นเงินจ านวน 640,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการร้านค้า ค้าปลีก ค้าส่ง 

10.2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจในการจัดระบบ สต๊อกสินค้า  ดูงบทางการเงินเป็น และ
มีความรู้อย่างครบวงจร 
  10.3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความสามัคคีเข้มแข็ง เรียนรู้กระบวนการของการพึ่งพาตนเองบน
ศักยภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน 

11. การติดตามประเมินผล  
  ออกแบบสอบถามกอ่นการอบรมและหลังการอบรม สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร 
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1. หลักการและเหตุผล 
 ท่ามกลางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการละเล่นต่าง ๆ ที่นับวันจะเลือนลบหายไปตาม

กาลเวลาและหาได้ยากไปทุกวัน เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการละเล่นพ้ืนบ้านของล้านนาเป็นการละเล่นที่มีมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเกิดจากการคิดแบบสร้างสรรค์ การจินตนาการ ศิลปะ ผสมผสานเข้าด้วยกัน เป็นส่วนหนึ่ง
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อของคนท้องถิ่นนั้นๆ  ของเล่นที่ดีต้องสร้างคุณค่า
จากการเล่น เนื่องจากจะเป็นส่วนช่วยพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ไหวพริบ ช่วยพัฒนาให้เกิดการ
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ และภาวะทางสังคมให้เป็นไปอย่างสมบรูณ์ 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลอิทธิพลจากโลกโชว์เชียวต่าง  ๆ           
ที่กุมชะตากรรมเด็กไทยส่วนใหญ่ไว้ในวัฒนธรรมทุนนิยม และเพ่ือน าพาเด็กๆ ไปใกล้ชิดคนเฒ่าคนแก่ที่สะสมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาตลอดช่วงชีวิตยาวนานได้เข้ามาสร้างเสริมสายสัมพันธ์คนต่างวัย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กด้วยการเล่นของเล่นพ้ืนบ้านเรียบง่าย แต่มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานมาจากผู้สูงวัยได้
ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ในเวลาเดียวกัน       
สืบต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชน ได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาของเล่นและวิธีการละเล่นของเล่น

พ้ืนบ้านล้านนา 
2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาของเด็กและเยาวชน 
2.3 เพ่ือเผยแพร่การละเล่นของพ้ืนบ้านและร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

พ้ืนบ้านล้านนาให้คงอยู่สืบไป 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เด็กและเยาวชนจ านวน 200 คน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

            เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาของเล่นพ้ืนบ้านล้านนาและ       
ร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา 

4. ตัวชี้วัดโครงการ 
  ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

5. วิธีด าเนินงาน 
  5.1 จัดประชุมวางแผนโครงการฯ 

5.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการจัดด าเนินการตามโครงการและรายงานผล 

 

โครงการของเลน่พืน้บา้นลา้นนาจากอุย๊สูห่ลาน 



๓๔ 

 

กิจกรรม เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเวียนเข้าศึกษาตามฐานต่าง ๆ โดยแต่ละฐานจะ
เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้โดยแบ่งฐานต่าง ๆ ออกเป็น 5 ฐาน 

 1. ฐานจานบินใบพัด  
2. ฐานป๋องแป๋ง 
3. ฐานสัตว์กะลา 
4. ฐานก าหมุน  
5. ฐานพญาลืมงาย 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

  เริ่มต้นโครงการ กุมภาพันธ์ 2561 
สิ้นสุดโครงการ กรกฎาคม 2561 

7. สถานที่ด าเนินโครงการ 

  ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

9. งบประมาณ 

  จ านวน 200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. สอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบสอบถาม 
2. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  กลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
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๓๖ 

 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้
ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน มีความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองและคนในชุมชน
ได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้น าที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ 
คุณค่าดั้งเดิม ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พ่ึงพาเอ้ือเฟ้ือกันและกัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้ทรัพยากรและศักยภาพ
ของตนเองเข้าคลี่คลายและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง การสร้างชุมชนเข้มแข็งไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจาก
บุคคลภายนอกชุมชน ชุมชนเข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพ่ิม
คุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เครือข่ายชุมชน 
และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ 
  พ้ืนที่ชุมชนในจังหวัดเชียงรายมีทรัพยากรและศักยภาพของผู้น าในชุมชนที่จะช่วยส่งเสริมความ
เข้มแข็งในชุมชนของตนเองในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดการสนับสนุนด้านข้อมูลและเทคโนโลยี การสื่อสาร การบริหาร
จัดการที่เป็นระบบแบบแผน เพ่ือขยายศักยภาพของชุมชน จึงท าให้มีการบริการจัดการ การน าทรัพยากรที่ชุมชนมี
อยู่น าไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
เป็นหลักในการพัฒนาชุมชน  
   ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผน  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๗ ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 
๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง (๖) การจัดการศึกษา (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๙) 
การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (๑๘) การส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา     
สาธารณภัย  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ หมวดที่ ๒ 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต หมวดย่อยที่ ๑ ด้านการศึกษา  กลุ่ม ๓ การศึกษาตามอัธยาศัย การด าเนินการเพ่ือ
จัดให้มีหรือส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่ โดยผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมพัฒนา โดยชุมชนเข้า
มาบริหารจัดการตนเองให้เกิดความยั่งยืน  จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาชุมชนต้นแบบ สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
อย่างยั่งยืนขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
  ๑.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการชุมชนต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
  ๒.  เพ่ือสนับสนุน ความสามารถการบริหารจัดการ ในลักษณะของการพัฒนาโดยวิธีการ ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์   

๓.  เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชนที่จะสามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกระดับให้ดียิ่งขึ้น  

  ๕.  เป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป  

โครงการพฒันาชมุชนตน้แบบสูก่ารเปน็ชมุชนเขม้แข็งอยา่งยัง่ยนื 



๓๗ 

 

3. กลุม่เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          จังหวัดเชียงรายมีตัวอย่างชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ภายในระยะเวลา ๔ ปี          
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) จ านวน ๑๘ แหล่ง  

4. ตัวชี้วัดโครงการ 
         แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอย่างน้อย จ านวน ๖ แหล่งเรียนรู้  

5.วิธีการด าเนินการ 
                   กิจกรรมที่ ๑  จัดฝึกอบรม 
          ๑. ประชุมผู้บริหารร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือร่วมกันก าหนดแผนการด าเนินการจัดฝึกอบรม  
          ๒. จัดท าแผนการฝึกอบรม  

         ๓. ประสานคณะกรรมการชุมชนเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการตามแผน 
         ๔. ประสานวิทยากร สถานที่ และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่าย  
         ๕. จัดฝึกอบรม จ านวน ๑๘ อ าเภอ  
         กิจกรรมที่ ๒   

          ๑. ประเมินผลชุมชนที่ผ่านการอบรม และคัดเลือกชุมชนที่สามารถเป็นชุมชนต้นแบบสู่การเป็น
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จ านวน ๖ ชุมชน  
          ๒. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างเดือนตุลาคม - มิถุนายน ของทุกปี (โครงการต่อเนื่อง ๔ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

7. สถานทีด่ าเนินการ 
พ้ืนที่ชุมชนในจังหวัดเชียงรายจ านวน ๑๘  อ าเภอ 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
            กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

9. งบประมาณด าเนินการ 
  เบิกจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบจ.เชียงราย ปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  รวม ๔ ปี เป็นเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย 
๑0. การติดตามประเมินผล 

ประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการตอบแบบสอบถาม 
๑1.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.๑  มีชุมชนต้นแบบ ที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอ าเภอ 
  11.๒  ชุมชนเกิดความสามารถการบริหารจัดการ การพัฒนาโดยวิธีการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์   

11.3  ชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกระดับให้ดียิ่งขึ้น  
  11.4  ชุมชนเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป  



๓๘ 
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๓๙ 

 

โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายสนบัสนนุงบประมาณใหแ้กห่นว่ยงานอืน่ 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ป๋าเวณียี่เป็งเมืองแม่จัน" 

2. งบประมาณ  :  200,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่จัน  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
         เป็นไปตามเป้าหมาย  

            ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก……………………………………………………………………… 

6. ระยะเวลาด าเนินการ      เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  คือวันที่    3 พฤศจิกายน 2560 
                                       ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ……………………………………………………… 

7. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความคุ้มค่าปานกลาง 
8. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      

      มี             ไม่มี 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
ประชาชนมีความรู้ความสามารถทางด้านวัฒนธรรมได้ถ่ายทอดและแสดงความสามารถให้ผู้มาร่วมงาน

ได้รับชม อีกท้ังในวันดังกล่าวตรงกับถนนคนเดินท าให้ประชาชนมีรายได้จากการขายสินค้า  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 การจัดซุ้มนิทรรศการควรให้เหมาะสมกับงบประมาณ ควรปรับลด/งดค่าใช้จ่ายในการเช่ารถเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นงานประเพณีประจ าปี ประชาชนส่วนใหญ่จะทราบดีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

อดุหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอแมจ่นั 
ตามโครงการสบืสานวฒันธรรม “ปา๋เวณียีเ่ป็งเมอืงแมจ่นั” 

 



๔๐ 
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๔๑ 

 

 
 
 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงานข้าวหอม และของดีอ าเภอป่าแดด ครั้งที่ 8 

2. งบประมาณ  :  100,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าแดด  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
         เป็นไปตามเป้าหมาย  

            ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก……………………………………………………………………… 

6. ระยะเวลาด าเนินการ            เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  คือ................................................ 
                                     ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ  เลื่อนจากวันที่ 15-17  ธันวาคม 
    2560 เปลี่ยนเป็นวันที่ 6-11 ธันวาคม 2560 

7. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความคุ้มค่าในรายการค่าใช้จ่ายที่ อบจ.เชียงรายสนับสนุนงบประมาณ 

8. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 ส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอ าเภอป่าแดด  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมี
ช่องทางการตลาดมากยิ่งข้ึน ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม 

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 ของดอี าเภอป่าแดดที่น ามาจัดแสดงโดยเฉพาะข้าวมีน้อยเกินไป  
 
 
 
 
 

อดุหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอปา่แดด 
ตามโครงการจดังานขา้วหอม และของดอี าเภอปา่แดด ครั้งที ่8 

 



๔๒ 
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๔๓ 

 

 
 
 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงานบุญเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด อ าเภอเทิง ครั้งที่ 9 

2. งบประมาณ  :  100,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  สภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
         เป็นไปตามเป้าหมาย  

            ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก……………………………………………………………………… 

6. ระยะเวลาด าเนินการ         เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  คือ  วันที่ 7-9 มีนาคม 2561 
                                      ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ ................................................ 

7. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

8. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เห็นถึงความส าคัญของประเพณีบุญผะเหวด เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความสามัคคีระหว่างชุมชน สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน 

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 - 
  

อดุหนนุสภาวฒันธรรมอ าเภอเทงิ 
ตามโครงการจดังานบญุเดอืน 4 ประเพณบีญุผะเหวด อ าเภอเทงิ ครั้งที ่9 

 



๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรม 

44 



๔๕ 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงานมหกรรมดนตรีและบทเพลงชนเผ่า 

2. งบประมาณ  :  200,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  สภาวัฒนธรรมอ าเภอเวียงแก่น  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
         เป็นไปตามเป้าหมาย  

            ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก……………………………………………………………………… 

6. ระยะเวลาด าเนินการ         เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  คือ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
                                      ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ ................................................ 

7. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

8. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 เยาวชนได้รู้จักขนบธรรมเนียม ศิลปะและวัฒนธรรมของชนเผ่า เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมรายได้จากการจ าหน่ายอาหารและสินค้าในท้องถิ่น 

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 เส้นทางในการเดินทางถนนช ารุดเสียหาย สถานที่ในการจอดรถมีน้อย สถานที่พัก โรงแรมมีน้อย และยังมี
สภาพอากาศท่ีเป็นหมอกควันจากการเผาป่า 

11. ข้อเสนอแนะ 
 - เห็นควรปรับปรุงสถานที่จอดรถให้เพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
 - ควรมีจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน 
 - การจัดนิทรรศการควรจัดให้อลังการและน่าสนใจมากกว่านี้  เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและ 
ประชาสัมพันธ์แก่งผาไดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
 - การแสดงของชนเผ่าควรมีมากกว่านี้ และควรจะเป็นการแสดงของคนในพ้ืนที่  เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้     
สืบทอดและศึกษาเรียนรู้เครื่องดนตรี  ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ มิให้สูญหาย  

อดุหนนุสภาวฒันธรรมอ าเภอเวียงแกน่ 
ตามโครงการจดังานมหกรรมดนตรีและบทเพลงชนเผา่ 

 



๔๖ 
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๔๗ 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงานของดีอ าเภอแม่จัน ครั้งที่ 3 

2. งบประมาณ  :  200,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการอ าเภอแม่จัน  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
         เป็นไปตามเป้าหมาย  

            ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก……………………………………………………………………… 

6. ระยะเวลาด าเนินการ         เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  คือ  วันที่ 10-14 มกราคม 2561 
                                      ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ ................................................ 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 ลานอเนกประสงค์ตรงข้ามมูลนิธิสาธารณกุศลศาลเจ้าแม่จัน 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 - การจัดนิทรรศการควรมีเนื้อหาทางวิชาการที่สามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้
ศึกษาอย่างชัดเจน 
  
  

อดุหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอแมจ่นั 
ตามโครงการจดังานของดอี าเภอแมจ่นั ครัง้ที ่3 

 



๔๘ 
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๔๙ 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขันโตก 6 องศา ณ ลานผาตั้ง 

2. งบประมาณ  :  200,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  สภาวัฒนธรรมอ าเภอเวียงแก่น  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
         เป็นไปตามเป้าหมาย  

            ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก……………………………………………………………………… 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 
                                   ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ ................................................ 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 ลานจุดชมวิวบ้านผาตั้ง หมู่ 14 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความคุ้มค่าในระดับปานกลาง 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 - ในปีงบประมาณต่อไปควรตัดลดงบประมาณให้เหลือ 100,000 บาท 
  
  

อดุหนนุสภาวฒันธรรมอ าเภอเวียงแกน่ 
ตามโครงการสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวเชงิวฒันธรรมขนัโตก 6 องศา ณ ลานผาตั้ง 

 



๕๐ 
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๕๑ 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงานประเพณีสี่เผ่าอ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

2. งบประมาณ  :  100,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยหลวง  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
         เป็นไปตามเป้าหมาย  

            ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก……………………………………………………………………… 

6. ระยะเวลาด าเนินการ      เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  วันที่ 22-24 ธนัวาคม 2560  
                                       ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ ................................................ 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยหลวง 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความคุ้มค่าในระดับดี 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 -  
  
  

อดุหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอดอยหลวง 
ตามโครงการจดังานประเพณสีีเ่ผ่าอ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

 



๕๒ 
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๕๓ 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงานสืบสานชาติพันธุ์ไทลื้อ 

2. งบประมาณ  :  100,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  สภาวัฒนธรรมอ าเภอแม่สาย  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
         เป็นไปตามเป้าหมาย  

            ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก……………………………………………………………………… 

6. ระยะเวลาด าเนินการ      เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  วันที่  6  มกราคม 2561  
                                       ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ ................................................ 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 ลานวัฒนธรรมไทลื้อ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความคุ้มค่าในระดับพอใช้ 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 - การจัดนิทรรศการควรให้มีหลากหลายมากข้ึน 
  

 

 

 

 

อดุหนนุสภาวฒันธรรมอ าเภอแมส่าย 
ตามโครงการจดังานสบืสานชาติพนัธุไ์ทลือ้ 

 



๕๔ 
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๕๕ 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าสองสี อ าเภอเทิง ประจ าปี 2560 

2. งบประมาณ  :  100,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  สภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
             เป็นไปตามเป้าหมาย  

        ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก  ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ คือ วันที่  31 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561  
                                   ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ ................................................ 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 วัดบุญนาค ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความคุ้มค่าในระดับปานกลาง 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 -  
  

 

 

 

 

อดุหนนุสภาวฒันธรรมอ าเภอเทงิ 
ตามโครงการจดังานประเพณไีหวส้าพระเจา้สองส ีอ าเภอเทงิ ประจ าป ี2560 

 



๕๖ 
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๕๗ 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและของดีอ าเภอแม่สรวย ประจ าปี 2561 

2. งบประมาณ  :  280,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวย  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
             เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ คือ วันที่  17 - 20 มกราคม 2561  
                                   ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ ................................................ 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความคุ้มค่า 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 -  
  

 

 

 

 

อดุหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอแมส่รวย 
ตามโครงการจดังานศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและของดีอ าเภอแมส่รวย  

 



๕๘ 
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๕๙ 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงานส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาศิลปะการแสดงท้องถิ่นอ าเภอเทิง 

2. งบประมาณ  :  200,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  สภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
             เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ คือ วันที่  15 - 21 ธันวาคม 2560  
                                   ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ ................................................ 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาล ต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 ใช้งบประมาณได้ตามความเหมาะสมและคุ้มค่า 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 -  
  

 

 

 

 

อดุหนนุสภาวฒันธรรมอ าเภอเทงิ 
ตามโครงการสง่เสรมิสบืสานภมูปิญัญาศลิปะการแสดงทอ้งถิ่นอ าเภอเทิง 

 



๖๐ 
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๖๑ 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงาน ๑๑๐ ปี ของดีเวียงป่าเป้า ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

2. งบประมาณ  :  100,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงป่าเป้า  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
             เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ วันที่  13 - 15 ธันวาคม 2560  
                                    ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เพราะ   เนื่องจากหน่วยที่ขอรับการสนับสนุน 
        งบประมาณแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจัดงาน จากเดิมวันที่  ๑๓ - ๑๙  ธันวาคม 25๖๐ 
        เป็นวันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม 25๖๐  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการจัดงาน 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงป่าเป้า  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความเหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับในการน าไปจัดท านิทรรศการ 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - ในการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ เกิดเหตุสุดวิสัยคือฝนตกนอกฤดูท าให้การจัดงาน/
นิทรรศการในวันที่ออกตรวจโครงการ ฯ มีน้อย 

11. ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 

 

 

อดุหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอเวยีงป่าเป้า 
ตามโครงการจดังาน 110 ป ีของดเีวยีงปา่เป้า ประจ าป ีพ.ศ.2560 

 



๖๒ 
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๖๓ 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า (ชนเผ่าเมืองแม่จัน)                  

2. งบประมาณ  :  300,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่จัน  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
             เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ วันที่  18 – 20 กุมภาพันธ์  2561  
                                    ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เพราะ ...................................................... 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 ณ  โรงเรียนบ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 - ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ให้การสนับสนุน เช่น งบประมาณไปลงในส่วนของการจ้างเหมาจัดสถานที่ 
70,000 บาท และจัดซุ้มนิทรรศการไม่ครบถ้วน แต่ใช้งบประมาณ 91,000 บาท เพราะใช้งบประมาณไปใน
ส่วนของการจัดสถานที่มากไป         
 - การจัดสถานที่ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 -  

11. ข้อเสนอแนะ 
 - ควรให้เจ้าของโครงการ มีการจัดซุ้มนิทรรศการชนเผ่าให้คลอบคลุมทั้ง 13 ชนเผ่า โดยมีการถ่ายทอด
การด ารงชีวิตหรือวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละเผ่า เพ่ือให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จัก   

- ควรมีกิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าให้เห็นได้อย่างเด่นชัด                                  
 - ควรการประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากข้ึน และจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

 

อดุหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอแมจ่นั 
ตามโครงการจดังานอนุรกัษ ์ฟืน้ฟ ูสบืสานวฒันธรรมชาตพิันธุช์นเผา่   

 



๖๔ 
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