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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายด าเนนิการเอง  

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ผู้พิการ คือ บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม   
ทางสังคม  เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การสื่อสาร เคลื่อนไหว  จิตใจ อารมณ ์พฤติกรรม  
สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ  
  กลุ่มผู้พิการถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งควรได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการด าเนินชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลผู้พิการแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ไม่เป็น
ภาระของสังคม ผู้พิการยังเป็นก าลังส าคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้อีกด้วย 

ปัจจุบันจ านวนผู้พิการในจังหวัดเชียงราย มีจ านวน ๓๖,๙๐๕ คน แยกเป็นประเภททางการ
มองเห็นจ านวน ๓,๐๒๐ คน  ประเภททางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ านวน ๙,๘๑๕ คน ประเภททางการ
เคลื่อนไหวหรือทางกาย จ านวน ๑๖,๕๕๕ คน ประเภททางจิตใจหรือพฤติกรรม ๑,๗๔๓ คน ประเภททาง
สติปัญญา ๒,๖๕๗ คน ประเภททางการเรียนรู้ ๕๘ คน ประเภททางออทิสติก ๑๑๖ คน ประเภทพิการซ  าซ้อน 
๑,๖๐๓ คน ไม่ระบุความพิการจ านวน ๑,๓๓๘ คน การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนเป็นแนวทางส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีญาติหรือผู้ดูแลและคนในชุมชนมีส่วนร่วม เนื่องจากความพิการทางร่างกายและ
ทางจิตส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท าให้ผู้พิการไม่สามารถด ารงชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติ ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการ
ทางการแพทย์ท าให้ขาดการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตของผู้พิการรวมถึงการเป็นภาระต่อญาติและผู้ดูแล ดังนั นจึงมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมี   ส่วนร่วมทางสังคมได้
อย่างบุคคลทั่วไป  ในปัจจุบันหน่วยงานและองค์การต่างๆ ทั งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส าคัญและตระหนักใน
ศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกัน ที่ผู้พิการควรจะได้รับการพัฒนา ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม เพ่ือให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
นโยบายมุ่งหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ ผู้ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู้พิการ” ขึ น 

 

 

 

โครงการพฒันาศกัยภาพผูพ้กิาร ผูด้แูลและอาสาสมคัรผูด้แูลคนผูพ้กิาร 
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2. วัตถุประสงค ์
2.๑ เพ่ืออบรมผู้ พิการ ผู้ดูแล และอาสาสมัครดูแลผู้ พิการมีความรู้ในสิทธิของผู้ พิการ          

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับผู้พิการ ตลอดจนได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และ 
ผู้ดูแลผู้พิการ อาสาสมัครได้มีความรู้ในการดูแลผู้พิการ  

2.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การเข้าสังคม 
2.๓ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการและผู้ดูแลในการด าเนินชีวิตร่วมกับ

สังคมได้อย่างมีความสุข 

3. เป้าหมาย 
  3.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการประเภทต่างๆ  ๗ ประเภท จ านวน  ๕๐๐  คน  
        - ผู้พิการทางการมองเห็นและผู้ดูแล                          
         - ผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมายและผู้ดูแล           
         - ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายและผู้ดูแล     
         - ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  ผู้พิการทางสติปัญญา  พิการทางการเรียนรู้  ผู้พิการทาง      
ออทิสติก 
  3.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          - ผู้พิการและผู้ดูแลสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ตัวชี้วัด  
  เชิงปริมาณ  

ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในกฎหมายและสิทธิของผู้พิการ
ตลอดจนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน การด ารงชีวิตประจ าวันได้ในสังคม  
 

5. วิธีการด าเนินการ 
           กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 
  - กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  - กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีดูแลผู้พิการแก่ผู้ดูแล และอาสาสมัครดูแลผู้พิการ 
  - กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการด ารงชีวิต และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ของ  
ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ 
  - กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
            ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  5.๑ ประสานงานกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การจัดการฝึกอบรม 
  5.๒ ประสานงานกับวิทยากรและเนื้อหาและกิจกรรมในวันจัดฝึกอบรม 
  5.๓ เตรียมงานด้านเอกสาร การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น  จัดสถานที่ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  5.๔ ด าเนินงานตามโครงการที่เตรียมไว้ 
  5.๕ สรุป วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการเสนอต่อผู้บริหาร 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ (โครงการต่อเนื่อง ระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
  มกราคม - มีนาคม  
 

7. สถานทีด่ าเนินการ 
           กลุ่มท่ี ๑  ที่ว่าการชมรมคนพิการด้านการเคลื่อนไหว 
  กลุ่มท่ี ๒  ที่ว่าการชมรมคนพิการด้านการมองเห็น 
  กลุ่มท่ี ๓  ที่ว่าการชมรมคนพิการด้านการได้ยิน 
  กลุ่มท่ี ๔  ที่ว่าการชมรมคนพิการด้านสติปัญญา 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
  เบิกจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  งบประมาณปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๔ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสอง
แสนบาทถ้วน)  
 

10. การติดตามประเมินผล 
  ติดตามกลุ่มผู้พิการก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม  
 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑1.๑ ผู้พิการ ผู้ดูแล อาสาสมัครดูแลผู้พิการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการและกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้อง 
๑1.๒ ผู้พิการได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิธีการปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ผู้ดูแลและ

อาสาสมัครดูแลผู้พิการ มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ 
๑1.๓ ผู้พิการและญาติมีแรงบันดาลใจในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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1. หลักการและเหตุผล 
  กลุ่มผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่ พ่ึง ยังคงเป็นกลุ่มบุคคลที่จะต้องได้รับการพัฒนาและ
ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นปกติสุข 
ซึ่งตามข้อมูลสถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้พิการทั้งประเทศ 1.705 ล้านคน เป็นเพศชาย 0.922 ล้านคน เพศ
หญิง 0.783 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.62 ของประชากรทั่วประเทศ (ฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ พ.ศ.
2558,กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)  มีผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ 112,855 คน เป็นเพศชาย 
48,608 คน เพศหญิง 64,247 คน(ข้อมูลจาก www.opptgg.opp.go.th ณ วันที่ 17 ต.ค.2556)  ส าหรับ
สถานการณ์ข้อมูลทางสังคมของจังหวัดเชียงรายนั้น  ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด  1,207,699   คน  โดยเป็นผู้
พิการจ านวน 37,956 คน เป็นผู้พิการที่ประสบปัญหา จ านวน 2,292 คน คิดเป็นร้อยละ 6.04 (ข้อมูลจากกลุ่ม
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ณ วันที่ 30 มิ.ย.59) จะเห็นได้ว่ากลุ่ม
บุคคลเหล่านี้ยังมีจ านวนมากและเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาในการด าเนินชีวิตในสังคม  จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคฝ่าย
ที่จะร่วมมือกันพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ ในการสงเคราะห์
และช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔3 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้
ด าเนินการจัดท า “โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึง
ในชุมชน” เพ่ือเสริมสร้างความรู้เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึงในชุมชน อีกทั้งเพ่ือ
เป็นสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึง ให้สามารถเข้าถึง
สวัสดิการสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นปกติสุข       

2. วัตถุประสงค์  
  2.๑ เพ่ืออบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้น าชุมชนและประชาชน ในเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือ  
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึงในชุมชน 
  2.2 เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและประชาชนได้มีการประสานความร่วมมือและส่งต่อแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พ่ึง  

2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ    
ผู้ไร้ที่พ่ึง 

 
 
 
            

โครงการพฒันาอบรมเสรมิสรา้งความรูเ้รือ่งแนวทางการช่วยเหลอืผูพ้กิาร 
ผูด้อ้ยโอกาสและผูไ้รท้ีพ่ึง่ในชมุชน 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        ปีงบประมาณ 2561   ผู้น าชมุชนและประชาชนในเขตอ าเภอแม่จัน/แม่ฟ้าหลวง/แม่สาย/    
            เชียงแสน จ านวน 400 คน 
        ปีงบประมาณ 2562   ผู้น าชุมชนและประชาชนในเขตอ าเภอเมือง/ดอยหลวง/พญาเม็งราย/ 
             เวียงชัย/เวียงเชียงรุ้ง  จ านวน 500 คน 
        ปีงบประมาณ 2563   ผู้น าชมุชนและประชาชนในเขตอ าเภอพาน/แม่ลาว/ป่าแดด/แม่สรวย/ 
            เวียงป่าเป้า  จ านวน 500 คน 
        ปีงบประมาณ 2564   ผู้น าชมุชนและประชาชนในเขตอ าเภอเทิง/เชียงของ/เวียงแก่น/ขุนตาล
            จ านวน 400 คน        
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         ผู้น าชุมชนและประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือพัฒนาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ     
ผู้ไร้ที่พ่ึงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน        

4. ตัวชี้วัด 
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ มีความรู้และสามารถช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ไร้ที่พ่ึงในชุมชนได้เพ่ิมข้ึน 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินการต่อผู้บริหาร 
  5.2  ประสานงานกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการ 
  5.3  เตรียมงานด้านเอกสาร สถานที่และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  5.4  ด าเนินงานตามโครงการที่เตรียมไว้ 
  5.5  สรุป วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการเสนอต่อผู้บริหาร  
  กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 
  - การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ สวัสดิการการช่วยเหลือผู้พิการ  
    ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึง 
  - การให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561-2564  
 

7. สถานทีด่ าเนินการ 
  ณ ที่ว่าการอ าเภอแต่ละอ าเภอในจังหวัดเชียงราย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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9. งบประมาณด าเนินการ 
  - ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
  - ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
  - ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
  - ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  

(รายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
 

10. การติดตามประเมินผล 
  10.1 จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการตอบแบบสอบถาม 
  10.2 จากการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดย Pre-test และ Post-test 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ผู้น าชุมชนและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้ไร้ที่พ่ึงในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
11.2 ผู้น าชุมชนและประชาชนสามารถประสานความร่วมมือและส่งต่อแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พ่ึง  
11.3 สามารถสร้างเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ 

ผู้ไร้ที่พ่ึงในชุมชน 
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1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ส่วนที่ 4 อ านาจหน้าที่ขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (8) จัดท ากิจการใดๆอันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และ กิจการนั้นเป้ฯการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท า ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 45/130 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

การกีฬาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน  เพราะส่งผลต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนทั่วไป      
ไม่ว่าจะเป็น เด็ก  เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ  ปัจจุบันรัฐบาลเน้นการสร้างสุขภาพในภาคประชาชน  
กิจกรรมการออกก าลังกายและนันทนาการ  เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกเพศทุกวัย 
ทุกสภาพร่างกาย  กิจกรรมการออกก าลังกายและนันทนาการจะช่วยพัฒนาประชากรในชาติ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  พัฒนาอารมณ์ให้มีความสุข  สนุกสนานเพลิดเพลินและคลายความเครียด  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม และส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ได้
ตระหนัก ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความสุขด้วยกิจกรรมการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนและสังคม  จึงได้จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนขึ้นโดยใช้ชื่อโครงการว่า “การแข่งขัน อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน ครั้งที่  2 ประจ าปี
งบประมาณ 2561”   

บัดนี้  การด าเนินงานโครงการแข่ งขัน “อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน ครั้งที่  2 ประจ าปี
งบประมาณ 2561  วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2561  ณ อบจ.เชียงรายและถนนรอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ได้เสร็จสิ้นแล้ว  ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จึงได้สรุป
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนประชาชนภายใน
จังหวัดเชียงราย ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกก าลังกายประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก  ความสามัคคี  รู้จักการให้อภัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 
2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคง และมี

ความสุข 
 

โครงการแขง่ขนั อบจ.เชยีงราย มนิมิาราธอน ครัง้ที ่๒  
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑   
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3. วิเคราะห์ข้อมูล 
   การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการแข่งขัน อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 
ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ในวันที่  ๒7  มกราคม พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1,000 รายของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 300 รายด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS 
เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  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 169 56.3 
หญิง 131 43.7 
รวม 300 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 169 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 56.3  เพศหญิง 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.7 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 43 14.3 
๒๑ – ๓๐ ป ี 60 20.0 
๓๑ – ๔๐ ป ี 60 20.0 
๔๑ – ๕๐ ป ี 63 21.0 
๕๑ – ๖๐ ป ี 56 18.7 

มากกว่า 60 ปี 18 6.0 
รวม 300 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  4๑ – 5๐ ปี จ านวน 63 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 21  รองลงมา มีอายุ 21 – 30 ปี, อายุ 3๑ – 4๐ ปี จ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 20  และอายุ      
5๑ – 6๐ ปี จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.7  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับอนุบาล 5 1.7 
ระดับประถมศึกษา 21 7.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 26 8.7 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 37 12.3 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 52 17.3 
ระดับปริญญาตรี 108 36.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 14 4.7 
อ่ืนๆ 37 12.3 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 108 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 36.0  รองลงมา มีระดับระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.3  
และระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า, อ่ืนๆ จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑2.3   
 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 14 4.7 
ข้าราชการ 32 10.7 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 24 8.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 26 8.6 
เกษตรกร 10 3.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 47 15.7 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 25 8.3 
รับจ้างทั่วไป 49 16.3 
นักเรียน 59 19.7 
อ่ืนๆ 14 4.7 

รวม 300 100 
 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน จ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 
19.7  รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.3  และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 47 ราย  คิดเป็นร้อยละ 15.7  ตามล าดับ  
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 28 9.3 

อ าเภอแม่จัน 12 4.0 

อ าเภอแม่สาย 20 6.7 

อ าเภอเชียงแสน 22 7.3 

อ าเภอเชียงของ 9 3.0 

อ าเภอเทิง 12 4.0 

อ าเภอพาน 28 9.3 

อ าเภอป่าแดด 17 5.7 

อ าเภอแม่สรวย 23 7.7 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 23 7.7 

อ าเภอเวียงชัย 26 8.7 

อ าเภอแม่ลาว 13 4.3 

อ าเภอขุนตาล 12 4.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 12 4.0 

อ าเภอเวียงแก่น 16 5.3 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 16 5.3 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 6 2.0 

อ าเภอดอยหลวง 5 1.7 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย,อ าเภอ
พาน จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.3  รองลงมา  มีอ าเภอเวียงชัย จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.7  และ
อ าเภอแม่สรวย,อ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.7  ตามล าดับ  
 
ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการ 
ออกก าลังกายประชาชนในจังหวัดเชียงราย 

225 75.0 68 22.7 7 2.3 
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2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความ
สามัคคี รู้จักการให้อภัย มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 

220 73.3 74 24.7 6 2.0 

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนทุกเพศทุก
วัยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคงและ     
มีความสุข 

217 72.3 82 27.3 1 0.3 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 75  เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกก าลังกายประชาชนในจังหวัดเชียงราย  รองลงมา 
คิดเป็นร้อยละ 73.3  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี รู้จักการให้อภัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ  และคิดเป็นร้อยละ 72.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยให้
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคง และมีความสุข     

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน         4.31 0.96 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
2. ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม 4.30 0.89 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การประชาสัมพันธ์ของการจดัการแข่งขัน 4.19 0.89 มีความพึงพอใจมาก 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการแข่งขันกีฬาคร้ังนี้ 4.28 0.89 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
5. แข่งขันวิ่งตามเส้นทางถนนรอบท่าอากาศยาน มฟล. 4.35 0.85 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่    
6. การอ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันของ 
    คณะกรรมการ 

4.34 0.81 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. สนามที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 4.33 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
8. ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 4.30 0.77 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
9. ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 4.38 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

10. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.55 0.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  จากตารางท่ี ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.55  ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต รองลงมา ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38  และแข่งขันวิ่งตามเส้นทางถนนรอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  ตามล าดับ 
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1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ส่วนที่ 4 อ านาจหน้าที่ขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (8) จัดท ากิจการใดๆอันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และ กิจการนั้นเป้ฯการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์ การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท า ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 45/130 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
   ปัจจุบันกีฬาวู๊ดบอลถือว่าเป็นกีฬาที่นิยมแพร่หลาย และเป็นที่รู้จักมากอย่างกว้างขวางเพราะเป็น
กีฬาที่มีทักษะการเล่นง่ายเหมาะสมกับทุกวัย ทุกเพศ  อีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิให้มั่นคง  มีสายตาดีในการ
คาดคะเนการตีลูกให้แม่นย ารวมทั้งเด็กนักเรียน นักศึกษา  เยาวชน และประชาชนทั่วไป  จะได้รู้จักและมีความ
หลากหลายในการเลือกเล่นกีฬาชนิดต่างๆ มากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน 
และประชาชนได้ออกก าลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา และเป็นการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด  การจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอลครั้งนี้  ถือเป็นการส่งเสริม
กีฬาวู๊ดบอลของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และแพร่หลายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง  ตลอดจนเป็น
การพัฒนาวงการกีฬาวู๊ดบอล และเป็นเวทีในการคัดเลือกตัวนักกีฬาวู๊ดบอลของจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นตัวแทนใน
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอลรายการต่างๆ ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป        

บัดนี้ การด าเนินงานโครงการการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในวันเสาร์ที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาวู๊ดบอลภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย(สนามกีฬากลาง)  ได้เสร็จสิ้นแล้ว  ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย  จึงได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1. เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอลให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในจังหวัดเชียงราย   
2.2  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
2.3  เพ่ือเป็นการส่งเสริมนโยบายของทางภาครัฐ ที่ต้องการให้คนไทยทุกเพศทุกวัยใส่ใจในเรื่อง

ของสุขภาพ 
 
 

โครงการแขง่ขนัวูด๊บอล ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑   
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3. วิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการแข่งขันวู๊ดบอล ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ในวันที่  
๒7  มกราคม พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 รายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 150 รายด้วย
วิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  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 82 54.7 
หญิง 68 45.3 
รวม 150 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 
54.7  เพศหญิง 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.3 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
๒๑ – ๓๐ ป ี 4 2.7 
๓๑ – ๔๐ ป ี 15 10.0 
๔๑ – ๕๐ ป ี 33 22.0 
๕๑ – ๖๐ ป ี 44 29.3 

มากกว่า 60 ปี 54 36.0 
รวม 150 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 54 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 36  รองลงมา มีอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.3  และอายุ 4๑ – 5๐ ปี จ านวน 
33 ราย คิดเป็นร้อยละ 22  ตามล าดับ 

 

 

 



๙๘ 

 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับอนุบาล 1 0.6 
ระดับประถมศึกษา 22 14.7 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 10 6.7 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 15 10.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 53 35.3 
ระดับปริญญาตรี 40 26.7 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 7 4.7 
อ่ืนๆ 2 1.3 

รวม 150 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี จ านวน       
53 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.3  รองลงมา มีระดับระดับปริญญาตรี จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.7  และ
ระดับประถม จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑4.7   
 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 6 4.0 
ข้าราชการ 22 14.7 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 12 8.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 11 7.3 
เกษตรกร 14 9.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 36 24.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 9 6.0 
รับจ้างทั่วไป 37 24.7 
นักเรียน 2 1.3 
อ่ืนๆ 1 0.7 

รวม 150 100 
 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 37 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 24.7  รองลงมา อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 24  และอาชีพข้าราชการ 
จ านวน 22 ราย  คิดเป็นร้อยละ 14.7  ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 13 8.7 

อ าเภอแม่จัน 7 4.7 

อ าเภอแม่สาย 7 4.7 

อ าเภอเชียงแสน 10 6.7 

อ าเภอเชียงของ 6 4.0 

อ าเภอเทิง 5 3.3 

อ าเภอพาน 14 9.3 

อ าเภอป่าแดด 16 10.6 

อ าเภอแม่สรวย 15 10.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 8 5.3 

อ าเภอเวียงชัย 6 4.0 

อ าเภอแม่ลาว 7 4.7 

อ าเภอขุนตาล 6 4.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 9 6.0 

อ าเภอเวียงแก่น 6 4.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 6 4.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 3.3 

อ าเภอดอยหลวง 4 2.7 

รวม 150 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอป่าแดด จ านวน 16 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 10.6  รองลงมา  มีอ าเภอแม่สรวย จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 10  และอ าเภอพาน จ านวน 
14 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.3  ตามล าดับ  

 

 

 

 

 



๑๐๐ 

 

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอลให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน จ.เชียงราย 

114 76.0 28 18.7 8 5.3 

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล ยาเสพติด 

112 74.7 36 24.0 2 1.3 

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของทาง
ภาครัฐที่ต้องการให้คนไทยทุกเพศทุกวัยใส่ใจ
ในเร่ืองของสุขภาพ 

120 80.0 29 19.3 1 0.7 

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 80  เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของทางภาครัฐ ที่ต้องการให้คนไทยทุกเพศทุกวัยใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพ  
รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 76  เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอลให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใน จ.เชียงราย  และคิดเป็น
ร้อยละ 74.7 เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน         4.08 0.73 มีความพึงพอใจมาก 
2. ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม 3.98 0.76 มีความพึงพอใจมาก 
3. การประชาสัมพันธ์ของการจดัการแข่งขัน 3.96 0.72 มีความพึงพอใจมาก 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการแข่งขันกีฬาคร้ังนี้ 3.95 0.76 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรม    
5. แข่งขันกีฬาวู๊ดบอล 4.06 0.75 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่    
6. การอ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันของ 
    คณะกรรมการ 

4.08 0.74 มีความพึงพอใจมาก 

7. สนามที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 3.98 0.68 มีความพึงพอใจมาก 
8. ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 3.78 0.80 มีความพึงพอใจมาก 
9. ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 3.76 0.75 มีความพึงพอใจมาก 
10. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.00 0.70 มีความพึงพอใจมาก 

  จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  
กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน, การอ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันของคณะกรรมการ  
รองลงมา แข่งขันกีฬาวู๊ดบอล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  และให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00  ตามล าดับ 



๑๐๑ 
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๑๐๒ 

 

 โครงการทีอ่งค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายสนบัสนนุงบประมาณใหแ้กห่นว่ยงานอืน่  

 

 

 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี 2561 

2. งบประมาณ  :  70,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอแม่จัน  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
             เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ วันที่  8  มีนาคม  2561  
                                    ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เพราะ ...................................................... 

7. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 - คุ้มค่า 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 - เพ่ือให้สตรีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีขึ้นในกลุ่มสตรี  
 - การจัดให้มีการออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลิตผลทางการเกษตร    

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้การสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ซ่ึงมี
การจัดอาหารว่างบางส่วน แต่อาหารกลางวันไม่สามารถตรวจสอบได้  

11. ข้อเสนอแนะ 
 - ควรแนะน าให้กลุ่มพัฒนาสตรีเข้าใจในลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณให้มากกว่านี้ 
 - ควรจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน  
 
 

อดุหนนุคณะกรรมการพัฒนาสตรอี าเภอแมจ่นั 
ตามโครงการจดักจิกรรมวนัสตรสีากล ประจ าป ี๒๕๖๑  

 



๑๐๓ 
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๑๐๔ 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี 2561 

2. งบประมาณ  :  50,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอแม่สาย  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
             เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ วันที่  8  มีนาคม  2561  
                                    ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เพราะ ...................................................... 

7. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 - คุ้มค่า 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 - มีการสร้างความเข้มแข็งการท างาน หรือกิจกรรมร่วมกันในหมู่สตรี    

- ได้ส่งเสริมการแสดงออกถึงศักยภาพองค์กรสตรีเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่สาย   

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - การจัดนิทรรศการของดีแม่สายมีไม่ครบ 8 ต าบล และจัดแสดงเป็นร้านค้าจ าหน่ายสินค้า OTOP  
 - อาหารและอาหารว่างมีการจัดเป็นเต็นท์ของแต่ละต าบลท ามา และมีข้าวกล่องบางส่วน 

11. ข้อเสนอแนะ 
 - ควรแนะน าการจัดกิจกรรมหรือการจัดนิทรรศการให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอแม่สายเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 
 - ควรจะจัดกิจกรรมให้ตรงกับที่แจ้งไว้ในประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ 
  
 
 

อดุหนนุคณะกรรมการพัฒนาสตรอี าเภอแมส่าย 
ตามโครงการจดักจิกรรมวนัสตรสีากล ประจ าป ี๒๕๖๑  

 



๑๐๕ 
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๑๐๖ 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงานอบรมส่งเสริมสถานภาพสตรีด้านกฎหมายและยุติการกระท ารุนแรงต่อเด็ก 
                       และสตรี         

2. งบประมาณ  :  50,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  กลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอเชียงแสน  

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
             เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  วันที่  8  มีนาคม  2561 
                                    ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เพราะ...........................................................    

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเชียงแสน ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน        

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 -  มองในภาพรวม คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีสนับสนุน      
 -  งบประมาณที่ให้การสนับสนุนเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เหมาะสมการส่งเสริมให้สตรีมี
ความรู้ด้านกฎหมาย                                         
       -  ด้านอาหารว่าง ควรจัดให้เหมาะสมกับราคาที่ตั้งเบิก                                                       

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      

      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 -  

11. ข้อเสนอแนะ 
 - ควรให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมกับกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เป็นต้น          
 - ควรแนะน าให้กลุ่มพัฒนาสตรีมีการจัดนิทรรศการที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือส่งเสริม         
ความเข้มแข็งของสตรี                                                                                            
 - น่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรีโดยแท้จริง ไม่ควรให้กลุ่มสตรีไปรับสินค้าจากท่ีอ่ืนมาขายในงาน      

อดุหนนุคณะกรรมการพัฒนาสตรอี าเภอเชียงแสน 
ตามโครงการอบรมสง่เสรมิสถานภาพสตรดีา้นกฎหมายและยุตกิารกระท า

รนุแรงตอ่เด็กและสตร ี        
 



๑๐๗ 
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๑๐๘ 

 

 

 

 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมสตรีกับวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปี ๒๕๖๑ 

2. งบประมาณ  :  30,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  กลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอเวียงชัย 

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
         เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ คือ วันที่  8  มีนาคม  2561  
                                   ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ ................................................ 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 ณ  ที่ว่าการอ าเภอเวียงชัย 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความเหมาะสม 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 -  

 

 

 

 

อดุหนนุคณะกรรมการพัฒนาสตรอี าเภอเวยีงชัย 
ตามโครงการอบรมสตรีกบัวิถชีีวติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าป ี๒๕๖๑ 



๑๐๙ 
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๑๑๐ 

 

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสตรีไทยใส่ใจสุขภาพเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๑ 

2. งบประมาณ  :  30,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  กลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอขุนตาล 

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
         เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ คือ วันที่  8  มีนาคม  2561  
                                   ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ ................................................ 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 ณ  ที่ว่าการอ าเภอขุนตาล 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 ใช้งบประมาณได้ความเหมาะสมและคุ้มค่า 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 -  

 

 

 

 

อดุหนนุคณะกรรมการพัฒนาสตรอี าเภอขนุตาล 
ตามโครงการสตรไีทยใสใ่จสขุภาพเนือ่งในวนัสตรสีากล ประจ าป ี๒๕๖๑ 



๑๑๑ 
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๑๑๒ 

 

 

 

 

 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล อบรมเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนว 
                       พระราชด าริ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

2. งบประมาณ  :  70,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  กลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอพาน 

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

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
         เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ คือ วันที่  8  มีนาคม  2561  
                                   ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เพราะ ................................................ 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 ณ  ที่ว่าการอ าเภอพาน 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 มีความคุ้มค่าในระดับดี 

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
 -  

 

 

 

อดุหนนุคณะกรรมการพัฒนาสตรอี าเภอพาน 
ตามโครงการจดักจิกรรมเนือ่งในวนัสตรสีากล อบรมเศรษฐกจิพอเพยีงกบั

ทฤษฎใีหมต่ามแนวพระราชด าร ิประจ าปี ๒๕๖๑ 



๑๑๓ 
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