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ส�วนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑. ความเป�นมาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัด 
   เชียงราย 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ มาตรา ๑๗ ภายใต�บังคับ มาตรา ๑๖ ให�
องค�การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนใน
ท�องถิ่นของตนเอง มีความเป8นอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหาร          
งานบุคคล การเงินและการคลัง มีอํานาจหน�าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยจะต�องเป8นการตอบสนองต�อ          
ความต�องการและแก�ไขป:ญหาความเดือดร�อนของประชาชนในท�องถิ่นและสอดคล�องกับแนวนโยบายการพัฒนา
ของจังหวัดและประเทศ 

 ดังนั้น องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เป8นองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นขนาดใหญ�ท่ีสุดในจังหวัด 
ยกเว�นกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป8นนิติบุคคล เขตขององค�การบริหารส�วนจังหวัด คือ เขตจังหวัด 
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒           
ได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ในการจัดบริการสาธารณะประกอบกับนโยบายของ             
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได�วางกรอบนโยบายการพัฒนาและการประสานความร�วมมือของท�องถิ่น        
ในด�านต�างๆ ได�แก� ด�านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� ด�านการเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว ด�านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล�อม ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 
ด�านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ด�านการปAองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร�าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ซึ่งมุ�งหวังเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให�ดีขึ้น โดยเน�นกระบวนการส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถิ่น 

 แผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1) ได�ประกาศใช�เมื่อวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕8 เป8นเครื่องมือท่ีสําคัญและเป8นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายได�วางแผน/
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เป8นไปตามเปAาหมาย วัตถุประสงค� อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนและท�องถิ่นของตนเอง ภายใต�ระเบียบ กฎหมาย และ
ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให�เป8นไปตามอํานาจหน�าท่ีและสอดคล�องกับนโยบายของจังหวัดเชียงราย ภายใต�วิสัยทัศน� 
“เชียงรายเมืองน�าอยู�ประตูทองสู�อาเซียน” อย�างไรก็ตามแม�ว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายจะมีแผนพัฒนาท่ีดี 
แต�หากไม�สามารถบ�งช้ีถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นได�ก็ไม�สามารถท่ีจะบ�งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท�องถิ่นได� 
ระบบการติดตามและประเมินผลจึงเป�นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะช�วยตอบคําถามได0ว�า องค#กรได0ดําเนินงานตาม
เป1าหมายบรรลุวัตถุประสงค#หรือไม�อย�างไร ในขณะเดียวกันข�อมูลท่ีได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถิ่น สามารถนํามาแก�ไขป:ญหา ปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาในปCถัดไป และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.๒๕4๘ ข�อ ๒๙(๓) กําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อ
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด เพ่ือให�นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัด และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนได�
ทราบโดยท่ัวกันอย�างน�อยปCละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปC 
 การติดตามประเมินผลจึงถือได�ว�าเป8นเครื่องมือท่ีสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลดป:ญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว�างการปฏิบัติงาน ควบคุมการดําเนินงานให�เป8นไปตามขั้นตอนการดําเนินงาน           
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป8นส่ิงท่ีบ�งช้ีว�าโครงการท่ีได�ดําเนินการไปแล�วผลเป8นอย�างไร นําไปสู�
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว�หรอืไม� สอดคล�องกับการใช�ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได�จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป8นข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปเป8นแนวทางในการแก�ไข 
ปรับปรุงและทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายต�อไป 
 
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ กําหนดให�ผู�บริหารท�องถิ่นแต�งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น ซึ่งองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได�มีคําส่ังท่ี ๓๖๗/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ เรื่อง แต�งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย และคําส่ังท่ี ๑๑๙๔/
๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต�งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (รายละเอียดตามคําส่ังแนบท�ายภาคผนวก) 
 
๓. อํานาจหน0าท่ี 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘           
หมวด ๖ ข�อ ๒๘ และ ๒๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถิ่น มีอํานาจหน�าท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได�จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถิ่น เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถิ่นเสนอต�อสภาท�องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย�างน�อยปCละครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปC ซึ่งการดําเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู�บริหารท�องถิ่นอาจมอบหมายให�หน�วยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการ หรือร�วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภายใต�ข�อกําหนด ขอบข�ายและรายละเอียด
ของงานท่ีจะมอบหมายให�ดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 
๔. วัตถุประสงค#ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๔.๑ เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของการนําแผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
นําไปสู�การปฏิบัติ  
 ๔.๒ เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนต�อการดําเนินงานโครงการของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
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 ๔.๓ เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน ป:ญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ๔.๔ เพ่ือนําผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น ไปใช�ในการแก�ไขปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ทบทวนยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ และจัดลําดับความสําคัญของ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาก�อนท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ครั้งต�อไป 
 
๕. ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ๕.๑ ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี ได�แก� การติดตามการดาํเนนิโครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได�
ดําเนินการในปCงบประมาณ ๒๕๕9 จํานวน ๑๘ อําเภอ 
 ๕.๒ ขอบเขตด�านประชากร ได�แก� หน�วยงานภายในขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
หน�วยงานราชการ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น องค�กรเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ผู�ได�รับ
ประโยชน�จากการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 
๖. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

 ระหว�างเดือน ตุลาคม ๒๕๕8 – ธันวาคม ๒๕๕9  

 
๗. วิธีการดําเนินงาน 
 ๗.๑ แต�งตั้งคณะกรรมการ ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ๗.๒ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   
เพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 ๗.๓ ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามโครงการต�างๆ ในแผนพัฒนาสามปC           
เก็บรวบรวมข�อมูลจากเอกสารอ�างอิง การสังเกตการณ� และสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต�อ          
การดําเนินงานโครงการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ๗.๔ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร�อม
รวบรวมความเห็นของคณะกรรมการฯ ท่ีได�รับจากการติดตามและประเมินผล 
 ๗.๕ จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นต�อนายกองค�การบริหาร           
ส�วนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบฯ 
 ๗.๖ นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ลงนามประกาศใช�เป8นรายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย และประกาศให�ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปC 
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๘. ผลท่ีคาดว�าจะได0รับ 
 ๘.๑ ทราบถึงประสิทธิภาพของการนําแผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท่ีนําไปสู�
การปฏิบัติ 
 ๘.๒ ทราบถึงระดับความพึงพอใจต�อการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ๘.๓ ทราบถึงข�อมูล ป:ญหาอุปสรรค และข�อเสนอแนะ เพ่ือเป8นแนวทางในการพัฒนางานขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 
๙. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีขั้นตอนดังน้ี 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได�กําหนด
วิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปC พ.ศ. ๒๕๕9 
 ๙.๑ ติดตามและประเมินผลจํานวนโครงการท่ีนําไปสู�การปฏิบัติ เทียบกับจํานวนโครงการใน
แผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑ – ๔) 
 ๙.๒ ติดตามและประเมินผลจํานวนงบประมาณท่ีนําไปสู�การปฏิบัติ เทียบกับจํานวนงบประมาณใน
แผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑ – ๔) 
 ๙.๓ ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ ความคิดเห็น ป:ญหา อุปสรรค ข�อเสนอแนะตาม
แผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1) และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑-๔)         
ที่ดําเนินการในปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยติดตามและประเมินผลระหว�างการดําเนินงานโครงการ และ/
หรือหลังดําเนินการเสร็จส้ิน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  (๑)  ศึกษาและทําความเข�าใจกับแผนงาน/โครงการ ท่ีจะติดตามและประเมินอย�างละเอียดก�อนท่ี
จะเริ่มปฏิบัติการติดตามและประเมินผล เพ่ือให�ได�ประโยชน�สูงสุดในการติดตามและประเมินผล 
  (๒)  วางแผนติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการ โดยคัดเลือกโครงการท่ีจะติดตามและ
ประเมินผล กําหนดโจทย� คําถาม กําหนดวัตถุประสงค�ของการติดตามและประเมินผล 
  (๓)  สร�างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ให�สอดคล�องกับโจทย�และวัตถุประสงค�ของ          
การประเมินว�าต�องการประเมินเรื่องใดบ�างโดยใช�วิธีทอดแบบสอบถาม สัมภาษณ� และสังเกตการณ� 
  (๔)  เก็บรวบรวมข�อมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ� และการสังเกตการณ� 
  (๕)  วิเคราะห�ข�อมูล โดยใช�สถิติต�างๆ เช�น ค�าเฉล่ีย ค�าร�อยละ ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  (๖)  การายงานติดตามและประเมินผลโดยจัดทํารูปเล�มแจ�งส�วนราชการผู�เกี่ยวข�อง เพ่ือนําไปเป8น
แนวทางในการดําเนินงานในครั้งต�อไป 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคัดเลือกโครงการท่ีมีการเบิกจ�ายในระบบ E-plan เดือนตุลาคม 
2559 เพ่ือดําเนินการออกตรวจตดิตามและประเมนิผลโครงการตามรายยุทธศาสตร� จํานวน 28 โครงการ และ
มีโครงการท่ีออกตรวจติดตามและประเมินผลระหว�างดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ จากโครงการท่ีองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายดําเนินการเอง รวมท้ังหมด 40 โครงการ ดังต�อไปนี้   
 ยุทธศาสตร#ท่ี ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งฯ         จํานวน  ๑4  โครงการ 
 ยุทธศาสตร#ท่ี ๒ การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว     จํานวน    7  โครงการ 
 ยุทธศาสตร#ท่ี ๓ การพัฒนาด�านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  จํานวน    2  โครงการ 
 ยุทธศาสตร#ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมฯ          จํานวน  10  โครงการ 
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 ยุทธศาสตร#ท่ี ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมฯ    จํานวน    4  โครงการ 
 ยุทธศาสตร#ท่ี ๖ การพัฒนาด�านการบริหารการเมืองการปกครอง    จํานวน    3  โครงการ 

(รายละเอียดปรากฏอยู�ในส�วนท่ี 3 รายงานผลการตดิตามแผนพัฒนาองค�การบรหิารส�วนจังหวัดเชียงราย) 
 ๙.๔ เสนอความเห็นและข�อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงราย 
 ๙.๕ จัดทํารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อ           
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือให�นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเสนอต�อสภา               
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย และประกาศผล         
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนทราบ และใช�ข�อมูลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายไปทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาและการบริหารงานของ             
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายต�อไป 
 
๑๐. การวิเคราะห#และประเมินผล 
 ๑๐.๑ ติดตามและประเมินผลจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
(พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑ – ๔) เทียบกับจํานวนโครงการท่ีนําไปสู�การปฏิบัติ นําเสนอใน
รูปแบบตารางอธิบายด�วยค�าร�อยละ 
 ๑๐.๒ ติดตามและประเมินผล จํานวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑ – ๔) เทียบกับจํานวนงบประมาณท่ีนําไปสู�การปฏิบัติ
นําเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด�วยค�าร�อยละ 
 

การวิเคราะห#ข0อมูลและแปลค�าร0อยละ ข�อ ๑๐.๑ และข�อ ๑๐.๒ แบ�งเกณฑ�การวิเคราะห�ค�าร�อยละ 
ดังนี้ 

  ช�วงคะแนนเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
  ๐๑ – ๒๐%  มีการนําแผนพัฒนาไปสู�การปฏิบัติโดยยังต�องปรับปรุง 
  ๒๑ – ๔๐%  มีการนําแผนพัฒนาไปสู�การปฏิบัติได�พอใช� 
  ๔๑ – ๖๐%  มีการนําแผนพัฒนาไปสู�การปฏิบัติได�ปานกลาง 
  ๖๑ – ๘๐%  มีการนําแผนพัฒนาไปสู�การปฏิบัติได�ดี 
  ๘๑ – ๑๐๐%  มีการนําแผนพัฒนาไปสู�การปฏิบัติได�ดีมาก 

 ๑๐.๓ การติดตามและประเมินผลทางระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ          
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น (E-Plan) 
 ๑๐.๔ ติดตามประเมนิผลความพึงพอใจต�อการดาํเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร� และ
ประเมินความพึงพอใจรายโครงการ และนําเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด�วย ค�าร�อยละ ค�าเฉล่ีย 
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 การวิเคราะห#ข0อมูลในส�วนของการประเมินความพึงพอใจ ข�อ ๑๐.๔ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�  
ได�แก�ค�าเฉล่ีย (Mean) ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ�งเป8น ๓ ระดับ
ความสําคัญ คือ มาก ปานกลาง น�อย ซึ่งกําหนดเกณฑ�การให�ค�าคะแนนแต�ละข�อคําถาม ดังนี้ คือ 
  ๑) มาก  หมายถึง ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง หมายถึง ๒ คะแนน 
  ๓) น�อย  หมายถึง ๑ คะแนน 

  ใช�เกณฑ�การแปลความหมายค�าคะแนนเฉล่ีย โดยกําหนดอัตราภาคช้ัน (Interval) ดังนี้ คือ 
  ช�วงคะแนนค�าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐   มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓   ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖   น�อย 
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ส�วนที่ 2 
นโยบายผู0บริหารและแผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 

1. วิสัยทัศน#และพันธกิจ 

 วิสัยทัศน# 
  “เชียงรายเมืองน�าอยู�  ประตูทองสู�อาเซียน” 

 พันธกิจ 
   1.  พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให�ได�มาตรฐานเพียงพอต�อความต�องการของ
ประชาชนในการรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

  2.  สร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายและผังเมืองรวมเฉพาะให�กับเจ�าหน�าท่ี 
ของ อปท. และประชาชนท่ัวไป 
  3.  ส�งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกกลุ�มให�มีอาชีพ 

  4.  ส�งเสริมและสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย� บนพ้ืนฐานของการพัฒนาตาม
แบบเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร 

  5.  ส�งเสริมการท�องเท่ียวและพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป8นศูนย�กลางการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ธรรมชาติ
และวัฒนธรรมล�านนาในกลุ�มประชาคมอาเซียน 

  6.  ส�งเสริมและพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือสนับสนุนด�านเกษตรกรรม 

  7.  พัฒนาด�านการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให�เป8นท่ียอมรับสู�มาตรฐาน 

  8.  พัฒนาการศึกษาโรงเรียน อบจ. เชียงราย มุ�งสู�ความเป8นเลิศ เรียนรู�คู�คุณธรรม 

  9.  เสริมสร�างแหล�งเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างบูรณาการ 

  10. อนุรักษ� ส�งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร�ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ิน 

  ๑๑. ส�งเสริมและสนับสนุนให�การพัฒนาแหล�งศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน ตลอดจนส�งเสริม          
จังหวัดเชียงรายให�เป8นเมืองศิลปsน 

  12. ส�งเสริมการกีฬา การออกกําลังกายของประชาชน และพัฒนาสถานท่ีออกกําลังกายให� มี          
ความเหมาะสม 

   13. เสริมสร�างความเข�มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�อยู�ดีมีสุขมีความม่ันคง ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน และปลอดภัยจากยาเสพติด      
   14. ส�งเสริมและสนับสนุนการปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   15. พัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห�ให�กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส 

   16. ส�งเสริมอนุรักษ� พัฒนาและฟvwนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�คงอยู�อย�างยั่งยืน 

   17. พัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป8น 
ประมุข 
   18. ส�งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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2. นโยบายของผู0บริหารองค#การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายได�แถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เม่ือ
วันท่ี ๑0 มิถุนายน ๒๕๕7 โดยได�กําหนดนโยบายการพัฒนาให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามอํานาจหน�าท่ี ตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
พ.ศ.๒๕๔๐ และแก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๒) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดถึงให�สอดคล�องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมป:จจุบันของจังหวัด
เชียงราย และกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อีกท้ังยังเป8นไปตามสัญญาประชาคมท่ีได�ให�ไว�กับพ่ีน�องประชาชนชาว
จังหวัดเชียงราย ในการแก�ไขป:ญหาความเดือดร�อนและการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให�เจริญก�าวหน�าเพ่ือเตรียมความ
พร�อมในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
 โดยมีแนวคิดการพัฒนาท่ีจะบริหารราชการให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย โดยยึด
ม่ันต�อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป8นประมุข เพ่ือประโยชน�ของประเทศชาติและการ
พัฒนาจังหวัดเชียงรายให�เกิดประโยชน�สูงสุด ดังนั้น จึงได�กําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

 2.๑ นโยบายด0านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย# 

  จะธํารงไว�ซ่ึงความม่ันคงของชาติ จะจงรักภักดีต�อสถาบันพระมหากษัตริย� เชิดชู ทํานุบํารุงศาสนา ปฏิบัติ
หน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต เพ่ือประโยชน�สุขของประเทศชาติและประชาชน 

 2.2 นโยบายด0านการเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 

  เพ่ือพัฒนาเชียงรายให�เป8นเมืองศูนย�กลางการท�องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง 
สร�างโอกาสทางเศรษฐกิจให�กับประชาชน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดําเนินการดังนี้ 
  (1) เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับภาคการเกษตร หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค�าให�กับ
ฐานเศรษฐกิจเดิมอย�างยั่นยืน อาทิเช�น การส�งเสริมการผลิตและจําหน�ายสินค�าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย� 
ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปและจําหน�ายผลิตผลการเกษตร การบรรจุภัณฑ�และผลิตภัณฑ�ชุมชน (OTOP) 
  (๒) ส�งเสริมพัฒนาการท�องเท่ียวจังหวัดเชียงราย โดยการอนุรักษ� ฟvwนฟูแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีอยู�เดิมและ
พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหม� พัฒนาการดําเนินกิจกรรมด�านท�องเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท�องเท่ียว 
เพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
  (3) จัดต้ังศูนย�ส�งเสริมการท�องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของผู�ประกอบการ         
การท�องเท่ียวภายใต�ความอยู�รอด พอเพียงและยั่งยืน 

 2.๓ นโยบายด0านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม 

  เพ่ือให�มีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีดี มีความปลอดภัย น�าอยู�อาศัย 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยจะดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ส�งเสริมการดําเนินการเพ่ือปAองกันและแก�ไขป:ญหามลพิษทางอากาศ การใช�สารเคมีและ การจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยร�วมมือกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ควบคุมการกระทําท่ีจะ
ก�อให�เกิดมลพิษทางอากาศและภัยจากสารเคมี 
  (2) ส�งเสริมให�เกิดการพัฒนาคุณภาพน้ําในแหล�งน้ําสาธารณะ และฟvwนฟูพ้ืนท่ีลุ�มน้ําต�างๆ ในจังหวัด
เชียงรายให�มีความอุดมสมบูรณ� 
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  (3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโครงการ Green Office ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายให�มี
ประสิทธิภาพครบวงจร โดยใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
  (4) ส�งเสริมสนับสนุน ลดการตัดไม�ทําลายป}า การปลูกป}าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใช�พลังงาน
ทางเลือก เพ่ือลดป:ญหาภาวะโลกร�อน   

 2.๔ นโยบายด0านการพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐาน 

  เพ่ือปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐานและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะให�กับประชาชน
อย�างเพียงพอ โดยจะดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ก�อสร�างและปรับปรุงเส�นทางการคมนาคม โดยเน�นเส�นทางสู�แหล�งท�องเท่ียว พ้ืนท่ีการเกษตรและ
เส�นทางท่ีเชื่อมต�อสู�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ียังขาดแคลน 
  (๒) พัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตรและการบริโภคให�แก�พ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแล�ง สนับสนุนให�มีการจัดทํา
แหล�งเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและมีความพร�อมในการดําเนินงาน 
  (๓) สนับสนุนให�มีระบบขนส�งมวลชน เพ่ือแก�ไขป:ญหาการจราจร 
  (4) สนับสนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�างๆ ในด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�สามารถตอบสนอง
ประโยชน�สุขของประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 2.๕ นโยบายด0านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 

  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยจะดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร�างสังคมแห�งการเรียนรู� การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให�สามารถผลิตและพัฒนาคนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีสูงข้ึน เป8นบุคคล
แห�งการเรียนรู� 
  (๒) ส�งเสริมสนับสนุนให�มีการศึกษาและฝ~กอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาของประเทศอาเซียน
ให�แก�นักเรียน นักศึกษา ผู�ประกอบการ พนักงาน ลูกจ�างและสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลใน
การรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
  (๓) ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การให�บริการด�านสาธารณสุข การทํางานของอาสาสมัครประจําหมู�บ�าน 
(อสม.) และสร�างเครือข�ายอนามัยในท�องถ่ิน 
  (๔) สร�างความเข�มแข็งให�กับท�องถ่ิน ส�งเสริมให�ครอบครัวอบอุ�น ชุมชนเข�มแข็ง สามารถไปสู�สังคมท่ีกินดี 
อยู�ดี มีความสุข 
  (5) ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให�มีคุณภาพในทุกๆ ด�าน มีศักยภาพท่ีสามารถนําตนเอง        
นําชุมชนและนําสังคมให�พัฒนาไปสู�ความเจริญภายใต�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน�นการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  (6) สนับสนุนและส�งเสริมการกีฬา โดยจัดให�มีสนามกีฬาท่ีได�มาตรฐาน สวนสาธารณะ พ้ืนท่ีนันทนาการ
และสถานท่ีออกกําลังกายสําหรับประชาชน 
  (7) ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู�สูงอายุและผู�ด�อยโอกาส และการเข�าถึง
บริการของรัฐ เพ่ือให�สามารถพ่ึงพาตนเองได� 
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 2.6 นโยบายด0านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  เพ่ือทํานุบํารุงศาสนา รักษาเอกลักษณ�ทางศิลปวัฒนธรรมสภาพแวดล�อมทางสถาป:ตยกรรม โบราณสถาน
และแหล�งประวัติศาสตร� รวมท้ังศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิป:ญญาท�องถ่ินของเมืองเชียงราย ให�ดํารงอยู�
และสืบทอดสู�คนรุ�นต�อไป โดยจะดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินร�วมกับองค�กรต�างๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนอย�างบูรณาการ เพ่ือให�เกิดความตระหนักในคุณค�าของศาสนา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป:ญญา
ท�องถ่ิน อันเป8นเอกลักษณ�สําคัญของเมืองเชียงรายและชนเผ�าท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะนําไปสู�การสืบทอดมรดกทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมอย�างยั่งยืนตลอดไป 
  (2) สนับสนุนการพัฒนาองค�ความรู�ทางด�านศิลปวัฒนธรรมสู�ท�องถ่ินและศาสนสถาน โดยร�วมกับองค�กร
ต�างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนท้ังในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือร�วมพัฒนาเมืองเชียงรายสู�เมืองแห�งการสร�างสรรค�ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & Art & Culture)  

 2.๗ นโยบายด0านการป1องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร0าง          
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย#สิน 

  เพ่ือบูรณาการความร�วมมือจากทุกภาคส�วนในการปAองกันบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบรักษา           
ความปลอดภัยในท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพ โดยจะดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ส�งเสริมสนับสนุนการแก�ไขป:ญหาอุทกภัย ภัยแล�งและสาธารณภัยต�าง ๆ 
  (๒) จัดหา/สนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ�เทคโนโลยีในการปAองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษา          
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนในท�องถ่ิน 
  (๓) พัฒนาเครือข�ายความร�วมมือ และข�อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือการปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนในท�องถ่ิน 
  (๔) ส�งเสริมสนับสนุนภารกิจในการปAองกันและแก�ไขป:ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี โดยบูรณาการร�วมกับ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

 2.8 นโยบายด0านการบริหารจัดการบ0านเมืองท่ีดี 
  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อ
ประชาชน โดยจะดําเนินการดังนี้ 
  (1) พัฒนาโครงสร�างการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายให�พร�อมท่ีจะรองรับการทํา
ภารกิจและหน�าท่ีตามกฎหมายและนโยบายการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  (2) พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช�ในการบริหารงานภายในองค�กร เพ่ือการให�บริการท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยยึดประโยชน�สูงสุดของผู�รับบริการเป8นสําคัญ 
  (3) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายให�มีศักยภาพในการปฏิบัติ
หน�าท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
  (4) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินร�วมกันระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ในเขตจังหวัด
เชียงราย เพ่ือความเป8นเอกภาพในการพัฒนาท�องถ่ิน 
  (5) ส�งเสริมและสนับสนุนให�สถานศึกษา องค�กรสาธารณะ องค�กรชุมชนนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ให�
เกิดประโยชน�และทันสมัย 
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  (6) เปsดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและความต�องการในการพัฒนา
จังหวัดเชียงราย เพ่ือความเข�มแข็งของสังคมและสร�างพลังในการพัฒนา 
  (7) สนับสนุนให�ประชาชนมีการรวมกลุ�ม เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองตามความต�องการอย�างแท�จริง         
บนพ้ืนฐานศักยภาพท่ีมีอยู� 
  ท้ังนี้ จะดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ตามอํานาจและหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดให�สอดคล�องกับ
นโยบายของจังหวัดเชียงราย ภายใต�วิสัยทัศน� “เชียงรายเมืองน�าอยู�ประตูทองสู�อาเซียน” 
 
3. ยุทธศาสตร#และแนวทางการพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  

 ยุทธศาสตร#ท่ี ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส�ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร0าง
พ้ืนฐานและการพัฒนางานด0านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข0าสู�ประชาคมอาเซียน 
 ๑.๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส�ง ทางระบายน้ําสะพาน งานวิศวกรรมจราจรเพ่ืออํานวย              
ความสะดวกในการสัญจรและการรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
 ๑.๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป8น 
 ๑.๓ พัฒนางานด�านผังเมือง  

 ยุทธศาสตร#ท่ี ๒ การพัฒนาด0านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 
 ๒.๑ ส�งเสริมการสร�างงานและสร�างอาชีพให�แก�ประชาชน กลุ�มแรงงานนอกระบบ กลุ�มผู�ไม�มีงานทํา กลุ�มผู�สูงอายุ 
กลุ�มวิสาหกิจชุมชน กลุ�มผู�ผลิตสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� (OTOP) และกลุ�มผู� พิการ ท้ังในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ต้ังแต�การผลิต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ�จนถึงการตลาด 
 ๒.๒ การส�งเสริมเครือข�ายการเรียนรู�เกษตรกรในพ้ืนท่ีด�านการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม� การแปรรูป        
การจําหน�ายและการตลาดตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรอินทรีย� เกษตรปลอดภัย 
 ๒.๓ พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให�เป8นระบบและมีคุณภาพและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหม�ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี
ให�เป8นโครงข�ายความร�วมมือกับจังหวัด และประเทศ ตลอดจนการส�งเสริมและสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�
ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท�องถ่ิน 
 ๒.๔ พัฒนาบุคลากรด�านการท�องเท่ียวทุกภาคส�วนให�มีความรู� ความเข�าใจในด�านการให�บริการ เพ่ือเป8นการ
สร�างมาตรฐานและความประทับใจแก�นักท�องเท่ียว 

 ยุทธศาสตร#ท่ี ๓ การพัฒนาด0านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย# 
 ๓.๑ ส�งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให�มีคุณภาพสู�มาตรฐาน 
 ๓.๒ ส�งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณภาพสู�มาตรฐานวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 
 ๓.๓ ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ�งสู�ความเป8นเลิศ 
 ๓.๔ สนับสนุนการเรียนรู�คู�คุณธรรม และค�านิยมท่ีพึงประสงค�โดยคํานึงถึงภูมิป:ญญาท�องถ่ิน วัฒนธรรม
ทางด�านภาษา และการแต�งกายล�านนา 
 ๓.๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม�เพ่ือเปsดโอกาสการเรียนรู�อย�าง
กว�างขวางและท่ัวถึง 
 ๓.๖ พัฒนาแหล�งเรียนรู� อาคารสถานท่ีให�ทันสมัย หลากหลายและเอ้ือต�อการเรียนรู� 
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 ยุทธศาสตร#ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให0ประชาชนอยู�เย็นเป�นสุข 
 ๔.๑ ส�งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิป:ญญาท�องถ่ิน
ให�ได�รับการฟvwนฟู พัฒนา สืบทอดไว�เป8นมรดกของท�องถ่ิน 
 ๔.๒ ส�งเสริมสนับสนุนแหล�งเรียนรู�ด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ� โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ 
 ๔.๓ ส�งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
 ๔.๔ ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด�านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย�ทางเลือก 
การปAองกันและควบคุมโรคติดต�อให�มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส�วนร�วมทุกภาคเครือข�าย 
 ๔.๕ ส�งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท�องถ่ิน ให�ได�รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย�างครบถ�วน 
และเป8นธรรม 
 ๔.๖ ส�งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมขน งานด�านการรักษาความสงบเรียบร�อย งานด�านการปAองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
 ๔.๗ ส�งเสริมและสนับสนุนงานปAองกันและแก�ไขป:ญหายาเสพติดอย�างเป8นระบบ ป:ญหาอาชญากรรม และ
การค�ามนุษย�ภายใต�การบริหารจัดการอย�างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๘ ส�งเสริมและสนับสนุนการให�ความรู�เก่ียวกับสาธารณภัยและผู�ประสบภัยสาธารณะ 
 ๔.๙ ส�งเสริมการสร�างเครือข�ายในพ้ืนท่ีท่ีประสบเหตุสาธารณภัย 
 ๔.๑๐ ส�งเสริมและสนับสนุนงานด�านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห� การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
เยาวชน ผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส 
 ๔.๑๑ สนับสนุนท่ีพักอาศัยแก�ผู�ยากไร� ผู�ด�อยโอกาส ผู�ยากจน ให�มีท่ีอยู�อาศัยท่ีดี คงทนถาวร และมี
สภาพแวดล�อมท่ีดี 

 ยุทธศาสตร#ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อมให0ดํารงความสมบูรณ#และย่ังยืน 
 ๕.๑ ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มนุษย�ได�ใช�ชีวิตอยู�ร�วมกับ
ธรรมชาติอย�างสมดุล 
 ๕.๒ เสริมสร�างความร�วมมือและสร�างจิตสํานึกให�กับประชาชน ในการดําเนินการอนุรักษ�การคุ�มครองดูแล 
การปลูกป}า และบํารุงรักษาป}าไม� น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให�เกิดประโยชน�และเกิดผลสําเร็จอย�างยั่งยืน
และตามแนวทางพระราชดําริ 
 ๕.๓ พัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เป8นองค�กรแห�งการเรียนรู� ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม        
การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรตลอดจนการใช�พลังงานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะโลกร�อน 
 5.4 พัฒนาแหล�งน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสนับสนุนผลผลิตทางด�านเกษตรกรรม 

 ยุทธศาสตร#ท่ี 6 การพัฒนาด0านการเมืองการบริหารการปกครอง 
 ๖.๑ ส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและเสริมสร�างเครือข�ายการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน 
 ๖.๒ เสริมสร�างความปรองดองสมานฉันท�ในชุมชนและท�องถ่ิน บนพ้ืนฐานของความถูกต�อง ยุติธรรมและการ
ยอมรับของทุกภาคส�วน 
 ๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖.๔ พัฒนา สนับสนุน การใช�เครื่องมือ เครื่องใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๕ พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองค�กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖.๖ เสริมสร�างระบบด�านการประสานเครือข�ายในการพัฒนาท�องถ่ินให�เข�มแข็งเพ่ือให�เกิดความร�วมมือและบูรณา
การร�วมกัน 
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ส�วนท่ี 3 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 
๑. การติดตามและประเมินผลจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปMที่นําไปสู�การปฏิบัติ 

 แผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1), แผนพัฒนาสามปCองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1, แผนพัฒนาสามปCองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2, แผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 และแผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย             
(พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 รวมท้ังสิ้น 5 เล�ม ได�กําหนดโครงการในแผนพัฒนาสามปC
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2559-2561) รวมท้ังสิ้น จํานวน 734 โครงการ นําไปสู�การปฏิบัติ 
จํานวน 648 โครงการ คิดเป8นร�อยละ ๘8.28 
 สรุปผลการนําแผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2559-2561) ไปสู�การปฏิบัติอยู�
ในเกณฑ�ค�าระดับดีมาก แต�มีข�อสังเกตในเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 
2559-2561) เพ่ิมเติมถึง 4 ฉบับ ดังนั้นควรต�องมีการวางแผนการบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาสามปCให�เป8นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ในการนําโครงการ/กิจกรรมไปสู�การปฏิบัติสามารถแก�ไขป:ญหาและ
สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนได�มากยิ่งข้ึน จึงจะทําให�การบริหารงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงรายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑.๑ ตารางการติดตามและประเมินผลจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปMท่ีนําไปสู�การปฏิบัติในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร# 
พ.ศ. ๒๕๕9 

คิดเป�นร0อยละ 
ของโครงการท้ังหมด โครงการใน

แผนพัฒนาสามปM 
นําไป
ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและการพัฒนางานด�านผังเมือง   
เพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

151 
 

95 12.94 

2. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 39 36 4.90 

3. การพัฒนาด�านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 60 58 7.90 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให�ประชาชนอยู�เย็นเป8นสุข 195 192 26.16 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�ดํารง      
ความสมบูรณ�และยั่งยืน 

119 102 13.90 

6. การพัฒนาด�านการบริหารการเมืองการปกครอง 170 165 22.48 

รวม 734 648 88.28 
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คิดเป�นร�อยละ

โครงการในแผนที่นําไปสู"การปฏิบติั

โครงการในแผนพัฒนาสามป*

๑.๒ แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปMท่ีนําไปสู�การปฏิบัติในภาพรวม 
   
 
 
  
 
 
   
 
  

  
  
  
 
  
  
 
   
  
 
 
 
๑.3 ตารางการติดตามและประเมินผลจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปMท่ีนําไปสู�การปฏิบัติแยกตาม                 
      รายยุทธศาสตร# 
 

ยุทธศาสตร# 
พ.ศ. ๒๕๕9 คิดเป�นร0อยละ 

ของโครงการแยก
ตามรายยุทธศาสตร# 

โครงการใน
แผนพัฒนาสามปM 

นําไป
ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    และระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและการพัฒนางานด�านผังเมือง 
    เพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

151 
 

95 62.91 

2. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 39 36 92.31 

3. การพัฒนาด�านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 60 58 96.67 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให�ประชาชนอยู�เย็น 
    เป8นสุข 

195 192 98.46 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�ดํารง 
    ความสมบูรณ�และยั่งยืน 

119 102 85.71 

6. การพัฒนาด�านการบริหารการเมืองการปกครอง 170 165 97.06 

จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร
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คิดเป%นร&อยละ

โครงการในแผนท่ีนําไปสู/การปฏิบัติ

โครงการในแผนพัฒนาสามป6

๑.4 แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปMท่ีนําไปสู�การปฏิบัติแยกตาม    
      รายยุทธศาสตร# 
  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

๒. การติดตามและประเมินผลจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปMที่นําไปสู�การปฏิบัต ิ
 แผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1), แผนพัฒนาสามปCองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1, แผนพัฒนาสามปCองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2, แผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 และแผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.
๒๕๕9-๒๕๖1) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 รวมท้ังสิ้น 5 เล�ม ได�กําหนดงบประมาณในแผนพัฒนาสามปC
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1) งบประมาณรวมท้ังสิ้นจํานวน  ๙73,047,046  บาท นําไปสู�
การปฏิบัติ จํานวน  ๗83,900,000 บาท คิดเป8นร�อยละ 80.56 สรุปผลการนําแผนพัฒนาสามปCฯ ไปสู�การปฏิบัติอยู�
ในเกณฑ�ค�าระดับดี 

 
 

ยุทธศาสตร
 

จํานวนโครงการ 
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๒.๑ การติดตามและประเมินผลจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปMท่ีนําไปสู�การปฏิบัติในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร# 
พ.ศ. 2559 คิดเป�นร0อยละ 

ของงบประมาณ 
ทั้งหมด 

งบประมาณใน
แผนพัฒนาสามปM 

นําไปปฏิบตั ิ

1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง สาธารณูปโภค 
    สาธารณูปการและระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและ 
    การพัฒนางานด�านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข�า 
    สู�ประชาคมอาเซียน 

219,335,000 
 

136,492,864 14.03 

2. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 111,700,000 70,395,900   7.24 
3. การพัฒนาด�านการศึกษาและการพัฒนา 
    ทรัพยากรมนุษย� 

57,285,780 57,162,609   5.87 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให�ประชาชน   
อยู�เย็นเป8นสุข 

106,822,896 82,232,608   8.45 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
    ให�ดํารงความสมบูรณ�และยั่งยืน 

65,813,000 54,334,166   5.58 

6. การพัฒนาด�านการบริหารการเมืองการปกครอง 412,090,370 383,281,853       39.39 
รวม 973,047,046 783,900,000       80.56 

 

๒.๒ แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปMท่ีนําไปสู�การปฏิบัติในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร
 

จํานวนเงิน (ล&านบาท) 
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ยุทธศาสตร


๒.3 การติดตามและประเมินผลจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปMท่ีนําไปสู�การปฏิบัติแยกตาม        
     รายยุทธศาสตร# 
 

 

ยุทธศาสตร# 
พ.ศ. 2559 คิดเป�นร0อยละ 

ของงบประมาณ 
แยกตามรายยุทธศาสตร# 

งบประมาณใน
แผนพัฒนาสามปM 

นําไปปฏบิตั ิ

1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งสาธารณูปโภค 
    สาธารณูปการ และระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน 
    และการพัฒนางานด�านผังเมืองเพ่ือรองรับ 
    การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

219,335,000 136,492,864 62.23 

2. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 111,700,000 70,395,900 63.02 
3. การพัฒนาด�านการศึกษาและการพัฒนา 
    ทรัพยากรมนุษย� 

57,285,780 57,162,609 99.78 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให� 
    ประชาชนอยู�เย็นเป8นสุข 

106,822,896 82,232,608 76.98 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
    สิ่งแวดล�อมให�ดํารงความสมบูรณ�และยั่งยืน 

65,813,000 54,334,166 82.56 

6. การพัฒนาด�านการบรหิารการเมืองการปกครอง 412,090,370 383,281,853 93.01 

 
๒.4 แผนภูมิการตดิตามและประเมินผลจํานวนงบประมาณในแผนพฒันาสามปMที่นําไปสู�การปฏิบัติแยกตาม    
      รายยุทธศาสตร# 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร
 

จํานวนเงิน (ล&านบาท) 
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๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร#การพัฒนา 

 แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด�วย ๖ ยุทธศาสตร� ๓๔ แนวทางการพัฒนาซ่ึง
แผนพัฒนาสามปC องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1) และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑-๔) มีจํานวน
โครงการท้ังสิ้น จํานวน 734 โครงการและนําไปสู�การปฏิบัติ จํานวน 648 โครงการ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได�ทําการคัดเลือกโครงการ (คัดเลือกโครงการท่ีมีการ
เบิกจ�ายในระบบ E-plan เดือนตุลาคม 2559) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร#ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร0างพ้ืนฐานและการพัฒนางานด0านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข0าสู�ประชาคมอาเซียน 

 

�โครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ดําเนินการเอง 

ช่ือโครงการ  :  ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว�าง ม.11 ต.ปงน�อย - ม.8 ต.หนองป}าก�อ 
                   อ.ดอยหลวง 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ :  1,100,000 บาท 

วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
  1. ประชาชนโดยรอบสามารถขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�สะดวกและรวดเร็ว 
  2. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี 

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ก�อสร�างเข่ือนปAองกันตลิ่งแม�นํ้ายาบ ม.2 ต.แม�เงิน อ.เชียงแสน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ :  1,500,000 บาท  
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
  1. ปAองกันการกัดเซาะของน้ําและการพังทลายของดิน 
  2. บรรเทาอุทกภัยและบรรเทาภัยจากน้ําให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแม�เงิน 
ปUญหา อุปสรรค และข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี 

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล เชื่อมระหว�าง ม.6 ต.ป}าตึง - ม.9 ต.ป}าซาง อ.แม�จัน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ :  2,590,000 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ท�องถ่ินมีเส�นทางคมนาคมท่ีได�มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 1. ผิวถนนค�อนข�างบาง มีรถบรรทุกหนักในการสัญจร ทําให�ถนนเกิดการชํารุด ทรุดตัว 
 2. เห็นควรเพ่ิมไหล�ทางอีกข�างละ 1 เมตร เนื่องจากมีการสัญจรของรถจักรยานยนต�ค�อนข�างมาก เสี่ยงต�อ
การเกิดอุบัติเหตุ 

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ก�อสร�างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ:ลท�ติกคอนกรีต เชื่อมระหว�าง ม.2 ต.เกาะช�าง - ม.4 
                    ต.ศรีเมืองชุม  อ.แม�สาย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ :  990,000 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ท�องถ่ินมีเส�นทางคมนาคมท่ีได�มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
 3. ประชาชนสามารถขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�สะดวกและรวดเร็ว 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 ควรก�อสร�างเป8นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะมีความแข็งแรง คงทนต�อการใช�งานเก่ียวกับการขนส�งพืชผล
ทางการเกษตร  

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ซ�อมสร�างถนนผิวจราจรแอสฟ:ลท�ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recyciing  
         สายทางชร.1040 เชื่อมระหว�างแยก ทล.หมายเลข 1 ม.3 ต.ศรีคํ้า - ม.4 ต.ป}าซาง อ.แม�จัน 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ :  1,996,000 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ท�องถ่ินมีเส�นทางคมนาคมท่ีได�มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
 3. ประชาชนสามารถขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�สะดวกและรวดเร็ว 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี 

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ก�อสร�างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ:ลท�ติกคอนกรีต เชื่อมระหว�าง  ม.3 ต.ปอ - ม.3 ต.ท�าข�าม  
          อ.เวียงแก�น 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ :  1,998,000 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ท�องถ่ินมีเส�นทางคมนาคมท่ีได�มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 ถนนเส�นนี้ทําเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร�อยแต�เจอป:ญหาฝนตก ไหล�ทางทรุดตัวเพราะน้ําป}า  ไหลหลาก           
พัดซากต�นไม� เศษหินดินต�างๆ น้ําไหลล�นถนนจึงทําให�ถนนบางส�วนเสียหาย  

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราสเลอรี่ซีล เชื่อมระหว�าง ม.17 ต.แม�ข�าวต�ม - ม.5   
            ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ :  1,929,000 บาท  
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
 2. ประชาชนสามารถขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�สะดวกและรวดเร็ว 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี 

รูปภาพประกอบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

ช่ือโครงการ  :  ก�อสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว�าง  ม.10 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย - ม.3  ต.รอบเวียง 
                     อ.เมืองเชียงราย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ :  1,076,000 บาท  
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
 2. ประชาชนสามารถขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�สะดวกและรวดเร็ว 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณให�มีการก�อสร�างสุดสายทาง 
 2. เห็นควรประสาน อบต.เวียงเหนือ ให�ปรับปรุงไหล�ทางโดยนําดินมาเสริมไหล�ทาง เนื่องจากไหล�ทางลึก 
15 เซนติเมตร อาจเป8นสาเหตุทําให�เกิดอุบัติเหตุแก�ผู�สัญจรได� 

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ก�อสร�างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล  เชื่อมระหว�าง ม.14 ต.ศรีดอนชัย - ม.10 ต.สถาน   
                 อ.เชียงของ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ :  1,461,000 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
 2. ประชาชนสามารถขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�สะดวกและรวดเร็ว 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 1. ถนนไม�มีคุณภาพ พ้ืนผิวถนนแตกทรุดตัว 
 2. ควรให�ผู�รับจ�างได�ดําเนินการปรับปรุงเพราะอยู�ในห�วงระยะประกัน   
 3. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบและเข�ามาดูสภาพพ้ืนท่ีจริง 

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ซ�อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง  เชื่อมระหว�าง  ม.18  ต.ยางฮอม - ม.13  ต.ป}าตาล  อ.ขุนตาล 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ :  1,990,000 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
 2. ประชาชนสามารถขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�สะดวกและรวดเร็ว 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 ถนนมีการซ�อมแซมดีมาก ขาดการดูแลของประชาชนในพ้ืนท่ี ถนนมีขนาดกว�าง 6 เมตรจริง แต�รถวิ่งสวน
ทางกันแทบไม�ได� เพราะมีหญ�าข้ึนรกมากตามไหล�ทาง  

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ก�อสร�างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล เชื่อมระหว�าง ม.12, ม.14 ต.ป}าตาล - ม.6 ต.ต�า  
          อ.ขุนตาล 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ :  1,496,500 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ท�องถ่ินมีเส�นทางคมนาคมท่ีได�มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี 

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ:ลท�ติกคอนกรีต เชื่อมระหว�าง ม.3 ต.บัวสลี - ม.11   
          ต.ป}าก�อดํา อ.แม�ลาว 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ :  1,480,000 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ท�องถ่ินมีเส�นทางคมนาคมท่ีได�มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
 3. ประชาชนสามารถขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�สะดวกและรวดเร็ว 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 การก�อสร�างถนนมีความหนา คงทนและเหมาะสมกับงบประมาณ ตรงกับความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ:ลท�ติกคอนกรีต เชื่อมระหว�าง ม.5 ทต.เจดีย� - ม.1   
          ทต.แม�ขะจาน  อ.เวียงป}าเปAา 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ :  673,000 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
 2. ประชาชนสามารถขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�สะดวกและรวดเร็ว 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 ถนนมีมาตรฐาน คงทนและคุ�มค�ากับงบประมาณ  

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ:ลท�ติกคอนกรีต เชื่อมระหว�าง ม.6 ทต.เวียงกาหลง - ม.15  
          ต.แม�เจดีย� อ.เวียงป}าเปAา 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ :  664,000 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ประชาชนได�รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
 2. ประชาชนสามารถขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�สะดวกและรวดเร็ว 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 ถนนมีมาตรฐาน คงทนและคุ�มค�ากับงบประมาณ  

รูปภาพประกอบ 
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ยุทธศาสตร#ที่ 2 การพัฒนาด0านเศรษฐกิจและการท�องเที่ยว 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คัดเลือกโครงการใน
การออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ดําเนินการเอง และโครงการท่ีให�
การสนับสนุนเงินอุดหนุนให�แก�หน�วยงานราชการ หน�วยงานเอกชน องค�กร กลุ�มต�างๆ ด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว
(คัดเลือกโครงการท่ีมีการเบิกจ�ายในระบบ E-plan เดือนตุลาคม 2559) ดังนี้ 

�โครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ดําเนินการเอง 

ช่ือโครงการ  :  โครงการยุวเกษตรท�องถ่ิน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ  :  300,000 บาท 
สถานท่ีจัดงาน  :  ณ ข�วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล�านนาและอาเซียน 
ว/ด/ป ท่ีจัดงาน  :  ระหว�างวันท่ี 28-29 มิถุนายน 2559 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ส�งเสริมและฝ~กอาชีพให�กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
 2. เด็กและเยาวชนมีความรู� ความสามารถด�านการเกษตรเบ้ืองต�น 
 3. เด็กและเยาวชนใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� ห�างไกลยาเสพติด 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี   

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  โครงการกระบวนการโรงเรียนชาวนาตามยุทธศาสตร�ข�าวจังหวัดเชียงราย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ  :  300,000 บาท 
สถานท่ีจัดงาน  :  อาคารคชสาร ศูนย�บูรณาการการเรียนรู�และนันทนาการ สนามกีฬากลาง 
ว/ด/ป ท่ีจัดงาน  :  วันท่ี 17 พฤษภาคม 2559   
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ประชาชนมีความรู�เรื่องการพัฒนาพันธุ�ข�าว สร�างเครือข�ายเกษตรกรผู�ปลูกข�าว  
 2. ประชาชนมีทักษะความรู�ในการเพ่ิมผลผลิต การลดต�นทุน การเพ่ิมมูลค�าของผลิตภัณฑ� 

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี   

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ�และบรรจุภัณฑ�ผลผลิตของกลุ�มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ  :  5,000,000 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค�าและผลิตภัณฑ�ของชุมชน 
 2. กระตุ�นให�กลุ�มสตรี กลุ�มผู�ผลิตสินค�า เกิดการต่ืนตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ� พัฒนาบรรจุภัณฑ�ให�ถูกต�อง 
 3. สร�างรายได� สร�างความม่ันคงให�กับกลุ�มพัฒนาสตรี 

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี   

รูปภาพประกอบ  
วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงเทิง  อ.เทิง จ.เชียงราย 
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รูปภาพประกอบ  
วันท่ี 28 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมอําเภอเมืองเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

รูปภาพประกอบ 
วันท่ี 30 มีนาคม 2559   

ณ หอประชุมสวนสาธารณหนองมโนราห# อ.แม�จัน จ.เชียงราย 
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รูปภาพประกอบ  
วันท่ี 23 มีนาคม 2559  ณ ท่ีว�าการอําเภอพาน อ.พาน จ.เชียงราย 
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ช่ือโครงการ  :  โครงการมหกรรมไม�ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 (Chiangrai Asean Flowers Festival 2015) 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ :  52,000,000 บาท 
สถานท่ีจัดงาน  :  ณ สวนไม�งามริมน้ํากก อ.เมือง จ.เชียงราย  
ว/ด/ป ท่ีจัดงาน  :  ระหว�างวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 – 8 มกราคม 2560   
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. เปsดโอกาสให�เกษตรกร กลุ�มแม�บ�าน และประชาชนโดยท่ัวไปให�นําผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจน 
ผลิตภัณฑ�แปรรูปสินค�าเกษตรในท�องถ่ินมาจําหน�าย สร�างอาชีพสร�างรายได� กระตุ�นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย 
 2. ส�งเสริมสืบสานอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของล�านนา 
 3. สถาบันการศึกษา หน�วยงานราชการ และองค�กรเอกชน มีโอกาสสร�างงาน สร�างอาชีพ แสดงผลงานต�างๆ  
ได�มีส�วนร�วมในการจัดงาน  

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 1. การจัดงานในครั้งต�อไปเห็นควรจัดรูปแบบใหม�ๆ ไม�ใช�แบบเดิมๆ ทุกๆปC 
  2. เห็นควรประชาสัมพันธ�และติดปAายบอกทางมาบริเวณท่ีจัดงาน เพราะคนส�วนใหญ�ท่ีมาเท่ียวเป8นคน
ต�างจังหวัด 
 3. เพ่ิมมุมถ�ายรูปให�มากกว�านี้ ดอกไม�เหี่ยวควรมีการเปลี่ยนใหม� 
 4. สินค�าและเสื้อผ�าของพ้ืนเมืองมีน�อย เห็นควรจัดให�อยู�รวมกันท้ังถนนคนเดินและศูนย� OTOP  

รูปภาพประกอบ 
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�โครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ให�การสนับสนุนงบประมาณให�แก�หน�วยงานอ่ืน 

ช่ือโครงการ  :  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแม�สาย ตามโครงการส�งเสริมการท�องเท่ียวและของดี 
         เมืองชายแดน (แม�สาย) ครั้งท่ี 3  

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  ท่ีทําการปกครองอําเภอแม�สาย  งบประมาณ :  100,000 บาท  
สถานท่ีจัดงาน  :  ณ ท่ีทําการปกครองอําเภอแม�สาย อ.แม�สาย จ.เชียงราย  
ว/ด/ป ท่ีจัดงาน  :  ระหว�างวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 – 8 มกราคม 2560   
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. เผยแพร�เอกลักษณ�และอัตตาลักษณ�เฉพาะถ่ินอําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงรายให�เป8นท่ีรู�จัก  
 2. เพ่ิมมูลค�าการค�าชายแดน สินค�าผลิตภัณฑ� OTOP อําเภอแม�สายจากการประชาสัมพันธ� เพ่ือขยายตลาด
การค�า 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 1. การรายงานผล วัตถุประสงค� เปAาหมาย งบประมาณ รายละเอียดต�างๆ ไม�ชัดเจน  
 2. ไม�ชี้แจงรายละเอียดค�าใช�จ�าย งบประมาณ 100,000 บาท ท่ี อบจ.เชียงรายสนับสนุน  

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอพาน จํานวน 2 โครงการ คือ  
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  ท่ีทําการปกครองอําเภอพาน  
 1. โครงการศึกษาเรียนรู�วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมล�านนา อ.พาน ประจําปC 2559 
งบประมาณ  :  200,000 บาท   
สถานท่ีจัดงาน  :  ณ หอประชุมท่ีว�าการอําเภอพาน อ.พาน จ.เชียงราย 
ว/ด/ป ท่ีจัดงาน  :  ระหว�างวันท่ี 12-13 กุมภาพันธ� 2559  
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
  1.1 การทํากิจกรรมร�วมกัน ท้ังส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน�วยงานเอกชน รวมท้ังส�งเสริมการแสดงออก
ให�กับเด็กและเยาวชนให�กล�าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
  1.2 เด็ก เยาวชน ประชาชนได�รับความรู�เรื่อง วัฒนธรรมของจีนและวัฒนธรรมล�านนา 

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี 

 2. โครงการเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา 12 สิงหาฯ มหาราชินี ครั้งท่ี 24 
ปC 2559  
งบประมาณ : 100,000 บาท 
สถานท่ีจัดงาน  :  ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย  
ว/ด/ป ท่ีจัดงาน  :  วันท่ี 27 สิงหาคม 2559  
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
  2.1 เยาวชน ประชาชน ได�แสดงออกถึงความจงรักภักดีต�อสถาบันพระมหากษัตริย� และร�วมกิจกรรม  
  2.2 เยาวชนและประชาชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย และมีสุขภาพร�างกาย สมบูรณ�แข็งแรง 

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
  2.1 ไม�มีการรายงานผลหลังจากเสร็จสิ้นตามระเบียบฯ   
  2.2 ในวันท่ีออกตรวจโครงการไม�มีความพร�อมและเอกสารในการตรวจ   
  2.2 เห็นควรชี้แจงให�หน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนจัดทําเอกสารหลักฐานในการเบิกจ�ายให�ถูกต�อง 

รูปภาพประกอบ 
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 ยุทธศาสตร#ที่ 3 การพัฒนาด0านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย# 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คัดเลือกโครงการใน
การออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ดําเนินการเอง และโครงการท่ีให�
การสนับสนุนเงินอุดหนุนให�แก�หน�วยงานราชการ หน�วยงานเอกชน องค�กร กลุ�มต�างๆ ฯลฯ ด�านการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย� (คัดเลือกโครงการท่ีมีการเบิกจ�ายในระบบ E-plan เดือนตุลาคม 2559) ดังนี้ 

�โครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ให�การสนับสนุนงบประมาณให�แก�หน�วยงานอ่ืน  

ช่ือโครงการ  :  อุดหนุนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามโครงการฝ~กอบรม    
         เชิงปฏิบัติการลูกเสือต�านภัยยาเสพติดน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3  
งบประมาณ  :  630,000 บาท 
สถานท่ีจัดงาน  :  ณ ค�ายกองร�อยตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี 327 อ.แม�จัน จ.เชียงราย 
ว/ด/ป ท่ีจัดงาน  :  ระหว�างวันท่ี 26-29 พฤษภาคม 2559  
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ลูกเสือตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด    
 2. ลูกเสือได�แลกเปลี่ยนและมีทักษะร�วมกันในการปAองกัน พิษภัยจากยาเสพติด 
 3. ลูกเสือนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวัน  

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 1. วิทยากร มีจํานวน 30 คน นักเรียน มีจํานวน 150 คน /รุ�น ซ่ึงอัตราส�วนในการดูแลเด็ก มากเกินไป 1 : 5 
 2. เห็นควรมีการติดตามและประเมินผลของเด็กนักเรียนเม่ือผ�านการฝ~กอบรมแล�วสามารถนําความรู�ท่ีได�ไป
ใช�ในชีวิตประจําวันได�มากน�อยอย�างไร 
 3. นักเรียนท่ีเข�าร�วมโครงการ เห็นควรระบุชั้นปCท่ีสูง เด็กนักเรียนท่ีสามารถช�วยเหลือตัวเองได�  
 4. รายละเอียดค�าใช�จ�ายบางรายการควรปรับให�เหมาะสม และตัดค�าใช�จ�ายท่ีไม�จําเป8นออกเพ่ือจะได�นําไปใช�
ประโยชน�ในด�านอ่ืนๆ ได� 

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตามโครงการพัฒนาห�องสมุดดิจิทัล (Digital Library)   
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   
งบประมาณ  :  800,000 บาท 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย 
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  เดือนกุมภาพันธ� - มีนาคม  2559   
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมมีห�องสมุดท่ีเป8นแหล�งเรียนรู�ยุคใหม�ท่ีได�มาตรฐานทุกด�านและมีบรรยากาศท่ีดี 
ผู�ใช�บริการได�รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต�องตามหลักวิชาการบรรณารักษ�ศาสตร�   
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ 
 ไม� มีปA ายประชาสัม พันธ�หน� วยงาน ท่ีสนับสนุนงบประมาณ เห็นควรให� เจ� าหน� า ท่ี เ บิกจ� าย ให� 
การแนะนําในการจัดทําปAายประชาสัมพันธ�   

รูปภาพประกอบ 
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ยุทธศาสตร#ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให0ประชาชนอยู�เย็นเป�นสุข 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คัดเลือกโครงการใน
การออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ดําเนินการเอง และโครงการท่ีให�
การสนับสนุนเงินอุดหนุนให�แก�หน�วยงานราชการ  หน�วยงานเอกชน องค�กร กลุ�มต�างๆ ฯลฯ ด�านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพ่ือให�ประชาชนอยู�เย็นเป8นสุข (คัดเลือกโครงการท่ีมีการเบิกจ�ายในระบบ E-plan เดือนตุลาคม 2559)  
ดังนี้ 

�โครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ดําเนินการเอง 

ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมทักษะการว�ายน้ําข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กและเยาวชน “ว�ายน้ําเพ่ือชีวิต” 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ  :  189,100  บาท 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ สระว�ายน้ําหมู�บ�านสินธานี 1  อ.เมือง จ.เชียงราย 
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  ระหว�างวันท่ี 21 - 31 มีนาคม  2559   
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 เด็กและเยาวชนสามารถช�วยเหลือตัวเองเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางน้ําได� และใช�เวลาว�างให�เป8นประโยชน� ส�งผลดี
ต�ออวัยวะทุกส�วนของร�างกาย 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 1. โรงเรียน อบจ.เชียงรายมีสระว�ายน้ําท่ีมาตรฐาน แต�ขาดการนําไปใช�ให�เกิดประโยชน�  
 2. ควรมีการเข�าไปบริหารจัดการให�เกิดประโยชน�ต�อโรงเรียนและจัดทําเป8นร�างระเบียบฯ ในการปฏิบัติ 
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 52 

ช่ือโครงการ  :  โครงการสล�าน�อยแห�งล�านนา  
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ  :   300,000  บาท 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  วันท่ี  27  มิถุนายน  2559   
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 เด็กและเยาวชนมีความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม และภูมิป:ญญาพ้ืนบ�านล�านนา เช�น การฟAอน การประดิษฐ�โคม 
ตุง เป8นต�น 

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ : ไม�มี  

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  โครงการฝ~กอบรมกลุ�มสตรี เรื่อง อัคคีภัยและการใช�แก�สหุงต�มในครัวเรือน รุ�นท่ี 1 - 4 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ  :  2,000,000  บาท 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ อาคารศูนย�บริการนักท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อ.เทิง จ.เชียงราย 
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  รุ�นท่ี 3  วันท่ี 23 มีนาคม 2559 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. กลุ�มสตรีมีความพร�อมในการรับมืออัคคีภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนได�จากการใช�แก�สหุงต�มมีการบริหารจัดการกับ
เหตุอัคคีภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนได�มีระบบแบบแผน  
 2. ลดความสูญเสียต�อชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน  

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ : ไม�มี  

รูปภาพประกอบ  
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 �โครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ให�การสนับสนุนงบประมาณให�แก�หน�วยงานอ่ืน  

ช่ือโครงการ  :  อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จํานวน 3 โครงการ คือ  
 1. โครงการส�งเสริมสุขภาพครอบครัวและชุมชน    งบประมาณ : 650,000 บาท 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ ศูนย�สาธิตสหกรณ�โครงการหุบกะพง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  วันท่ี 27 - 31 มีนาคม 2559 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 ครอบครัวและชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับบุคคลและชุมชนท่ีมีประสบการณ�ในการดูแลสุขภาพและ
สิ่งแวดล�อม เกิดระบบ/แนวทางการดูแลประชาชนในชุมชน ในด�านสุขภาพและเกิดชุมชนต�นแบบในการดําเนินงานด�าน
สุขภาพและด�านสิ่งแวดล�อม เพ่ิมข้ึนอย�างน�อย 1 หมู�บ�าน 

 2. โครงการส�งเสริมสุขภาพโดยกลุ�มพัฒนาสตรี อําเภอเชียงของ  งบประมาณ : 200,000 บาท 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ ห�องประชุมลําน้ําโขง อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  วันท่ี 18 - 26 เมษายน 2559 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
  สตรีในอําเภอเชียงของได�รับความรู�ในเรื่องการค�นหาคัดกรอง การปAองกันมะเร็งเต�านมและมะเร็งปากมดลูก 
มีทักษะเรื่องการตรวจเต�านมด�วยตนเอง และสตรีกลุ�มเสี่ยงได�รับการตรวจเต�านมโดยเจ�าหน�าท่ี เม่ือพบความผิดปกติ
ได�รับการรักษาและส�งต�อ 

 3. โครงการมหกรรมส�งเสริมสุขภาพและปAองกันโรค อําเภอเชียงของ  งบประมาณ : 350,000 บาท 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ ห�องประชุมของ รพ.ส�งเสริมสุขภาพตําบล และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  วันท่ี 29 กุมภาพันธ� - 8 มีนาคม 2559 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน และประชาชนกลุ�มเสี่ยง มีความรู�และทักษะในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพด�วย 3อ. 2ส. ได�เล็งเห็นความสําคัญและเห็นตัวอย�างการส�งเสริมสุขภาพในด�านต�างๆ โดยเฉพาะด�าน
การออกกําลังกาย นอกจากนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน ยังได�เป8นแบบอย�างในการดูแลสุขภาพให�กับ
ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ผลการดําเนินงานด�านสุขภาพของแต�ละตําบล ในอําเภอเชียงของ 
 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 1. รายละเอียดของโครงการไม�ชัดเจน 
 2. ผู�ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการไม�ร�วมอธิบายให�ความรู�แก�คณะกรรมการติดตามฯ เช�น เจ�าหน�าท่ีการเงิน หรือ
เจ�าหน�าท่ีพัสดุ 
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ช่ือโครงการ  :  อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย จํานวน 4 โครงการ คือ 
 1. โครงการจัดส�งนักกีฬาและเจ�าหน�าท่ีจังหวัดเชียงราย เข�าร�วมการแข�งขันกีฬาแห�งชาติ ครั้งท่ี 44 ณ 
จังหวัดนครสวรรค� 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักงานการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ  :  400,000 บาท 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ จังหวัดนครสวรรค� 
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  วันท่ี 11 – 21  ธันวาคม  2558 
 
 2. โครงการจัดส�งนักกีฬาและเจ�าหน�าท่ีเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาคนพิการแห�งชาติ ครั้งท่ี 34  
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักงานการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ  :  60,000 บาท 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ จังหวัดนครสวรรค� 
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  วันท่ี 13 – 16  มกราคม  2559 
 
 3. โครงการจัดส�งนักกีฬาและเจ�าหน�าท่ีเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 32  
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักงานการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ  :  500,000 บาท 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ จังหวัดเชียงใหม� 
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  วันท่ี 26 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน  2558 
 
 4. โครงการจัดการแข�งขันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงราย  งบประมาณ  :  80,000 บาท 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักงานการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ  :  80,000 บาท 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ สนามเปตอง สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย 
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  วันท่ี 15 – 16 ธันวาคม  2558 
 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 นักกีฬา ผู�ฝ~กสอน ผู�ควบคุมทีม และเจ�าหน�าท่ี มีความรู�ความสามารถในการยกระดับมาตรฐานการกีฬาของ
จังหวัดเชียงราย ให�มีมาตรฐานเทียบเท�าระดับสากล ตลอดจนประชาชน เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส เพ่ือจัดหาผู�เข�าร�วมการ
แข�งขันตามท่ีกําหนด   
 

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 ไม�มีการรายงานผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการตามระเบียบฯ  
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  ยุทธศาสตร#ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมให0ดํารงความสมบูรณ#และย่ังยืน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  คัดเลือกโครงการใน
การออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ดําเนินการเอง ด�านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�ดํารงความบูรณ�และยั่งยืน (คัดเลือกโครงการท่ีมีการเบิกจ�ายในระบบ E-plan 
เดือนตุลาคม 2559)  ดังนี้ 

�โครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ดําเนินการเอง  

ช่ือโครงการ  :  ขุดลอกแม�นํ้าคํา เชื่อมระหว�าง ม.1, ม.14 ต.แม�คํา - ม.6 ต.ศรีค้ํา อ.แม�จัน        
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ :  980,000 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีแหล�งน้ําเพียงพอต�อการอุปโภคบริโภค 
 2. ระบายน้ําและใช�ในการเกษตร  
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 1. ดิน ทรายท่ีผุดออกจากพ้ืนน้ํามีมาก การขุดลอกช�วยได�แค�ระยะสั้นๆ  
 2. เห็นควรประสานกับกรมเจ�าท�า เพ่ือแก�ไขป:ญหาในระยะยาว 
 3. การขุดลอกแม�น้ําทําได�ลําบาก เพราะประชาชนในพ้ืนท่ีนําพืชผักมาปลูกท้ัง 2 ข�างของฝ:�งแม�น้ํา  

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  ก�อสร�างฝายน้ําล�นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย        
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ  :  499,000 บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําสําหรับใช�ในการเกษตร 
 2. ประชาชนมีแหล�งน้ําเพียงพอต�อการอุปโภคบริโภค 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี 

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  โครงการ 18 อําเภอ 18 ต�นแบบใหม�การจัดการขยะอย�างยั่งยืน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ  :  500,000  บาท 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู�ความเข�าใจในการจัดการขยะ ปลูกจิตสํานึกให�เห็นคุณค�าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ใช�แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี 

รูปภาพประกอบ  
วันท่ี 2 มีนาคม 2559  ณ บ0านดอนแยง ต.หงาว อ.เทิง 
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รูปภาพประกอบ  
วันท่ี 15 กุมภาพันธ# 2559 ณ บ0านโพธนาราม ต.สันทราย อ.แม�จัน 
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ช่ือโครงการ  :  โครงการส�งเสริมมีส�วนร�วมด�านการอนุรักษ�ปAองกันและแก�ไขป:ญหาไฟป}าและหมอกควัน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ  :  500,000  บาท 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ อาคารคชสาร ศูนย�บูรณาการการเรียนรู�และนันทนาการ สนามกีฬากลาง  
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  วันท่ี  24  มิถุนายน  2559 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีความรู�ความเข�าใจ และจัดกิจกรรมแก�ไขป:ญหาไฟป}าและ
หมอกควัน 

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี 

รูปภาพประกอบ 
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ยุทธศาสตร#ที่ 6 การพัฒนาด0านการบริหารการเมืองการปกครอง 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  คัดเลือกโครงการในการ
ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ดําเนินการเอง ด�านการเมืองการ
บริหารการปกครอง  ผลจากการติดตามและประเมินผล สรุปได�ดังนี้ 

   � โครงการท่ีองค#การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ดําเนินการเอง    

ช่ือโครงการ  :  โครงการวันท�องถ่ินไทย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ  :  120,000  บาท 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ อาคารคชสาร ศูนย�บูรณาการการเรียนรู�และนันทนาการ สนามกีฬากลาง  
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  วันท่ี  18 มีนาคม  2559 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. น�อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงโปรด
เกล�าจัดให�มีการปกครองส�วนท�องถ่ินในประเทศไทย 
 2. องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัดได�แสดงศักยภาพ ผลงานและกิจกรรมของหน�วยงานพร�อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู�การบริหารการพัฒนาท�องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 
 3. ประชาชนทราบถึงบทบาท ภารกิจและผลงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 4. สร�างความสัมพันธ�อันดีและความสามัคคีระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัด 

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี 

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีและค�าธรรมเนียมบํารุง องค�การบริหารส�วนจังหวัด 
          เชียงราย ประจําปCงบประมาณ 2559 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ  :    200,000  บาท 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ อาคารคชสาร ศูนย�บูรณาการการเรียนรู�และนันทนาการ สนามกีฬากลาง  
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  วันท่ี  30  สิงหาคม  2559 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. การดําเนินการจัดเก็บภาษีและค�าธรรมเนียมบํารุง อบจ.เชียงรายเป8นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ถูกต�อง
ครบถ�วนและยุติธรรม  
 2. ประชาสัมพันธ�และสร�างความเข�าใจในระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการชําระภาษีและค�าธรรมเนียมบํารุง 
อบจ.เชียงรายแก�ผู�ประกอบการ 

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ   
 ไม�สามารถเก็บภาษีอย�างท่ัวถึง ทําให�เกิดการได�เปรียบเสียเปรียบเกิดข้ึน ป:�มน้ํามันหยอดเหรียญไม�ได�จ�าย
ภาษีตามกฎหมายแต�สามารถขายในชุมชนได�และราคาแพงกว�า ซ่ึงไม�สามารถควบคุมราคาและคุณภาพได� 

รูปภาพประกอบ 
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ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพ่ิมศักยภาพในการจัดทําแผนชุมชน  ประจําปCงบประมาณ 
         พ.ศ.2559 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ  :  150,000  บาท 
สถานท่ีดําเนินงาน  :  ณ ห�องประชุมลําน้ําโขงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ  
ว/ด/ป ท่ีดําเนินงาน  :  วันท่ี  29  กรกฎาคม  2559 
วัตถุประสงค#/ประโยชน#ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินงาน 
 1. ผู�นําหมู�บ�าน ผู�นําชุมชน ผู�นําองค�กรภาคประชาชน ประชาชนท่ัวไป มีศักยภาพในการจัดทําแผนชุมชน มี
ความสามารถในการถ�ายทอดองค�ความรู�เก่ียวกับแผนชุมชน สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท�องถ่ินและทํางานเป8น
เครือข�ายภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ 
 2. นําป:ญหาความต�องการ/ข�อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมและแผนชุมชนมาวิเคราะห�และจัดลําดับ
ความสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือประกอบการปรับปรุงยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
และบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสามปCให�สามารถแก�ไขป:ญหา และสอดคล�องกับความต�องการของประชาชนมากข้ึน ข�อมูล
ทันสมัย และทันต�อสถานการณ�ป:จจุบัน 
 3. รับฟ:งความคิดเห็น ข�อเสนอแนะในการพัฒนาของประชาชนในจังหวัดเชียงราย 

ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ  :  ไม�มี 

รูปภาพประกอบ 
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ส�วนท่ี ๔ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินการ 

ขององค#การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

การวิเคราะห�ข�อมูลความพึงพอใจต�อการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร� ดังน้ี 
 

 ยุทธศาสตร#ที่ ๑  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบ
โครงสร0างพ้ืนฐานและการพัฒนางานด0านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข0าสู�ประชาคมอาเซียน  
 ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการต�อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและการพัฒนางานด�านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคม
อาเซียนและการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 การวิเคราะห#ข0อมูล  แบ�งเป�น  3  ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห�ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมงาน 
 
ตอนท่ี 1  การวิเคราะห#ข0อมูลท่ัวไปของผู0ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1.1  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกเพศ 
 

เพศ จํานวน ร0อยละ 
ชาย 31 56.40 
หญิง 24 43.60 
รวม 55 100.00 

 จากตารางท่ี 1.1  จากตารางผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป8นเพศชาย 31 ราย คิดเป8นร�อยละ 56.40 เป8น
เพศหญิง 24 ราย คิดเป8นร�อยละ 43.60 
 
 

ตารางท่ี 1.2  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร0อยละ 
ตํ่ากว�า 20 ปC 2    3.60 
21 – 30 ปC 13 23.60 
31 – 40 ปC 9 16.40 
41 – 50 ปC 14 25.50 
51 – 60 ปC 13 23.60 

มากกว�า 60 ปC 4   7.30 
รวม 55                100.00 
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 จากตารางท่ี 1.2  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอายุ 41 – 50 ปC จํานวน 14 ราย คิดเป8นร�อยละ 
25.50 รองลงมามีอายุ 21 – 30 ปC อายุ 51–60 ปCจํานวน 13 ราย คิดเป8นร�อยละ 23.60 และมีอายุ 31–40 ปC 
จํานวน 9 ราย คิดเป8นร�อยละ 16.40 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1.3  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร0อยละ 
ระดับประถมศึกษา 12 21.80 
ระดับมัธยมต�น/หรือเทียบเท�า 14 25.50 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท�า 9 16.40 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท�า 4   7.20 
ระดับปริญญาตรี 9 16.40 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว�า 6 10.90 
อ่ืนๆ  1   1.80 

รวม 55 100.00 

 จากตารางท่ี 1.3  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีการศึกษาระดับมัธยมต�น/หรือเทียบเท�าจํานวน 14 ราย 
คิดเป8นร�อยละ 25.50 รองลงมา มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 12 ราย คิดเป8น ร�อยละ 21.80 และระดับ
มัธยมปลาย/หรือเทียบเท�า ระดับปริญญาตรี จํานวน 9 ราย คิดเป8นร�อยละ 16.40ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1.4  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร0อยละ 
ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน 2   3.60 
ข�าราชการ 4   7.30 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 8 14.50 
ลูกจ�าง/พนักงานจ�าง 8 14.50 
เกษตรกร 5   9.10 
ประกอบธุรกิจส�วนตัว 11 20.00 
พ�อบ�าน/แม�บ�าน 10 18.20 
รับจ�างท่ัวไป 3   5.50 
อ่ืนๆ  4   7.30 

รวม 55                100.00 

 จากตารางท่ี 1.4 ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอาชีพประกอบธุรกิจส�วนตัว จํานวน 11 ราย  คิดเป8นร�อย
ละ 20 รองลงมา มีอาชีพพ�อบ�าน/แม�บ�าน จํานวน 10 รายคิดเป8นร�อยละ 18.20 และมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน, ลูกจ�าง/พนักงานจ�าง จํานวน 8 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 14.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1.5  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามภูมิลําเนา 
 

ภูมิลําเนา จํานวน ร0อยละ 
อําเภอเมืองเชียงราย 0 0 

อําเภอแม�จัน 6 10.90 

อําเภอแม�สาย 4   7.30 

อําเภอเชียงแสน 4   7.30 

อําเภอเชียงของ 6 10.90 

อําเภอเทิง 1   1.80 

อําเภอพาน 1   1.80 

อําเภอป}าแดด 2   3.60 

อําเภอแม�สรวย 4   7.30 

อําเภอเวียงป}าเปAา 4   7.30 

อําเภอเวียงชัย 6 10.90 

อําเภอแม�ลาว 3   5.50 

อําเภอขุนตาล 2   3.60 

อําเภอพญาเม็งราย 1   1.80 

อําเภอเวียงแก�น 3   5.50 

อําเภอแม�ฟAาหลวง 2   3.60 

อําเภอเวียงเชียงรุ�ง 1   1.80 

อําเภอดอยหลวง 4   7.30 

อ่ืนๆ 1   1.80 

รวม 55                100.00 
 

 จากตารางท่ี 1.5  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีภูมิลําเนาอยู�อําเภอแม�จัน, อําเภอเชียงของ, อําเภอเวียง
ชัย จํานวน 6 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 10.90 รองลงมา อําเภอแม�สาย, อําเภอเชียงแสน, อําเภอแม�สรวย,           
อําเภอเวียงป}าเปAา, อําเภอดอยหลวง จํานวน 4 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 7.30 และอําเภอแม�ลาว, อําเภอเวียงแก�น 
จํานวน 3 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 5.50 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผู0เข0าร�วมโครงการต�อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร#การพัฒนาระบบคมนาคมและ
ขนส�งภายในองค#กรปกครองส�วนท0องถ่ินเพ่ือรองรับการขยายตัว ของการลงทุนภายในท0องถ่ินและการเช่ือมโยง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค# 
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด0วย ร0อยละ ไม�เห็นด0วย ร0อยละ ไม�แน�ใจ ร0อยละ 

การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส�ง  
ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรและการ
รองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน    

34 61.80 18 32.70 3 5.50 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป8น 

30 54.50 24 43.70 1 1.80 

การพัฒนางานด�านผังเมือง 23 41.80 27 49.10 5 9.10 

 จากตารางท่ี 2  ในภาพรวมผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เห็นด�วยกับวัตถุประสงค�ของโครงการ คิดเป8นร�อยละ 
61.80 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส�ง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร รองลงมาคิดเป8นร�อยละ 
54.50 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป8น และคิดเป8นร�อยละ 41.80  
การพัฒนางานด�านผังเมือง 
 
ตอนท่ี 3  การวิเคราะห#ความพึงพอใจของผู0ตอบแบบสอบถามด0านการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานของ    
 อบจ.เชียงราย 
 

ความพึงพอใจ ค�าเฉล่ีย 
ส�วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 2.34 0.61 มีความพึงพอใจมาก 
การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.32 0.66 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�ตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

2.40 0.56 มีความพึงพอใจมาก 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู�การแก�ไขป:ญหาของประชาชน
ในท�องถ่ินได�ถูกต�อง 

2.30 0.63 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การแก�ไขป:ญหาและการตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�รวดเร็ว 

2.27 0.67 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การประชาสัมพันธ�โครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนได�รับรู�ข�อมูล
ได�อย�างท่ัวถึง 

2.32 0.69 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ี 
อบจ.เชียงรายดําเนนิการ 

2.16 0.73 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�อสาธารณะ 2.36 0.58 มีความพึงพอใจมาก 

   



 73 

 จากตารางท่ี 3  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับความพึงพอใจมาก การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�
ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.40 รองลงมาคือ มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมต�อสาธารณะ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.36 และการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม ค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 2.34 ตามลําดับ 
 

หมายเหตุ  การวิเคราะห#ข0อมูลในส�วนของการประเมินความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�  ได�แก� ค�าเฉลี่ย 
(Mean) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ�งเป8น ๓ ระดับความสําคัญ คือ มาก ปานกลาง 
น�อย ซ่ึงกําหนดเกณฑ�การให�ค�าคะแนนแต�ละข�อคําถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น�อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช�เกณฑ�การแปลความหมายค�าคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช�วงคะแนนค�าเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐  มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓  ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖  น�อย 
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 ยุทธศาสตร#ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท�องเที่ยว 

 ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการต�อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ และการท�องเท่ียว
และการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 การวิเคราะห#ข0อมูล แบ�งเป�น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห�ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมงาน 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห#ข0อมูลท่ัวไปของผู0ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกเพศ 
 

เพศ จํานวน ร0อยละ 
ชาย 17 34.00 
หญิง 33 66.00 
รวม 50                100.00 

  จากตารางท่ี 1.1  จากตารางผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป8นเพศหญิง  33 ราย คิดเป8นร�อยละ 66  
เป8นเพศชาย 17 ราย คิดเป8นร�อยละ 34 
 
ตารางท่ี 1.2  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร0อยละ 
ตํ่ากว�า 20 ปC 2   4.00 
21 – 30 ปC 10 20.00 
31 – 40 ปC 13 26.00 
41 – 50 ปC 11 22.00 
51 – 60 ปC 8 16.00 

มากกว�า 60 ปC 6 12.00 
รวม 50                100.00 

 

 จากตารางท่ี 1.2  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอายุ 31 – 40 ปCจํานวน 13 ราย คิดเป8นร�อยละ 26  
รองลงมามีอายุ 41 – 50 ปC จํานวน 11 ราย คิดเป8นร�อยละ 22  และมีอายุ 21 – 30 ปCจํานวน 10 รายคิดเป8นร�อยละ 
20 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1.3  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร0อยละ 
ระดับประถมศึกษา 14 28.00 
ระดับมัธยมต�น/หรือเทียบเท�า 7 14.00 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท�า 12 24.00 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท�า 6 12.00 
ระดับปริญญาตรี 9 18.00 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว�า 1   2.00 
อ่ืนๆ  1   2.00 

รวม 50                100.00 
 

 จากตารางท่ี 1.3  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 14 ราย                
คิดเป8นร�อยละ 28  รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท�า จํานวน 12 ราย คิดเป8นร�อยละ 24 และ
ระดับปริญญาตรี จํานวน 9 ราย คิดเป8นร�อยละ 18  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1.4  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร0อยละ 
ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน 1   2.00 
ข�าราชการ 4   8.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 4   8.00 
ลูกจ�าง/พนักงานจ�าง 12 24.00 
เกษตรกร 6 12.00 
ประกอบธุรกิจส�วนตัว 8 16.00 
พ�อบ�าน/แม�บ�าน 10 20.00 
รับจ�างท่ัวไป 4   8.00 
อ่ืนๆ  1   2.00 

รวม 50                100.00 
 

 จากตารางท่ี 1.4  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอาชีพลูกจ�าง/พนักงานจ�างจํานวน 12 ราย คิดเป8นร�อยละ 
24 รองลงมา มีอาชีพพ�อบ�าน/แม�บ�าน จํานวน 10 รายคิดเป8นร�อยละ 20 และมีอาชีพประกอบธุรกิจส�วนตัว จํานวน 
8 ราย คิดเป8นร�อยละ 16  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1.5  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามภูมิลําเนา 
 

ภูมิลําเนา จํานวน ร0อยละ 
อําเภอเมืองเชียงราย 1   2.00 

อําเภอแม�จัน 2   4.00 

อําเภอแม�สาย 4   8.00 

อําเภอเชียงแสน 1   2.00 

อําเภอเชียงของ 2   4.00 

อําเภอเทิง 1   2.00 

อําเภอพาน 0 0 

อําเภอป}าแดด 6 12.00 

อําเภอแม�สรวย 7 14.00 

อําเภอเวียงป}าเปAา 1   2.00 

อําเภอเวียงชัย 2   4.00 

อําเภอแม�ลาว 2   4.00 

อําเภอขุนตาล 2   4.00 

อําเภอพญาเม็งราย 3   6.00 

อําเภอเวียงแก�น 4   8.00 

อําเภอแม�ฟAาหลวง 2   4.00 

อําเภอเวียงเชียงรุ�ง 6 12.00 

อําเภอดอยหลวง 4   8.00 

รวม 50                100.00 
 

 จากตารางท่ี 1.5 ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีภูมิลําเนาอยู�อําเภอแม�สรวย จํานวน 7 ราย คิดเป8นร�อยละ 
14 รองลงมาอําเภอป}าแดด และอําเภอเวียงเชียงรุ�ง จํานวน 6 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 12 อําเภอแม�สาย อําเภอ
เวียงแก�น และอําเภอดอยหลวง จํานวน 4 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 8 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผู0เข0าร�วมโครงการต�อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร#การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ 
 และการท�องเท่ียว 
 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค# 
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด0วย ร0อยละ ไม�เห็นด0วย ร0อยละ ไม�แน�ใจ ร0อยละ 

ส�งเสริมการสร�างงานและสร�างอาชีพให�แก�ประชาชน
กลุ�มแรงงานนอกระบบ กลุ�มผู�ไม�มีงานทํา กลุ�ม
ผู�สูงอายุ กลุ�มวิสาหกิจชุมชน กลุ�มผู�ผลิตสินค�าหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� (OTOP) และกลุ�มผู�พิการ  ทั้งใน
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม 
ตั้งแต�การผลิต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�จนถึงการตลาด 

46 92.00 4 8.00 0 0 

การส�งเสริมเครือข�ายการเรียนรู�เกษตรกรในพื้นที่
ด�านการผลิตเทคโนโลยสีมัยใหม� การแปรรูป การ
จําหน�ายและการตลาดตามแนวพระราชดาํริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ ในการดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย� เกษตร
ปลอดภัย 

44 88.00 6 12.00 0 0 

พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวให�เป8นระบบและมีคุณภาพ
และพัฒนาแหล�งท�องเที่ยว ตามศักยภาพของพื้นที่
ให�เป8นโครงข�ายความร�วมมือกับจังหวัดและประเทศ 
ตลอดจนการส�งเสริมและสนับสนุนการท�องเที่ยวเชงิ
อนุรักษ�ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม วิถีชีวิต ศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณีท�องถ่ิน 

41 82.00 9 18.00 0 0 

พัฒนาบุคลากรด�านการท�องเที่ยวทุกภาคส�วนให�มี
ความรู�ความเข�าใจในด�านการให�บริการ เพื่อเป8นการ
สร�างมาตรฐานและความประทบัใจแก�นักท�องเที่ยว 

40 80.00 10 20.00 0 0 

  จากตารางท่ี 2  ในภาพรวมผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เห็นด�วยกับวัตถุประสงค�ของโครงการ คิดเป8น
ร�อยละ 92 ส�งเสริมการสร�างงานและสร�างอาชีพให�แก�ประชาชนกลุ�มแรงงานนอกระบบ กลุ�มผู�ไม�มีงานทํา กลุ�มผู�สูงอายุ 
กลุ�มวิสาหกิจชุมชน กลุ�มผู�ผลิตสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� (OTOP) และกลุ�มผู�พิการ ท้ังในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ต้ังแต�การผลิต การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ�จนถึงการตลาดรองลงมา  
คิดเป8นร�อยละ 88 การส�งเสริมเครือข�ายการเรียนรู�เกษตรกรในพ้ืนท่ีด�านการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม� การแปรรูป การ
จําหน�ายและการตลาดตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรอินทรีย� เกษตรปลอดภัยและคิดเป8นร�อยละ 82  พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให�เป8นระบบและมีคุณภาพและ
พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว ตามศักยภาพของพ้ืนท่ีให�เป8นโครงข�ายความร�วมมือกับจังหวัด และประเทศตลอดจนการส�งเสริม
และสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท�องถ่ิน 
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ตอนท่ี 3  การวิเคราะห#ความพึงพอใจของผู0ตอบแบบสอบถามด0านการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานของ    
 อบจ.เชียงราย 
 

ความพึงพอใจ ค�าเฉล่ีย 
ส�วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 2.48 0.50 มีความพึงพอใจมาก 
การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

2.72 0.45 มีความพึงพอใจมาก 
 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�ตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

2.76 0.43 มีความพึงพอใจมาก 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู�การแก�ไขป:ญหาของ
ประชาชนในท�องถ่ินได�ถูกต�อง 

2.62 0.49 มีความพึงพอใจมาก 

การแก�ไขป:ญหาและการตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�รวดเร็ว 

2.76 0.43 มีความพึงพอใจมาก 

การประชาสัมพันธ�โครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนได�รับรู�
ข�อมูลได�อย�างท่ัวถึง 

2.80 0.40 มีความพึงพอใจมาก 

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ี 
อบจ.เชียงรายดําเนนิการ 

2.70 0.46 มีความพึงพอใจมาก 

มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�อสาธารณะ 2.74 0.44 มีความพึงพอใจมาก 

 จากตารางท่ี 3  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับความพึงพอใจมาก การประชาสัมพันธ�โครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนได�รับรู�ข�อมูลได�อย�างท่ัวถึงค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.80 รองลงมาคือ การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�
ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม, การแก�ไขป:ญหาและการตอบสนองความต�องการของประชาชนได�รวดเร็ว 
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.76 และมีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�อสาธารณะค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.74 ตามลําดับ 
 

หมายเหตุ การวิเคราะห#ข0อมูลในส�วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห� ได�แก� ค�าเฉลี่ย 
(Mean) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ�งเป8น ๓ ระดับความสําคัญ คือ มาก ปานกลาง 
น�อย ซ่ึงกําหนดเกณฑ�การให�ค�าคะแนนแต�ละข�อคําถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น�อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช�เกณฑ�การแปลความหมายค�าคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช�วงคะแนนค�าเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐  มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓  ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖  น�อย 
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 ยุทธศาสตร#ที่ ๓  การพัฒนาด0านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย# 

 ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการต�อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย�และการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 การวิเคราะห#ข0อมูล  แบ�งเป�น  3  ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห�ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมงาน 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห#ข0อมูลท่ัวไปของผู0ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกเพศ 
 

เพศ จํานวน ร0อยละ 
ชาย 21 42.00 
หญิง 29 58.00 
รวม 50                100.00 

 จากตารางท่ี 1.1  จากตารางผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป8นเพศหญิง 29 ราย คิดเป8นร�อยละ 58        
เป8นเพศชาย 21 ราย คิดเป8นร�อยละ 42 
 
ตารางท่ี 1.2  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร0อยละ 
ตํ่ากว�า 20 ปC 5 10.00 
21 – 30 ปC 9 18.00 
31 – 40 ปC 12 24.00 
41 – 50 ปC 7 14.00 
51 – 60 ปC 15 30.00 

มากกว�า 60 ปC 2   4.00 
รวม 50                100.00 

 

 จากตารางท่ี 1.2  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอายุ 51 – 60 ปC จํานวน 15 ราย คิดเป8นร�อยละ 30  
รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปC จํานวน 12 ราย คิดเป8นร�อยละ 24 และมีอายุ 21 – 30 ปC จํานวน 9 ราย คิดเป8นร�อยละ 18  
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1.3  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร0อยละ 
ระดับประถมศึกษา 4   8.00 
ระดับมัธยมต�น/หรือเทียบเท�า 8 16.00 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท�า 12 24.00 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท�า 4   8.00 
ระดับปริญญาตรี 15 30.00 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว�า 7 14.00 
อ่ืนๆ  0 0 

รวม 50 100.00 

 จากตารางท่ี 1.3  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 15 ราย คิดเป8นร�อยละ 
30 รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท�า จํานวน 12 ราย คิดเป8นร�อยละ 24 และระดับมัธยมต�น/
หรือเทียบเท�า จํานวน 8 ราย คิดเป8นร�อยละ 16 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1.4  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร0อยละ 
ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน 2   4.00 
ข�าราชการ 5 10.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 7 14.00 
ลูกจ�าง/พนักงานจ�าง 10 20.00 
เกษตรกร 6 12.00 
ประกอบธุรกิจส�วนตัว 5 10.00 
พ�อบ�าน/แม�บ�าน 4   8.00 
รับจ�างท่ัวไป 6 12.00 
อ่ืนๆ  5 10.00 

รวม 50                100.00 

 จากตารางท่ี 1.4  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอาชีพลูกจ�าง/พนักงานจ�างจํานวน 10 ราย คิดเป8นร�อยละ 20 
รองลงมา มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน จํานวน 7 รายคิดเป8นร�อยละ 14 และมีอาชีพเกษตรกร, รับจ�าง
ท่ัวไป จํานวน 6 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 12 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1.5  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามภูมิลําเนา 
 
 

ภูมิลําเนา จํานวน ร0อยละ 
อําเภอเมืองเชียงราย 9 18.00 

อําเภอแม�จัน 3   6.00 

อําเภอแม�สาย 2   4.00 

อําเภอเชียงแสน 0 0 

อําเภอเชียงของ 3   6.00 

อําเภอเทิง 3   6.00 

อําเภอพาน 0 0 

อําเภอป}าแดด 3   6.00 

อําเภอแม�สรวย 7 14.00 

อําเภอเวียงป}าเปAา 4   8.00 

อําเภอเวียงชัย 1   2.00 

อําเภอแม�ลาว 3   6.00 

อําเภอขุนตาล 2   4.00 

อําเภอพญาเม็งราย 1   2.00 

อําเภอเวียงแก�น 5 10.00 

อําเภอแม�ฟAาหลวง 1   2.00 

อําเภอเวียงเชียงรุ�ง 0 0 

อําเภอดอยหลวง 2   4.00 

อ่ืนๆ 1  2.00 

รวม 50            100.00 
 

 จากตารางท่ี 1.5  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีภูมิลําเนาอยู�อําเภอเมืองเชียงราย จํานวน 9 ราย          
คิดเป8นร�อยละ 18 รองลงมา อําเภอแม�สรวย จํานวน 7 ราย คิดเป8นร�อยละ 14 และอําเภอเวียงแก�น จํานวน 5 ราย 
คิดเป8นร�อยละ 10 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผู0เข0าร�วมโครงการต�อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร#การพัฒนาด0านการศึกษาและ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย# 
 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค# 
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด0วย ร0อยละ ไม�เห็นด0วย ร0อยละ ไม�แน�ใจ ร0อยละ 

ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให�มีคุณภาพสู�
มาตรฐาน 

29 58.0
0 

19 38.0
0 

2 4.00 

ส�งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให�มีคุณภาพสู�มาตรฐานวิชาชีพอย�าง
ต�อเนื่อง 

21 42.0
0 

25 50.0
0 

4 8.00 

ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียน  
สามหลักสูตรมุ�งสู�ความเป8นเลิศ 

22 44.0
0 

25 50.0
0 

3 6.00 

สนับสนุนการเรียนรู�คู�คุณธรรมและค�านิยมท่ี  
พึงประสงค�โดยคํานึงถึงภูมิป:ญญาท�องถ่ิน 
วัฒนธรรมทางด�านภาษาและการแต�งกาย
ล�านนา 

22 44.0
0 

24 48.0
0 

4 8.00 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม�เพ่ือเปsดโอกาสการเรียนรู�
อย�างกว�างขวางและท่ัวถึง 

18 36.0
0 

30 60.0
0 

2 4.00 

พัฒนาแหล�งเรียนรู� อาคารสถานท่ีให�ทันสมัย 
หลากหลายและเอ้ือต�อการเรียนรู� 

20 40.0
0 

26 52.0
0 

4 8.00 

 จากตารางท่ี 2  ในภาพรวมผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เห็นด�วยกับวัตถุประสงค�ของโครงการ คิดเป8นร�อย
ละ 58 ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให�มีคุณภาพสู�มาตรฐาน รองลงมา คิดเป8นร�อยละ 44 ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ�งสู�
ความเป8นเลิศ และสนับสนุนการเรียนรู�คู�คุณธรรมและค�านิยมท่ีพึงประสงค�โดยคํานึงถึงภูมิป:ญญาท�องถ่ิน วัฒนธรรม
ทางด�านภาษาและการแต�งกายล�านนา คิดเป8นร�อยละ 42 ส�งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให�มี
คุณภาพสู�มาตรฐานวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 
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ตอนท่ี 3  การวิเคราะห#ความพึงพอใจของผู0ตอบแบบสอบถามด0านการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานของ     
 อบจ.เชียงราย 
 

ความพึงพอใจ ค�าเฉล่ีย 
ส�วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 2.48 0.57 มีความพึงพอใจมาก 
การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

2.42 0.64 มีความพึงพอใจมาก 
 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�ตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

2.44 0.61 มีความพึงพอใจมาก 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู�การแก�ไขป:ญหาของ
ประชาชนในท�องถ่ินได�ถูกต�อง 

2.34 0.62 มีความพึงพอใจมาก 

การแก�ไขป:ญหาและการตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�รวดเร็ว 

2.32 0.74 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การประชาสัมพันธ�โครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนได�รับรู�
ข�อมูลได�อย�างท่ัวถึง 

2.40 0.60 มีความพึงพอใจมาก 

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ี 
อบจ.เชียงรายดําเนนิการ 

2.38 0.60 มีความพึงพอใจมาก 

มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�อสาธารณะ 2.34 0.59 มีความพึงพอใจมาก 

 จากตารางท่ี 3  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับความพึงพอใจมาก การเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วน
ร�วมในโครงการ/กิจกรรม ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.48 รองลงมาคือการเปsดโอกาสให�ประชาชนได�ตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.44 และมีการเปsดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.42 ตามลําดับ 
 

หมายเหตุ  การวิเคราะห#ข0อมูลในส�วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�  ได�แก� ค�าเฉลี่ย 
(Mean) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ�งเป8น ๓ ระดับความสําคัญ คือ มาก ปานกลาง 
น�อย ซ่ึงกําหนดเกณฑ�การให�ค�าคะแนนแต�ละข�อคําถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น�อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช�เกณฑ�การแปลความหมายค�าคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช�วงคะแนนค�าเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐  มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓  ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖  น�อย 
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 ยุทธศาสตร#ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให0ประชาชนอยู�เย็นเป�นสุข 
  ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการต�อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพ่ือให�ประชาชนอยู�เย็นเป8นสุขและการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานของ อบจ. เชียงราย 
  การวิเคราะห#ข0อมูล  แบ�งเป�น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ 
  ตอนท่ี 3 การวิเคราะห�ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมงาน 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห#ข0อมูลท่ัวไปของผู0ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกเพศ 
 

เพศ จํานวน ร0อยละ 
ชาย 23 46.00 
หญิง 27 54.00 
รวม 50                100.00 

 

 จากตารางท่ี 1.1  จากตารางผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป8นเพศหญิง 27 ราย คิดเป8นร�อยละ 54          
เป8นเพศชาย 23 ราย คิดเป8นร�อยละ 46 
 
ตารางท่ี 1.2 แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร0อยละ 
ตํ่ากว�า 20 ปC 1   2.00 
21 – 30 ปC 7 14.00 
31 – 40 ปC 15 30.00 
41 – 50 ปC 13 26.00 
51 – 60 ปC 14 28.00 

มากกว�า 60 ปC 0 0 
รวม 50                100.00 

 

 จากตารางท่ี 1.2  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอายุ 31 – 40 ปCจํานวน 15 ราย คิดเป8นร�อยละ 30  
รองลงมา มีอายุ 51 – 60 ปC จํานวน 14 ราย คิดเป8นร�อยละ 28 และมีอายุ 41 – 50 ปC จํานวน 13 ราย           
คิดเป8นร�อยละ 26  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 



 85 

ตารางท่ี 1.3  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร0อยละ 
ระดับประถมศึกษา 4   8.00 
ระดับมัธยมต�น/หรือเทียบเท�า 8 16.00 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท�า 11 22.00 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท�า 11 22.00 
ระดับปริญญาตรี 16 32.00 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว�า 0 0 
อ่ืนๆ  0 0 

รวม 50                100.00 
 

  จากตารางท่ี 1.3  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 16 ราย คิดเป8น
ร�อยละ 32 รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท�า, ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท�าจํานวน 11 ราย
เท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 22 และระดับมัธยมต�น/หรือเทียบเท�า จํานวน 8 ราย คิดเป8นร�อยละ 16 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1.4  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร0อยละ 
ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน 1   2.00 
ข�าราชการ 7 14.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 9 18.00 
ลูกจ�าง/พนักงานจ�าง 12 24.00 
เกษตรกร 2   4.00 
ประกอบธุรกิจส�วนตัว 7 14.00 
พ�อบ�าน/แม�บ�าน 5 10.00 
รับจ�างท่ัวไป 5 10.00 
อ่ืนๆ  2   4.00 

รวม 50                100.00 
 

 จากตารางท่ี 1.4 ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอาชีพลูกจ�าง/พนักงานจ�าง จํานวน 12 ราย คิดเป8นร�อยละ 
24 รองลงมา มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน จํานวน 9 ราย คิดเป8นร�อยละ 18 และมีอาชีพข�าราชการ 
ประกอบธุรกิจส�วนตัว จํานวน 7 ราย คิดเป8นร�อยละ 14 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1.5  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามภูมิลําเนา 
 
 

ภูมิลําเนา จํานวน ร0อยละ 
อําเภอเมืองเชียงราย 3   6.00 

อําเภอแม�จัน 3   6.00 

อําเภอแม�สาย 3   6.00 

อําเภอเชียงแสน 1   2.00 

อําเภอเชียงของ 9 18.00 

อําเภอเทิง 1   2.00 

อําเภอพาน 1   2.00 

อําเภอป}าแดด 4   8.00 

อําเภอแม�สรวย 5 10.00 

อําเภอเวียงป}าเปAา 7 14.00 

อําเภอเวียงชัย 3   6.00 

อําเภอแม�ลาว 2   4.00 

อําเภอขุนตาล 1   2.00 

อําเภอพญาเม็งราย 1   2.00 

อําเภอเวียงแก�น 1   2.00 

อําเภอแม�ฟAาหลวง 2   4.00 

อําเภอเวียงเชียงรุ�ง 2   4.00 

อําเภอดอยหลวง 1   2.00 

รวม 50                100.00 
 
 

 จากตารางท่ี 1.5  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีภูมิลําเนาอยู�อําเภอเชียงของ จํานวน 9 ราย คิดเป8นร�อยละ 
18 รองลงมา อําเภอเวียงป}าเปAา จํานวน 7 ราย คิดเป8นร�อยละ 14  และอําเภอแม�สรวย จํานวน 5 ราย คิดเป8นร�อยละ 
10 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผู0เข0าร�วมโครงการต�อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร#การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 เพ่ือให0ประชาชนอยู�เย็นเป�นสุข 

 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค# 
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 

เห็นด0วย ร0อยละ ไม�เห็นด0วย ร0อยละ ไม�แน�ใจ ร0อยละ 

ส�งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามภูมิป:ญญาท�องถ่ินให�
ได�รับการฟvwนฟู พัฒนา สืบทอดไว�เป8นมรดกของท�องถ่ิน 

43 86.00 
 

7 14.00 0 0 

ส�งเสริมสนับสนุนแหล�งเรียนรู�ด�านศาสนา ศิลป- 
วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ� โบราณสถาน หอจดหมายเหต ุ

42 84.00 7 14.00 1 2.00 

ส�งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ และสถานท่ี พักผ�อนหย�อนใจ 

41 82.00 9 18.00 0 0 

ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด�านสาธารณสุข อนามัย
ครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย�ทางเลือก   
การปAองกัน และควบคุมโรคติดต�อให�มีคุณภาพ
ครอบคลมุโดยการมสี�วนร�วมทุกภาคเครือข�าย 

33 66.00 17 34.00 0 0 

ส�งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท�องถ่ินให�ได�รับ
อาหารเสริมและอาหารกลางวันอย�างครบถ�วนและ   
เป8นธรรม 

26 52.00 24 48.00 0 0 

ส�งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด�านการ
รักษาความสงบเรียบร�อย งานด�านการปAองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สินของประชาชน 

31 62.00 19 38.00 0 0 

ส�งเสริมและสนับสนุนงานปAองกันและแก�ไขป:ญหายาเสพติด
อย�างเป8นระบบ ป:ญหาอาชญากรรม และการค�ามนุษย�ภายใต�
การบริหารจัดการอย�างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

27 54.00 23 46.00 0 0 

ส�งเสริมและสนับสนุนการให�ความรู�เก่ียวกับสาธารณภัย
และผู�ประสบภยัสาธารณะ 

29 58.00 21 42.00 0 0 

ส�งเสริมการสร�างเครือข�ายในพ้ืนท่ีท่ีประสบเหต ุ
สาธารณภัย 

31 62.00 19 38.00 0 0 

ส�งเสริมและสนับสนุนงานด�านสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห� การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส 

33 66.00 17 34.00 0 0 

สนับสนุนท่ีพักอาศัยแก�ผู�ยากไร� ผู�ด�อยโอกาส ผู�ยากจน
ให�มีท่ีอยู�อาศัยท่ีดี คงทนถาวร และมีสภาพแวดล�อมท่ีด ี

36 72.00 14 28.00 0 0 

  . 

 จากตารางท่ี 2  ในภาพรวมผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เห็นด�วยกับวัตถุประสงค�ของโครงการ คิดเป8นร�อยละ 
86 ส�งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามภูมิป:ญญาท�องถ่ินให�ได�รับการ
ฟvwนฟู พัฒนา สืบทอดไว�เป8นมรดกของท�องถ่ินรองลงมา คิดเป8นร�อยละ 84 ส�งเสริมสนับสนุนแหล�งเรียนรู�ด�านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ� โบราณสถาน หอจดหมายเหตุและคิดเป8นร�อยละ 82 ส�งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3  การวิเคราะห#ความพึงพอใจของผู0ตอบแบบสอบถามด0านการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานของ    
 อบจ.เชียงราย 
 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค�าเฉล่ีย 
ส�วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 2.80 0.40 มีความพึงพอใจมาก 
การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

2.80 0.40 มีความพึงพอใจมาก 
 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�ตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

2.80 0.40 มีความพึงพอใจมาก 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู�การแก�ไขป:ญหาของ
ประชาชนในท�องถ่ินได�ถูกต�อง 

2.74 0.44 มีความพึงพอใจมาก 

การแก�ไขป:ญหาและการตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�รวดเร็ว 

2.68 0.47 มีความพึงพอใจมาก 

การประชาสัมพันธ�โครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนได�รับรู�
ข�อมูลได�อย�างท่ัวถึง 

2.58 0.53 มีความพึงพอใจมาก 

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ี 
อบจ.เชียงรายดําเนนิการ 

2.80 0.45 มีความพึงพอใจมาก 

มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�อสาธารณะ 2.76 0.43 มีความพึงพอใจมาก 

 จากตารางท่ี 3 ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับความพึงพอใจมาก การเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วม
ในโครงการ/กิจกรรม, การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม,การเปsดโอกาสให�
ประชาชนได�ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม, ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ี 
อบจ.เชียงรายดําเนินการ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.80 รองลงมาคือ มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�อสาธารณะ 
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.76 และการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป:ญหาของประชาชนในท�องถ่ินได�ถูกต�อง ค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 2.74 ตามลําดับ 
 

หมายเหตุ  การวิเคราะห#ข0อมูลในส�วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห� ได�แก� ค�าเฉลี่ย 
(Mean) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ�งเป8น ๓ ระดับความสําคัญ คือ มาก ปานกลาง 
น�อย ซ่ึงกําหนดเกณฑ�การให�ค�าคะแนนแต�ละข�อคําถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น�อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช�เกณฑ�การแปลความหมายค�าคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช�วงคะแนนค�าเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐  มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓  ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖  น�อย 
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 ยุทธศาสตร#ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมให0ดํารงความสมบูรณ#และย่ังยืน 
  ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการต�อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมให�ดํารงความสมบูรณ�และยั่งยืนและการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานของ อบจ.เชียงราย 
 การวิเคราะห#ข0อมูล แบ�งเป�น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ 
  ตอนท่ี 3 การวิเคราะห�ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมงาน 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห#ข0อมูลท่ัวไปของผู0ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกเพศ 
 
 

เพศ จํานวน ร0อยละ 
ชาย 23 46.00 
หญิง 27 54.00 
รวม 50                100.00 

 

 จากตารางท่ี 1.1 จากตารางผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป8นเพศหญิง  27 ราย คิดเป8นร�อยละ 54  เป8น
เพศชาย 23 ราย คิดเป8นร�อยละ 46 
 
ตารางท่ี 1.2  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร0อยละ 
ตํ่ากว�า 20 ปC 3   6.00 
21 – 30 ปC 9 18.00 
31 – 40 ปC 14 28.00 
41 – 50 ปC 5 10.00 
51 – 60 ปC 13 26.00 

มากกว�า 60 ปC 6 12.00 
รวม 50                100.00 

 

 จากตารางท่ี 1.2  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอายุ 31 – 40 ปC จํานวน 14 ราย คิดเป8นร�อยละ 28  
รองลงมามีอายุ 51 – 60 ปC จํานวน 13 ราย คิดเป8นร�อยละ 26 และมีอายุ 21 – 30 ปC จํานวน 9 ราย คิดเป8นร�อยละ 
18  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1.3  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร0อยละ 
ระดับประถมศึกษา 8 16.00 
ระดับมัธยมต�น/หรือเทียบเท�า 6 12.00 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท�า 12 24.00 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท�า 5 10.00 
ระดับปริญญาตรี 9 18.00 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว�า 9 18.00 
อ่ืนๆ  1   2.00 

รวม 50                100.00 
 

 จากตารางท่ี 1.3 ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท�าจํานวน 12 ราย 
คิดเป8นร�อยละ 24 รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโทหรือสูงกว�า จํานวน 9 ราย คิดเป8นร�อยละ 
18 และระดับประถมศึกษา จํานวน 8 ราย คิดเป8นร�อยละ 16 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1.4  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร0อยละ 
ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน 3   6.00 
ข�าราชการ 4   8.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 8 16.00 
ลูกจ�าง/พนักงานจ�าง 9 18.00 
เกษตรกร 2   4.00 
ประกอบธุรกิจส�วนตัว 5 10.00 
พ�อบ�าน/แม�บ�าน 11 22.00 
รับจ�างท่ัวไป 5 10.00 
อ่ืนๆ  3   6.00 

รวม 50                100.00 
 
 

 จากตารางท่ี 1.4  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอาชีพพ�อบ�าน/แม�บ�าน จํานวน 11 ราย คิดเป8นร�อยละ 22 
รองลงมา มีอาชีพลูกจ�าง/พนักงานจ�าง จํานวน 9 รายคิดเป8นร�อยละ 18 และมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน จํานวน 8 ราย คิดเป8นร�อยละ 16  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1.5  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามภูมิลําเนา 
 

ภูมิลําเนา จํานวน ร0อยละ 
อําเภอเมืองเชียงราย 2   4.00 

อําเภอแม�จัน 8 16.00 

อําเภอแม�สาย 4   8.00 

อําเภอเชียงแสน 5 10.00 

อําเภอเชียงของ 0 0 

อําเภอเทิง 1   2.00 

อําเภอพาน 0 0 

อําเภอป}าแดด 4   8.00 

อําเภอแม�สรวย 5 10.00 

อําเภอเวียงป}าเปAา 2   4.00 

อําเภอเวียงชัย 3   6.00 

อําเภอแม�ลาว 1   2.00 

อําเภอขุนตาล 4   8.00 

อําเภอพญาเม็งราย 1   2.00 

อําเภอเวียงแก�น 2   4.00 

อําเภอแม�ฟAาหลวง 3   6.00 

อําเภอเวียงเชียงรุ�ง 4   8.00 

อําเภอดอยหลวง 1   2.00 

รวม 50                100.00 
 

 จากตารางท่ี 1.5  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีภูมิลําเนาอยู�อําเภอแม�จัน จํานวน 8 ราย คิดเป8นร�อยละ 
18 รองลงมาอําเภอเชียงแสน และอําเภอแม�สรวย จํานวน 5 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 10 อําเภอแม�สาย อําเภอป}าแดด 
และอําเภอเวียงเชียงรุ�ง จํานวน 4 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 8  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผู0เข0าร�วมโครงการต�อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร#การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล0อมให0ดํารงความสมบูรณ#และย่ังยืน 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค# 
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด0วย ร0อยละ ไม�เห็นด0วย ร0อยละ ไม�แน�ใจ ร0อยละ 

ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มนุษย� ได�ใช�
ชีวิตอยู�ร�วมกับธรรมชาติอย�างสมดุล 

22 44 23 46 5 10 

เสริมสร�างความร�วมมือและสร�างจิตสํานึกให�กับ
ประชาชนในการดําเนินการอนุรักษ� การคุ�มครอง
ดูแล การปลูกป}า และบํารุงรักษาป}าไม� น้ํา 
ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ให�เกิดประโยชน�และเกิด
ผลสําเร็จอย�างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ 

22 44 17 34 11 22 

พัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เป8นองค�กร
แห�งการเรียนรู�ด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
ตลอดจนการใช�พลังงานทดแทน เพ่ือลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร�อน 

26 52 19 38 5 10 

   

 จากตารางท่ี 2 ในภาพรวมผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เห็นด�วยกับวัตถุประสงค�ของโครงการ คิดเป8นร�อยละ 
52 พัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เป8นองค�กรแห�งการเรียนรู�ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจรตลอดจนการใช�พลังงานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะโลกร�อนรองลงมา คิดเป8นร�อยละ 44 
ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มนุษย�ได�ใช�ชีวิต อยู�ร�วมกับธรรมชาติอย�างสมดุล และ
เสริมสร�างความร�วมมือและสร�างจิตสํานึกให�กับประชาชนในการดําเนินการอนุรักษ�การคุ�มครองดูแล การปลูกป}า และ
บํารุงรักษาป}าไม� น้ํา ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ให�เกิดประโยชน�และเกิดผลสําเร็จอย�างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะห#ความพึงพอใจของผู0ตอบแบบสอบถามด0านการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานของ 
 อบจ.เชียงราย 
 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค�าเฉล่ีย 
ส�วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 2.44 0.67 มีความพึงพอใจมาก 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

2.36 0.63 มีความพึงพอใจมาก 
 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�ตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

2.32 0.58 มีความพึงพอใจมาก 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู�การแก�ไขป:ญหาของ
ประชาชนในท�องถ่ินได�ถูกต�อง 

2.34 0.65 มีความพึงพอใจมาก 

การแก�ไขป:ญหาและการตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�รวดเร็ว 

2.28 0.60 มีความพึงพอใจมาก 

การประชาสัมพันธ�โครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนได�รับรู�
ข�อมูลได�อย�างท่ัวถึง 

2.40 0.60 มีความพึงพอใจมาก 

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ี 
อบจ.เชียงรายดําเนนิการ 

2.14 0.72 มีความพึงพอใจมาก 

มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�อสาธารณะ 2.32 0.74 มีความพึงพอใจมาก 

 จากตารางท่ี 3 ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับความพึงพอใจมาก การเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วม
ในโครงการ/กิจกรรม ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.44 รองลงมาคือการประชาสัมพันธ�โครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนได�รับรู�
ข�อมูลได�อย�างท่ัวถึง ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.40 และการเปsดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.36 ตามลําดับ 
 

หมายเหตุ  การวิเคราะห#ข0อมูลในส�วนของการประเมินความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�  ได�แก� ค�าเฉลี่ย 
(Mean) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ�งเป8น ๓ ระดับความสําคัญ คือ มาก ปานกลาง 
น�อย ซ่ึงกําหนดเกณฑ�การให�ค�าคะแนนแต�ละข�อคําถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น�อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช�เกณฑ�การแปลความหมายค�าคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช�วงคะแนนค�าเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐  มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓  ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖  น�อย 
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 ยุทธศาสตร#ที่ ๖  การพัฒนาด0านการบริหารการเมืองการปกครอง 

  ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการการพัฒนาด�านการเมืองการบริหารการปกครองและการมีส�วนร�วม
ต�อการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

  การวิเคราะห#ข0อมูล แบ�งเป�น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ 
  ตอนท่ี 3 การวิเคราะห�ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมงาน 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห#ข0อมูลท่ัวไปของผู0ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกเพศ 
 
 

เพศ จํานวน ร0อยละ 
ชาย 21 42.00 
หญิง 29 58.00 
รวม 50                100.00 

 

 จากตารางท่ี 1.1  จากตารางผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป8นเพศหญิง  29 ราย คิดเป8นร�อยละ 58  เป8น
เพศชาย 21 ราย คิดเป8นร�อยละ 42 
 
ตารางท่ี 1.2  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร0อยละ 
ตํ่ากว�า 20 ปC 3   6.00 
21 – 30 ปC 6 12.00 
31 – 40 ปC 14 28.00 
41 – 50 ปC 12 24.00 
51 – 60 ปC 12 24.00 

มากกว�า 60 ปC 3   6.00 
รวม 50                100.00 

 

 จากตารางท่ี 1.2  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอายุ 31 – 40 ปC จํานวน 14 ราย คิดเป8นร�อยละ 28  
รองลงมามีอายุ 41 – 50 ปC และอายุ 51 – 60 ปC จํานวน 12 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 24  และมีอายุ 21–30 ปC 
จํานวน 6 ราย คิดเป8นร�อยละ 12  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1.3  แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร0อยละ 
ระดับประถมศึกษา 4   8.00 
ระดับมัธยมต�น/หรือเทียบเท�า 7 14.00 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท�า 13 26.00 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท�า 10 20.00 
ระดับปริญญาตรี 14 28.00 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว�า 1   2.00 
อ่ืนๆ  1   2.00 

รวม 50                100.00 

 จากตารางท่ี 1.3 ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 14 ราย คิดเป8นร�อยละ 
28 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท�า จํานวน 13 ราย คิดเป8นร�อยละ 26 และระดับอนุปริญญา/
หรือเทียบเท�า จํานวน 10 ราย คิดเป8นร�อยละ 20 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1.4 แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอาชีพ 
 
 

อาชีพ จํานวน ร0อยละ 
ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน 0 0 
ข�าราชการ 8 16.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 8 16.00 
ลูกจ�าง/พนักงานจ�าง 11 22.00 
เกษตรกร 2   4.00 
ประกอบธุรกิจส�วนตัว 3   6.00 
พ�อบ�าน/แม�บ�าน 7 14.00 
รับจ�างท่ัวไป 8 16.00 
อ่ืนๆ  3   6.00 

รวม 50                100.00 

 จากตารางท่ี 1.4 ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอาชีพลูกจ�าง/พนักงานจ�างจํานวน 11 ราย คิดเป8นร�อยละ 
22 รองลงมา มีอาชีพข�าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน, รับจ�างท่ัวไป จํานวน 8 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 
16 และมีอาชีพพ�อบ�าน/แม�บ�าน จํานวน 7 ราย คิดเป8นร�อยละ 14 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1.5 แสดงจํานวนร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามภูมิลําเนา 
 

ภูมิลําเนา จํานวน ร0อยละ 
อําเภอเมืองเชียงราย 1   2.00 

อําเภอแม�จัน 5 10.00 

อําเภอแม�สาย 3   6.00 

อําเภอเชียงแสน 4   8.00 

อําเภอเชียงของ 3   6.00 

อําเภอเทิง 2   4.00 

อําเภอพาน 0 0 

อําเภอป}าแดด 4   8.00 

อําเภอแม�สรวย 6 12.00 

อําเภอเวียงป}าเปAา 4   8.00 

อําเภอเวียงชัย 5 10.00 

อําเภอแม�ลาว 2   4.00 

อําเภอขุนตาล 0 0 

อําเภอพญาเม็งราย 1   2.00 

อําเภอเวียงแก�น 4   8.00 

อําเภอแม�ฟAาหลวง 2   4.00 

อําเภอเวียงเชียงรุ�ง 3   6.00 

อําเภอดอยหลวง 1   2.00 

รวม 50                100.00 
 

 จากตารางท่ี 1.5  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีภูมิลําเนาอยู�อําเภอแม�สรวย จํานวน 6 ราย คิดเป8นร�อย
ละ 12 รองลงมาอําเภอแม�จัน และอําเภอเวียงชัย จํานวน 5 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 10 อําเภอเชียงแสน อําเภอ
ป}าแดด อําเภอเวียงป}าเปAา และอําเภอเวียงแก�น จํานวน 4 รายเท�ากัน คิดเป8นร�อยละ 8 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผู0เข0าร�วมโครงการต�อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร#การพัฒนาด0านการบริหาร 
 การเมืองการปกครอง 
 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค# ความคิดเห็น 
ของโครงการ เห็นด0วย ร0อยละ ไม�เห็นด0วย ร0อยละ ไม�แน�ใจ ร0อยละ 

ส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพและเสริมสร�างเครือข�ายการมีส�วนร�วม
ในการพัฒนาท�องถ่ิน 

43 86.00 5 10.00 2 4.00 

เสริมสร�างความปรองดองสมานฉันท�ในชุมชน
และท�องถ่ินบนพ้ืนฐานของความถูกต�อง 
ยุติธรรมและ การยอมรับของทุกภาคส�วน 

41 82.00 9 18.00 0 0 

พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติ
หน�าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล 

37 74.00 13 26.00 0 0 

พัฒนา สนับสนุน การใช�เครื่องมือ เครื่องใช� 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ 

39 78.00 11 22.00 0 0 

พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองค�กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

31 62.00 18 36.00 1 2.00 

เสริมสร�างระบบด�านการประสานเครือข�ายใน
การพัฒนาท�องถ่ินให�เข�มแข็ง เพ่ือให�เกิดความ
ร�วมมือและการบูรณาการร�วมกัน 

35 70.00 15 30.00 0 0 

   

 จากตารางท่ี 2 ในภาพรวมผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เห็นด�วยกับวัตถุประสงค�ของโครงการ คิดเป8นร�อยละ 
86 ส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและเสริมสร�างเครือข�ายการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน  
รองลงมา คิดเป8นร�อยละ 82 เสริมสร�างความปรองดองสมานฉันท�ในชุมชนและท�องถ่ินบนพ้ืนฐาน ของความถูกต�อง 
ยุติธรรมและ การยอมรับของทุกภาคส�วน และคิดเป8นร�อยละ 78 พัฒนา สนับสนุน การใช�เครื่องมือเครื่องใช� เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติราชการ 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะห#ความพึงพอใจของผู0ตอบแบบสอบถามด0านการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานของ    
 อบจ.เชียงราย 
 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค�าเฉล่ีย 
ส�วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/
กิจกรรม 

2.56 0.54 มีความพึงพอใจมาก 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

2.60 0.49 มีความพึงพอใจมาก 
 

การเปsดโอกาสให�ประชาชนได�ตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

2.60 0.49 มีความพึงพอใจมาก 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู�การแก�ไขป:ญหาของ
ประชาชนในท�องถ่ินได�ถูกต�อง 

2.62 0.49 มีความพึงพอใจมาก 

การแก�ไขป:ญหาและการตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�รวดเร็ว 

2.72 0.45 มีความพึงพอใจมาก 

การประชาสัมพันธ�โครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนได�รับ
รู�ข�อมูลได�อย�างท่ัวถึง 

2.76 0.43 มีความพึงพอใจมาก 

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมท่ี อบจ.เชียงรายดําเนินการ 

2.62 0.53 มีความพึงพอใจมาก 

มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�อ
สาธารณะ 

2.70 0.50 มีความพึงพอใจมาก 

 จากตารางท่ี 3  ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับความพึงพอใจมาก การประชาสัมพันธ�โครงการ/
กิจกรรมให�ประชาชนได�รับรู�ข�อมูลได�อย�างท่ัวถึง ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.76 รองลงมาคือ การแก�ไขป:ญหาและการตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนได�รวดเร็ว ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.72 และมีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�อ
สาธารณะ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.70 ตามลําดับ 
 

หมายเหตุ การวิเคราะห#ข0อมูลในส�วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห� ได�แก� ค�าเฉลี่ย 
(Mean) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ�งเป8น ๓ ระดับความสําคัญ คือ มาก ปานกลาง 
น�อย ซ่ึงกําหนดเกณฑ�การให�ค�าคะแนนแต�ละข�อคําถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น�อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช�เกณฑ�การแปลความหมายค�าคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช�วงคะแนนค�าเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐  มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓  ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖  น�อย 
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ส�วนท่ี ๕ 
ปUญหา อุปสรรคและข0อเสนอแนะในการตดิตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค#การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 
หมวด 6 ข�อ 29 ให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได�ติดตามและ
ประเมินผลในประเด็นต�อไปนี้ คือ    
 1.  การติดตามประเมินผลจํานวนโครงการท่ีนําไปสู�การปฏิบัติ เทียบกับจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปC
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61) 
 2.  การติดตามประเมินผลจํานวนงบประมาณท่ีนําไปสู�การปฏิบัติ เทียบกับจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนา
สามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61) 
 3.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาสามปCองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61)ท้ัง 6 ยุทธศาสตร� จํานวน 40 โครงการ 
 โดยมีป:ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะเพ่ือเป8นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงรายต�อไปดังนี้ 
 1.  ในการจัดทําแผนสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2559-2561) แผนเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1-๔ จากการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายโดยการนําไปสู�การปฏิบัติ 
หากดูตามสัดส�วนของการนําโครงการไปสู�การปฏิบัติอยู�ในเกณฑ�ระดับดีมาก คิดเป8นร�อยละ ๘8.28 และสัดส�วนของ
การนํางบประมาณไปสู�การปฏิบัติ ภาพรวมอยู�ในเกณฑ�ระดับดี คิดเป8นร�อยละ 80.56 ฝากข�อเสนอแนะในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายในครั้งต�อไป ควรมีการนําโครงการท่ีจําเป8นเร�งด�วนมาบรรจุไว�ใน
แผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายท่ีสามารถนําไปแก�ไขป:ญหาความต�องการ/เดือดร�อนได�ตรงจุดจะ
ได�ไม�มีการจัดทําแผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเพ่ิมเติมหลายฉบับ และในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เม่ือพิจารณาเป8นรายยุทธศาสตร� จํานวนโครงการและงบประมาณใน
แผนพัฒนาสามปCขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การพัฒนาด�านการบริหารการเมืองการ
ปกครอง โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาสามปCฯ 170 โครงการ นําไปสู�การปฏิบัติ 165 โครงการ การพัฒนาด�านนี้ถือว�า
มากไป คิดเป8นร�อยละ 97.06 เม่ือเทียบกับยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและการพัฒนางานด�านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน มี
โครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 151 โครงการ นําไปสู�การปฏิบัติ 95 โครงการ 
คิดเป8นร�อยละ 62.91 ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปCองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายในครั้งต�อไปควรมีการนํา
โครงการท่ีสอดคล�องกับนโยบายจังหวัดโดยเฉพาะการพัฒนาในด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน เป8นการ
ส�งเสริมรายได�ให�กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายให�มีรายได� เกิดการสร�างอาชีพอย�างม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนต�อไป 
 2.  จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน พบว�า มีโครงการจํานวน
มากท่ีนําไปสู�การปฏิบัติแต�มีโครงการท่ีได�ดําเนินการเบิกจ�ายไปแล�วเพียงเล็กน�อย ยังคงค�างโครงการท่ีอยู�ระหว�างการลง
นามในสัญญาเป8นจํานวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากได�รับการจัดสรรงบประมาณล�าช�า ทําให�การจัดจ�างเกิดความล�าช�า
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ตามไปด�วย ซ่ึงส�งผลให�ไม�สามารถติดตามและประเมินผลได�ตามห�วงระยะเวลาท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดไว� ดังนั้น 
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ควรเร�งรัดการดําเนินงานด�านโครงสร�างพ้ืนฐานให�เป8นไปตามแผนดําเนินงานท่ีวางไว� 
 3.  เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เก่ียวกับการพิจารณาร�าง
แผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย      
เข�าร�วมประชุม เพ่ือนําประเด็นป:ญหา อุปสรรค ข�อเสนอแนะ ท่ีได�จากการติดตามประเมินผลนําไปเป8นข�อมูลเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดทําแผนในครั้งต�อไป 
 4. โครงการก�อสร�างถนน ตามความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีและลักษณะการสัญจร เช�น ถนนเพ่ือ
สัญจรทางการเกษตร มีรถบรรทุกหนักสัญจรตลอดเส�นทางนี้ ถนนควรท่ีจะมีความแข็งแรงรองรับการใช�งาน 
 5. โครงการก�อสร�างถนนบางเส�นทางมีไหล�ทางตํ่ากว�าระดับถนน ทางสํานักการช�างควรมีการคํานวณ
ปริมาณให�เหมาะสมตามความเป8นจริง เพ่ือปAองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 6. โครงการทุกโครงการควรดําเนินงานให�เป8นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินงาน เพ่ือไม�ให�
เกิดความล�าช�าในช�วงระยะเวลาใกล�สิ้นปCงบประมาณ 
 7. โครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายให�การสนับสนุนงบประมาณให�แก�หน�วยงานอ่ืนบาง
โครงการไม�เรียบร�อย การรายงานผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการช�าและเกินระยะเวลาตามระเบียบฯ ควรทําความเข�าใจ
กับหน�วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณถึงการรายงานและการใช�จ�ายงบประมาณ เพ่ือให�เกิดความคุ�มค�าต�อ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและงบประมาณท่ีได�ให�การสนับสนุน 
 8. กําหนดหลักเกณฑ�การใช�ถนนสํานักการช�างควรทําปAายติดถนน ข�อกําหนดในการใช�ถนน เช�น          
ห�ามรถบรรทุกเกิน 50 ตันสัญจร  
 9. ควรให�ความสําคัญกับข้ันตอนการจัดทําโครงการ ท้ังนี้โครงการท่ีนําเสนอควรมีรายละเอียดข้ันตอน         
การดําเนินงานท่ีชัดเจนและมีความสอดคล�องกัน โดยเฉพาะในส�วนของวัตถุประสงค� เปAาหมาย ค�าใช�จ�ายและ            
วิธีดําเนินงานเพ่ือประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล  
 10. ควรจัดทําข�อบัญญัติจัดเก็บรายได� เช�น สนามกีฬา ห�องประชุม สระว�ายน้ํา เป8นต�น เพ่ือนํารายได�ท่ี
จัดเก็บนํามาบํารุง ปรับปรุง ซ�อมแซม ดูแลให�ใช�งานได�นาน 
 
      

 


