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ส่วนท่ี 3 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 

(ระหว่างเดอืนตลุาคม พ.ศ.2559 – มีนาคม พ.ศ.2560) 

  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๔ แนวทางการ
พัฒนาซึ่งแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) และเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑-๔)    
มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น จ านวน 549 โครงการและน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 534 โครงการ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตาม และประเมินผลโครงการตาม      
รายยุทธศาสตร์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 รวมทั้งหมด 30 โครงการ ปรากฏตาม          
รายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
โครงการมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016  

(Chiangrai  Asean  Flowers Festival 2016) 

1. ความส าคัญและความเป็นมา 
  จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภาค
ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหภาพพม่า และยังเป็นจังหวัดที่สามารถเป็นทางผ่านไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน + ๓ คือ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นจังหวัดตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย  จึงสอดคล้องกับบริบทด้านที่เป็นจังหวัด
ที่มีภูมิประเทศสวยงาม ภูมิอากาศที่เหมาะสมที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศและทั้งในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เป็นการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายสู่ระดับ
อาเซียนหรือระดับนานาชาติ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้จัดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย ๒๐๑6” (Chiangrai  Asean  Flowers  Festival  ๒๐๑6)  โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา การส่งเสริมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่ม
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ   

2. วัตถุประสงค์  
  2.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งผลิตไม้ดอก ไม้ประดับที่มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการของตลาดในอนาคต  
                   2.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ให้น าผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่นมาจ าหน่าย 
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                   2.๓ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งด้านการผลิตและส่งเสริมการตลาดไม้ดอกไม้ประดับแก่
ผู้สนใจทั่วไป 
                   2.๔ เพ่ือส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของล้านนา 
                   2.๕ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่พืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  การแสดงและจ าหน่าย
สินค้าท้องถิ่น                                                                                                             
                   2.๖ เพ่ือให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน  ได้มีโอกาสสร้างงาน สร้าง
อาชีพได้แสดงผลงาน  ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน 
                   2.๗ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงราย        
                   2.๘ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในด้านวัฒนธรรม        
สัญญลักษณ์  ดอกไม้ประจ าชาติ  ให้รู้จักโดยแพร่หลาย 
  2.9 เพ่ือจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016                                                                                                                                             
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายในครั้งนี้ อบจ.เชียงรายได้มีการประเมินความ   
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 กลุ่ม คือ 

3.1  กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016 จ านวน 10,000 
ราย 

3.2  กลุ่มร้านค้าที่มาจัดบู๊ทขายสินค้าภายในงาน จ านวน 284 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 
มีการสุ่มตัวอย่าง เพ่ือประเมินความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถามและสัมภาษณ์ น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 กลุ่มนกัท่องเทีย่วที่เข้าชมงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016 
จ านวน 10,000 ราย 
   การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016” (Chiangrai  Asean 
Flowers Festival 2016) ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 ณ สวนไม้งามริมน้ ากก 
ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่ม     
ผู้ เข้าชมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10,000 ราย                 
จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาเที่ยวชมงาน 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 4,312 43.1 
หญิง 5,688 56.9 
รวม 10,000 100 
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   จากตารางที่ 1.1  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง 5,688 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.9       
เป็นเพศชาย 4,312 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.1    

ตารางท่ี 1.2  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
 ต่ ากว่า 20 ปี 3,356 33.5 
21 – 30 ป ี 2,248 22.5 
31 – 40 ป ี 2,025 20.3 
41 – 50 ป ี 1,232 12.3 
51 – 60 ป ี 927 9.3 

   มากกว่า 60 ปี 212 2.1 
รวม 10,000 100 

   จากตารางที่ 1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 3,356 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 40.7  รองลงมา มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 2,248 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.5 และอายุ
ระหว่าง  31 – 40 ปี จ านวน 2,025 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.3  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
            เชียงราย 5,914 59.1 
            ต่างจังหวัด 2,364 23.7 
            กรุงเทพมหานคร 1,673 16.7 
            ต่างประเทศ 49 0.5 

รวม 10,000 100 

          จากตารางที่ 1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย จ านวน    
5,914 ราย  คิดเป็นร้อยละ 59.1  รองลงมา  มีภูมิล าเนาต่างจังหวัด จ านวน 2,364 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.7 
และมีภูมิล าเนาที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,673 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.7  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการทราบข่าวที่จ าแนกประเภทสื่อ 

ประเภทของสื่อ จ านวน ร้อยละ 
              โทรทัศน์ 1,837 18.4 
              อินเตอร์เน็ต 3,268 32.7 
              ปูายโฆษณา 3,799 38.0 
              บริษัททัวร์ 325 3.2 
              วิทย ุ 156 1.6 
              อ่ืนๆ 615 6.1 

รวม 10,000 100 
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  จากตารางที่  1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข่าวจากสื่อปูายโฆษณา จ านวน      
3,799 ราย คิดเป็นร้อยละ 38  รองลงมา  จากสื่ออินเทอร์เน็ต จ านวน 3,268 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.7 และ   
จากสื่อโทรทัศน์  จ านวน 1,837 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.4  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกการเดินทางมาเท่ียวชมงาน 

การเดินทางมาเที่ยวชมงาน จ านวน ร้อยละ 
             รถยนต์ส่วนตัว 5,576 55.8 
             คณะทัวร์ 849 8.5 
             เครื่องบิน 907 9.1 
             มอเตอร์ไซด์ 2,073 20.7 
             เรือ 82 0.8 
             อ่ืนๆ 513 5.1 

 รวม 10,000 100 

  จากตารางที่ 1.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวชมงานโดยรถยนต์ส่วนตัว จ านวน 
5,576 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.8  รองลงมา โดยมอเตอร์ไซด์ จ านวน 2,073 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.7 และ      
โดยเครื่องบิน จ านวน 907 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.6 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามเหตุผลการมาชมงาน 

เหตุผลการมาชมงาน จ านวน ร้อยละ 
         มาด้วยตนเอง 1,733 17.3 
         หน่วยงานให้มา 362 3.6 
         มากับครอบครัว 4,440 44.4 
         มาร่วมกิจกรรม 384 3.8 
         มากับเพื่อน 2,926 29.3 
         อ่ืนๆ 155 1.6 

 รวม 10,000 100 

         จากตารางที่ 1.6  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาชมงานเพราะมากับครอบครัว จ านวน    
4,440 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4  รองลงมา เพราะมากับเพื่อน จ านวน 2,926 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.3  และ
มาด้วยตนเอง จ านวน 1,733 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.3  ตามล าดับ   

ตารางท่ี 1.7  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความเห็นการจัดงานครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมา 

ระดับการเปรียบเทียบ จ านวน ร้อยละ 
ดีขึ้น 7,069 70.7 

เหมือนเดิม 2,113 21.1 
ควรปรับปรุง 818 8.2 

รวม 10,000 100 
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  จากตารางที่ 1.7   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดงานครั้งนี้  ดีขึ้น จ านวน     
7,069 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.7  รองลงมา เห็นว่าฯ เหมือนเดิม จ านวน 2,113 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.1 
และเห็นว่าฯ ควรปรับปรุง จ านวน 818 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.2  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

1.  พระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ประเทศภูฏาน          4.29 0.70 พึงพอใจมากที่สุด 

2.  ข่วงวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาและชนเผ่า สล่า 

     เชียงรายและกาดหมั้วล้านนา 
4.24 0.68 พึงพอใจมากที่สุด 

3.  ถนนคนเดิน 4.19 0.72 พึงพอใจมาก 

4.  จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 4.21 0.72 พึงพอใจมากที่สุด 

5.  การจัดประกวดบายศรี สวนโต๊ะ ภาพกิจกรรมและ 

     ภาพวาดในงาน 
4.22 0.73 พึงพอใจมากที่สุด 

6.  มัคคุเทศก์อาสา 4.25 0.76 พึงพอใจมากที่สุด 

7.  จัดบริการสามล้อและรถบริการ 4.09 0.76 พึงพอใจมาก 

8.  จัดบริการปฐมพยาบาล 4.16 0.73 พึงพอใจมาก 

9.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร 4.09 0.81 พึงพอใจมาก 

10. ระยะเวลาในการจัดงาน 4.19 0.75 พึงพอใจมาก 

11. การประชาสัมพันธ์ 4.10 0.84 พึงพอใจมาก 

12. ห้องน้ าที่ให้บริการ 3.60 1.10 พึงพอใจมาก 

13. สถานที่จอดรถ 3.84 0.96 พึงพอใจมาก 

14. สถานที่จัดงานไม้ดอกฯ 4.30 0.73 พึงพอใจมากที่สุด 

15. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ไมตรีจิต 4.35 0.73 พึงพอใจมากที่สุด 
 

  จากตารางท่ี 2.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.35 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ไมตรีจิต รองลงมา 
สถานที่จัดงานไม้ดอกฯ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และพระบรมสารีริกธาตุ (พระเข้ียวแก้ว)ประเทศภูฏาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29  ตามล าดับ  



๑๙ 

 

3.2  กลุม่ร้านค้าภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2016  
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016” (Chiangrai Asean 
Flowers Festival 2016) ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 ณ สวนไม้งามริมน้ ากก 
ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่ม
ร้านค้าฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ านวน 284 รายจากการสุ่มตัวอย่างร้านค้าท้ังหมด 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของร้านค้า 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 102 35.9 
หญิง 182 64.1 
รวม 284 100 

  จากตารางที่ 1.1  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 
64.1  เป็นเพศชาย จ านวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.9   

ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 3 1.1 
21 – 30 ป ี 66 23.2 
31 – 40 ป ี 70 24.6 
41 – 50 ป ี 80 28.2 
51 – 60 ป ี 52 18.3 

มากกว่า 60 ปี 13 4.6 
รวม 284 100 

  จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 80 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 28.2  รองลงมา มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.6 และอายุระหว่าง  
21 – 30 ปี จ านวน 66 ราย  คิดเป็นร้อยละ 23.2  ตามล าดับ 
 

 

 

 



๒๐ 

 

ตารางท่ี 1.3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกการขายสินค้าในบริเวณงาน 

ขายสินค้าอยู่ที่ จ านวน ร้อยละ 
    กาดม่ัวครัวล้านนา 27 9.5 
    ถนนคนเดิน 111 39.1 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน(เชียงรายขายดี) 44 15.5 
    ไม้ดอกไม้ประดับ 23 8.1 
    อ่ืนๆ 79 27.8 

 รวม 284 100 

   จากตารางที่ 1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ขายสินค้าอยู่ที่ถนนคนเดินจ านวน 111 ราย           
คิดเป็นร้อยละ  39.1  รองลงมา ที่อ่ืนๆ จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.8 และผลิตภัณฑ์ชุมชน(เชียงราย  
ขายดี) จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.5  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
         อ าเภอเมืองเชียงราย 141 49.6 
         อ าเภอแม่จัน 21 7.4 
         อ าเภอแม่สาย 5 1.8 
         อ าเภอเชียงแสน 3 1 
         อ าเภอเชียงของ 3 1 
         อ าเภอเทิง 7 2.5 
         อ าเภอพาน 17 6 
         อ าเภอปุาแดด 1 0.4 
         อ าเภอแม่สรวย 8 2.8 
         อ าเภอเวียงปุาเปูา 1 0.4 
         อ าเภอเวียงชัย 11 3.9 
         อ าเภอแมล่าว 4 1.4 
         อ าเภอขุนตาล 1 0.4 
         อ าเภอพญาเม็งราย 2 0.7 
         อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 1 
         อ่ืนๆ 56 19.7 

 รวม 284 100 

          จากตารางที่ 1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน   
141 ราย  คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมา มีที่อ่ืนๆ จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.7 และมีภูมิล าเนาที่
อ าเภอแม่จัน จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.4  ตามล าดับ 

 



๒๑ 

 

ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ในการขายสินค้า จ านวน 17 วัน ภายในงาน
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
1 - 10,000 บาท 65 22.9 

10,001 - 20,000 บาท 42 14.8 
20,001 - 30,000 บาท 35 12.3 
30,001 - 40,000 บาท 41 14.4 
40,001 - 50,000 บาท 32 11.3 

50,001  ขึ้นไป 69 24.3 
รวม 284 100 

  จากตารางที่ 1.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 50,001 ขึ้นไป จ านวน 69 ราย           
คิดเป็นร้อยละ  24.3  รองลงมา  มีรายได้  1 – 10,000  บาท จ านวน  65  ราย คิดเป็นร้อยละ  22.9 และมี
รายได้ 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.8  ตามล าดับ 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 
ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเชียงราย
เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ
เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต 

267 94 6 2.1 11 3.9 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกร  ให้น าผลผลิตทางการเกษตร 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรใน
ท้องถิ่นมาจ าหน่าย 

267 94 6 2.1 11 3.9 

เพ่ือส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของล้านนา 

274 96.5 8 2.8 2 0.7 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 277 97.5 6 2.1 1 0.4 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 97.5 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 96.5 เพ่ือส่งเสริมสืบ
สานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของล้านนา  และคิดเป็นร้อยละ 94 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้
จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต , เพ่ือเปิดโอกาสให้
เกษตรกร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้น าผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ แปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่นมา
จ าหน่าย 
 
 
 



๒๒ 

 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของร้านค้า 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ     
ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 2.32 0.62 มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระยะเวลาในการจัดงาน 2.45 0.64 มีความพึงพอใจมาก 
การประชาสัมพันธ์ของการจัดงาน 2.17 0.77 มีความพึงพอใจปานกลาง 
ขั้นตอนการจัดงาน    
การออกแบบ วางผังร้านค้า 2.02 0.79 มีความพึงพอใจปานกลาง 
การจัดท าป้ายร้านค้า 2.18 0.74 มีความพึงพอใจปานกลาง 
ประชุมซักซ้อมก่อนการจัดงานมหกรรมไม้ดอก
อาเซียนในแต่ละโซน 

2.18 0.74 มีความพึงพอใจปานกลาง 

การดูแลความสะอาดเรียบร้อย การเก็บขยะ 2.56 0.60 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
ห้องน้ าที่ให้บริการ 2.15 0.71 มีความพึงพอใจปานกลาง 
สถานที่จอดรถ 2.43 0.62 มีความพึงพอใจมาก 

ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยนและ 
ไมตรีจิต  มีความกระตือรือร้น 

2.42 0.62 มีความพึงพอใจมาก 

   จากตารางที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก การดูแลความสะอาด
เรียบร้อย การเก็บขยะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56  รองลงมา คือ ระยะเวลาในการจัดงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 และ
สถานที่จอดรถ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43  ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น ๓ ระดับความส าคัญ คือ         
มาก ปานกลาง น้อย ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น้อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐            มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓         ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖            น้อย 
 
 
 



๒๓ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
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๓๖ 

 

โครงการจัดงานข้าวหอมและของดีอ าเภอปุาแดด  ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2559 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :    จัดงานข้าวหอมและของดีอ าเภอปุาแดด  ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2559  

2. งบประมาณ :      100,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปุาแดด 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ   วันที่  16-18  ธันวาคม  2559 

(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี  (   )  ไม่มี 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน   

     - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    

9. ปัญหา/อุปสรรค   

     - ในวันจัดงานมีฝนตกท าให้สถานที่จัดงานมีโคลน การจัดนิทรรศการจึงล่าช้า  
 

10. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ   

     - การด าเนินโครงการควรมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมและควรท ากิจกรรมในลักษณะ 
       การมุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของดีของแต่ละต าบลให้เห็นชัดเจน สามารถส่งเสริมต่อยอดไปในอนาคตได้ 
    
     

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

 



๓๗ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปุาแดดจังหวัดเชียงรายตามโครงการจัดงานข้าวหอมและ  

ของดีอ าเภอปุาแดด ครั้งท่ี 7 ประจ าปี 2559 งบประมาณ 100,000 บาท 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

โครงการจัดงานมหกรรมอาหารและของดีอ าเภอแม่ลาว ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2560  
  

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :    จัดงานมหกรรมอาหารและของดีอ าเภอแม่ลาว ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2560  

2. งบประมาณ :      100,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ (    )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  
( √ )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ เลื่อนจากวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559 

   เป็นวันที่ 11-13 มกราคม 2560 เนื่องจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   รัชกาลที่ 9 

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี   (   )  ไม่มี  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน 

      - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ     

  
9. ปัญหา/อุปสรรค  

    1. สถานที่จัดงานไม่เหมาะสม ไม่เอ้ือต่อการเที่ยวชมงาน พ้ืนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ   
    2. ปูายการจัดงานที่ติดบนเวทีเป็นชื่อของบริษัทเอกชนปรากฏอยู่   

10. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ   
    1. การอุดหนุนงบประมาณควรมุ่งประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอย่างสูงสุด 
    2. การจัดงานทางอ าเภอและส่วนท้องถิ่นในอ าเภอสามารถด าเนินโครงการได้เอง เป็นลักษณะการจัดงาน 
        ประจ าปี และหน่วยงานเอกชนสนับสนุนได้ด้วย 
    3. ลักษณะการด าเนินงานให้เอกชนจ้างเหมาจัดงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามลักษณะการใช้งบเงินประมาณ 
        ท าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด 

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

 
 



๓๙ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายตามโครงการจัดงานมหกรรมอาหารและ 

ของดีอ าเภอแม่ลาว ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2560 งบประมาณ 100,000 บาท 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

โครงการ 109 ปี ของดีเวียงปุาเปูา ประจ าปี 2559 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :    109 ปี ของดีเวียงปุาเปูา ประจ าปี 2559 

2. งบประมาณ :      200,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงปุาเปูา 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ (    )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  
( √ )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ เลื่อนจากเดือนธันวาคม 2559 

     เปลี่ยนเป็นวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี   (   )  ไม่มี  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน  

     - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

9. ปัญหา/อุปสรรค 

    1. เจ้าหน้าที่ของอ าเภอไม่ให้ความร่วมมือด้านการประสานงาน เพราะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่า พิธีเปิดจะมีการ     
        เลื่อนเป็นตอนเย็น ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ไปออกตรวจตามก าหนดการที่ได้แจ้งไว้ในโครงการ 
    2. ความพร้อมของซุ้มนิทรรศการและของที่จะจัดแสดงยังจัดไม่เรียบร้อย 
    3. สถานที่ภายในงานคับแคบ การรองรับของผู้มาร่วมงานรองรับได้น้อย สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ   

10. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  

    1. ซุ้มของปราชญ์ชาวบ้านควรจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ให้การสนับสนุน 
    2. ปูายประชาสัมพันธ์มีโลโก้ของหน่วยงานเอกชน 
    3. ควรพิจารณารายละเอียดของโครงการหากจะมีการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป 
    

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



๔๑ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงปุาเปูาจังหวัดเชียงราย 

ตามโครงการ 109 ปี ของดีเวียงปุาเปูา ประจ าปี 2560 งบประมาณ 200,000 บาท 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๔๓ 

 

โครงการจัดงานประเพณีดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟูา ประจ าปี 2560 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
1. ชื่อโครงการ  จัดงานประเพณีดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟูา ประจ าปี ๒๕๖๐               
2. งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐ บาท           
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ    องค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า                
4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
   ตรง  ไม่ตรง เนื่องจาก               
5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
   เป็นไปตามเปูาหมาย ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก             
6. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือวันที่   ๑๓ – ๑๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐          

 ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ      
7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  ณ ลานกิจกรรมบ้านร่มฟูาไทย หมู่ ๒๔ ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง  
8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน   
 คณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ประจ าปี ๒๕๖๐ ได้ออก
ตรวจติดตามโครงการจัดงานประเพณีดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟูา ประจ าปี ๒๕๖๐ หน่วยจัดท าโครงการคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตับเต่า โดยจัดกิจกรรมบริเวณลานกิจกรรมบ้านร่มฟูาไทย ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ผลการตรวจของโครงการ เป็นการจัดงานขนาดใหญ่ ประชาชนที่มาร่วมงานมีความหลากหลายเผ่าพันธุ์ 
เช่น ชาวพ้ืนเมือง ชาวเขาเผ่าอาข่า ชาวเขาเผ่าไทยเมี่ยน และชาวเขาเผ่าม้ง มีกิจกรรมการแสดงละเล่นพ้ืนบ้ าน 
การแสดงบนเวที การประกวดธิดาดอกเสี้ยวบาน การจัดนิทรรศการของชนเผ่า และส่วนราชการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อแสดงออกถึงความหลากหลายทางขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท่ีแตกต่างกัน ด้วยศักยภาพของพ้ืนที่
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวของภูชี้ฟูา มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายของชนเผ่าต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ควรส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คนไทยและชาวต่างชาติ ได้รู้จัก
อย่างแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายอีกทางหนึ่ง โครงการจัดงานประเพณี
ดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟูา เป็นการจัดงานที่มีความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน 
9. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม    มี  ไม่มี 
10. ปัญหา/อุปสรรค   
 ๑. ปัญหาเรื่องการจราจรค่อนข้างแออัด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ      
 ๒. สถานที่จอดรถล าบากส าหรับผู้มาเที่ยวชมงาน       

11. ข้อเสนอแนะ  
 ในการจัดงานครั้งต่อไป ควรมีการจัดซุ้มนิทรรศการที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชนเผ่าให้หลากหลายและครบถ้วนมากข้ึนกว่าเดิม                                                                 

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



๔๔ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

      นายสมศักดิ์  ไชยชมภู 
หัวหน้าคณะท างานตรวจ
ติดตามเงินอุดหนุน โซน ๓ 
พร้อมคณะท างาน รับฟั ง
บรรยายการจัดงานโครงการ
ป ร ะ เ พณี ด อ ก เ สี้ ย ว บ า น      
ณ ภูชี้ฟ้า ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ก.พ.๖๐ 
โดย อบจ.เชียงราย ให้เงิน
อุดหนุนการจัดงาน จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

การจัดนิทรรศการของชนเผ่า และ ส่วนราชการ 



๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

เวทีการแสดง และการประกวดธิดาดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า ประจ าปี ๒๕๖๐ 

พิธีเปิดโครงการจัดงาน 
ประเพณีดอกเสี้ยวบาน 

ณ ภูชี้ฟ้า ๒๕๖๐ 
บริเวณลานกิจกรรม 
บ้านร่มฟ้าไทย 
ต.ตับเต่า อ.เทิง 
จ.เชียงราย 



๔๖ 

 

โครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์ของดีอ าเภอแม่จัน ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560   
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :   ส่งเสริมเอกลักษณ์ของดีอ าเภอแม่จัน ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560   

2. งบประมาณ :     200,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่จัน 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ   วันที่  17-19  มกราคม  2560 

(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม    ณ  ลานหน้ามูลนิธิสาธารณกุศลศาลเจ้าแม่จัน 

8. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี  (   )  ไม่มี 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

     - เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า OTOP มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 

10. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 
 

11. ข้อเสนอแนะ 

          - 
 
 

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

 

 



๔๗ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ของดีอ าเภอแม่จัน ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2560  

งบประมาณ 200,000 บาท  

  

 

 

 

 
  



๔๘ 

 

โครงการสักการะบวงสรวงและสรงน้้าเจ้าหลวงเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :   สักการะบวงสรวงและสรงน้ าเจ้าหลวงเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  
2. งบประมาณ :      80,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  สภาวัฒนธรรมอ าเภอเวียงแก่น 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในโครงการ คือ   วันที่ 21 เมษายน  2559 

(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม    ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงแก่น 

8. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี  (   )  ไม่มี 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน 

      เหมาะสมกับงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน  

 

10. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 
 

11. ข้อเสนอแนะ 

           - 
 
 

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



๔๙ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
โครงการสักการะบวงสรวงและสรงน้้าเจ้าหลวงเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  

งบประมาณ 80,000 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๐ 

 

โครงการเทศกาลองุ่นไร้เมล็ดของดีอ าเภอเวียงแก่น 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :    เทศกาลองุ่นไร้เมล็ดของดีอ าเภอเวียงแก่น  

2. งบประมาณ :      100,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงแก่น 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ   วันที่  17-18  ธันวาคม  2559 

(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม    ณ บ้านปุาโล๊ะ ม.3 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น 

8. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี  (   )  ไม่มี 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

      ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมรายได้ของประชาชน 

 

10. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 
 

11. ข้อเสนอแนะ 

          - 
 
 

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



๕๑ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
โครงการเทศกาลองุ่นไร้เมล็ดของดีอ าเภอเวียงแก่น งบประมาณ 100,000 บาท 

  



๕๒ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาการแก่นักเรียน เพ่ือเชื่อมสัมพันธ์และ 

กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาทักษะวิชาการแก่นักเรียน เพ่ือเชื่อมสัมพันธ์และกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และ 
  การสังเคราะห์ 

2. งบประมาณ :      600,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  อุดหนุนส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ   วันที่  9-10  ธันวาคม  2559 

(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี  (   )  ไม่มี 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน 

     - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

9. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

10. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

    1. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไปแล้วควรมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  
        ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วจะใช้งบประมาณเพ่ือจัดสถานที่และจ านวนค่ารางวัลมากเกินไป 
    2. เห็นควรตรวจติดตามให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมในโครงการ เป็นการแข่งขันทักษะในด้านต่างๆในโครงการ 
    3. เป็นประชาชนเฉพาะกลุ่ม คือ ครูผู้บริหาร ครูผู้สอน พระ กลุ่มนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
    4. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม 

 

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



๕๓ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

อุดหนุนส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายตามโครงการพัฒนา 
ทักษะวิชาการแก่นักเรียน  

เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 
งบประมาณ 600,000 บาท 

 



๕๔ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคมเพือ่ให้อยู่เย็นเป็นสุข 

โครงการ อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจ าปี 2560 

1. ความส าคัญและความเป็นมา 
       ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”และ          
วันสงกรานต์ โดยเลือก "ดอกล าดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากดอกล าดวน เป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มาก 
เป็นต้นไม้ท่ีให้ความร่มเย็น ล าต้นมีอายุยืน และดอกมีสีนวล กลิ่นหอม  กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิ
ที่คงคุณธรรมความดีงามไว้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป  หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
สาธารณประโยชน์และภาคธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้สังคมตระหนักในคุณค่าความส าคัญของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น 
และเป็นการเผยแพร่ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบ้านสู่ชุมชน โดยเน้นการด าเนินงานใน
ลักษณะที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในทุกภาคส่วนของสังคมให้เห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่า
ควรได้รับการยกย่องในสังคม  จึงได้จัดท าโครงการ “อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจ าปี 
2560”  ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ อาคารคชสารศูนย์บูรณาการ  การเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง) 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย     

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือจัดงาน/กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเชียงราย เช่น กิจกรรมทาง
ศาสนา บายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมมอบโล่ผู้สูงอายุดีเด่น กิจกรรมการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
  2.2 เพ่ือเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้เคยปฏิบัติต่อประเทศชาติ  
สังคมและครอบครัวตลอดมา 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในการร าลึกพระคุณของผู้สูงอายุ  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการ อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีไทยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2560 วันที่ 10 เมษายน 2559 ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ 
สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 315 รายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 700 ราย   
ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ  
  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
   
 
 
 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.html


๕๕ 

 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 187 59.4 
หญิง 128 40.6 
รวม 315 100 

  จากตารางท่ี 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 187 ราย คิดเป็นร้อยละ 
59.4  เป็นเพศหญิง 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.6 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 2 0.6 
21 – 30 ป ี 7 2.2 
31 – 40 ป ี 27 8.6 
41 – 50 ป ี 15 4.8 
51 – 60 ป ี 56 17.8 

มากกว่า 60 ปี 208 66.0 
รวม 315 100 

  จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 208 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมา มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.8 และอายุระหว่าง 
31-40 ปี จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 144 45.7 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 32 10.2 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 36 11.4 
ระดับปริญญาตรี 63 20.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 23 7.3 
อ่ืนๆ  17 5.4 

รวม 315 100 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน      
144 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.7  รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 63 ราย  คิดเป็นร้อยละ 20 
และการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.4  ตามล าดับ 

 



๕๖ 

 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 11 3.5 
ข้าราชการ 46 14.6 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 6 1.9 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 14 4.4 
เกษตรกร 109 34.6 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 55 17.5 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 36 11.4 
รับจ้างทั่วไป 26 8.3 
อ่ืนๆ ระบุ 12 3.8 

รวม 315 100 

          จากตารางที่ 1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 109 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 34.6  รองลงมา มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.5  และอาชีพ
ข้าราชการ จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.6  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 76 24.1 

อ าเภอแม่จัน 22 7.0 

อ าเภอแม่สาย 26 8.3 

อ าเภอเชียงแสน 6 1.9 

อ าเภอเชียงของ 12 3.8 

อ าเภอเทิง 11 3.5 

อ าเภอพาน 39 12.4 

อ าเภอปุาแดด 20 6.3 

อ าเภอแม่สรวย 9 2.9 

อ าเภอเวียงปุาเปูา 11 3.5 

อ าเภอเวียงชัย 12 3.8 

อ าเภอแม่ลาว 14 4.4 

อ าเภอขุนตาล 22 7.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 7 2.2 



๕๗ 

 

 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเวียงแก่น 6 1.9 

อ าเภอแม่ฟูาหลวง 5 1.6 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 10 3.2 

อ าเภอดอยหลวง 6 1.9 

อ่ืนๆ 1 0.3 

รวม 315 100 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน  
76 ราย  คิดเป็นร้อยละ 24.1  รองลงมา มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอพาน จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.4  และ
ภูมลิ าเนาอยู่อ าเภอแม่สาย จ านวน 26 ราย  คิดเป็นร้อยละ 8.3  ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 
ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

เพื่อจัดงาน/กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ
ในเขตจังหวัดเชียงราย เช่น กิจกรรมทางศาสนา 
บายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมมอบโล่ผู้สูงอายุดีเด่น 
กิจกรรมการลดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

271 86.0 32 10.2 12 3.8 

เพื่ อ เป็ นการระลึ กถึ งคุ ณงามความ ดี และ
คุ ณประโยชน์ ท่ี ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ เ คยปฏิ บั ติ ต่ อ
ประเทศชาติ สังคม และครอบครัวตลอดมา 

268 85.1 34 10.8 13 4.1 

เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ในการร าลึกพระคุณของ ผู้สูงอายุ 

268 85.1 34 10.8 13 4.1 

  จากตารางท่ี 2.1 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 86  เพ่ือจัดงาน/กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเชียงราย  เช่น กิจกรรมทาง
ศาสนา บายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมมอบโล่ผู้สูงอายุดีเด่น กิจกรรมการลดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  รองลงมา เพ่ือเป็นการระลึก
ถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้เคยปฏิบัติต่อประเทศชาติ สังคม และครอบครัวตลอดมา  คิดเป็น 
ร้อยละ 85.1 และเพ่ือส่งเสริมและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในการร าลึกพระคุณของ ผู้สูงอายุ  คิดเป็น   
ร้อยละ 85.1  

 

 

 



๕๘ 

 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดงาน    

การประสานงานกลุ่มเปูาหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.50 0.55 มีความพึงพอใจมาก 
พิธีการในการจัดกิจกรรม  2.50 0.55 มีความพึงพอใจมาก 
การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม 2.45 0.61 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรมภายในงาน    

กิจกรรมมอบโล่ผู้สูงอายุดีเด่น 2.64 0.52 มีความพึงพอใจมาก 
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 2.66 0.50 มีความพึงพอใจมาก 
การแสดงดนตรีพ้ืนบ้านชุดสะล้อ ซอ ซึง 2.42 0.67 มีความพึงพอใจมาก 

การแสดงการฟ้อนสายไหม 2.31 0.71 
มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การจัดแสดงบูทนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ของผู้สูงอายุ 

2.43 0.63 มีความพึงพอใจมาก 

ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยนและไมตรีจิต มีความ
กระตือรือร้น 

2.56 0.55 มีความพึงพอใจมาก 

ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2.60 0.55 มีความพึงพอใจมาก 

  จากตารางที่ 3.1  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.66  กิจกรรมมอบเกียรติบัตร  รองลงมาคือ กิจกรรมมอบโล่ผู้สูงอายุดีเด่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 และ        
ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 ตามล าดับ  
 
หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น ๓ ระดับความส าคัญ คือ มาก  
ปานกลาง น้อย ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น้อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 

  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐            มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓         ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖            น้อย 
 
 
 



๕๙ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๖๐ 

 

โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2560   

๑. ความส าคัญและความเป็นมา 
   องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่  ๓  ธันวาคม  ของทุกปี เป็น “วันคนพิการสากล”เพ่ือ
เป็นการระลึกถึงวันครบรอบท่ีสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ มีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่อง คนพิการ 
และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการและสมรรถภาพคนพิการ ได้
มีการขานรับวันคนพิการสากลและกีฬาเฟสปิกเกมส์  โดยจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคนพิการในด้านต่างๆ ทั่ว
ประเทศ  วันคนพิการสากลมีเปูาหมายเพ่ือสร้างกระแสความเข้าใจต่อคนพิการ  และระดมการสนับสนุนแก่คน
พิการเพ่ือศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนพิการ  นอกจากนี้ก็ยังช่วยสร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อคนพิการใน
ทุกๆด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยคณะ
ผู้บริหาร ได้เล็งเห็นความส าคัญของวันคนพิการสากลดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ วันคนพิการสากลจังหวัด
เชียงราย ประจ าปี  ๒๕60 “คนพิการใต้ร่มบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึน้ 

๒. วัตถุประสงค์  
2.๑ เพ่ือจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงรายให้กับคนพิการเพ่ือได้แสดงออกถึงความรู้ 

ความสามารถและศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ อาทิเช่นการแสดง และการร้องเพลง และตลอดจนการยกย่อง เชิดชู
เกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม 

 2.๒ เพ่ือเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ สังคมที่มีต่อคนพิการ
และความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป  

2.3 เพ่ือเป็นการสนับสนุนบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ท าความดี  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ให้
เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติตนเป็นคนดี 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการ “วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 
2560”  ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ(สนามกีฬากลาง) อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงราย  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดเชียงราย  จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 290 รายของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 800 รายด้วยวิธี           
ทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
   
 
 
 
 



๖๑ 

 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 150 51.7 
หญิง 140 48.3 
รวม 290 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ๑50 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 51.7  เพศหญิง ๑40 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.3 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 10 3.4 
๒๑ – ๓๐ ป ี 31 10.7 
๓๑ – ๔๐ ป ี 53 18.3 
๔๑ – ๕๐ ป ี 57 19.7 
๕๑ – ๖๐ ป ี 75 25.9 

มากกว่า ๖๐ ปี 64 22.0 
รวม 290 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 5๑ – 6๐ ปี จ านวน 75 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ ๒๕.9  รองลงมา มีอายุมากกว่า 6๐ ปี จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ ๒2 และอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี   
จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.3  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 142 49.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 36 12.4 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 38 13.1 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 8 2.7 
ระดับปริญญาตรี 38 13.1 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 8 2.8 
อ่ืนๆ  20 6.9 

รวม 290 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๓  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน      
142 ราย คิดเป็นร้อยละ ๔9 รองลงมา มีระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า, ระดับปริญญาตรี จ านวน 38 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 13.1 และระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑2.4  ตามล าดับ 

 



๖๒ 

 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 6 2.1 
ข้าราชการ 11 3.8 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 4 1.4 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 23 7.9 
เกษตรกร 99 34.1 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 21 7.2 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 22 7.6 
รับจ้างทั่วไป 63 21.7 
อ่ืนๆ 41 14.2 

รวม 290 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 99 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 34.1  รองลงมา รับจ้างทั่วไป จ านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.7 และอื่นๆ จ านวน 41 ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑4.2 ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 32 11.0 

อ าเภอแม่จัน 11 3.8 

อ าเภอแม่สาย 23 8.0 

อ าเภอเชียงแสน 14 4.8 

อ าเภอเชียงของ 10 3.4 

อ าเภอเทิง 24 8.3 

อ าเภอพาน 22 7.6 

อ าเภอปุาแดด 19 6.6 

อ าเภอแม่สรวย 13 4.5 

อ าเภอเวียงปุาเปูา 15 5.2 

อ าเภอเวียงชัย 18 6.2 

อ าเภอแม่ลาว 18 6.2 

อ าเภอขุนตาล 15 5.2 

อ าเภอพญาเม็งราย 11 3.8 
 



๖๓ 

 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเวียงแก่น 12 4.1 

อ าเภอแม่ฟูาหลวง 5 1.7 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 12 4.1 

อ าเภอดอยหลวง 10 3.4 

อ่ืนๆ 6 2.1 

รวม 290 100 

จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน     
32 ราย  คิดเป็นร้อยละ 11  รองลงมา  มีอ าเภอเทิง จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3  และอ าเภอแม่สาย 
จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ 

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์    
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

เพ่ือจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย
ให้กับคนพิการเพ่ือได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถและศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ 
อาทิเช่น การแสดง และการร้องเพลง และ
ตลอดจนการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่
ประจักษ์ในสังคม 

256 88.3 31 10.7 3 1.0 

เพ่ือเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคน
พิการ ครอบครัวคนพิการ สังคมท่ีมีต่อคน
พิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการ
ได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป 

247 85.1 35 12.1 8 2.8 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนบุคคลและองค์กรต่างๆ 
ที่ท าความดี โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติให้
เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และเพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติตนเป็นคนดี 

253 87.3 32 11.0 5 1.7 

  จากตารางท่ี ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 88.3  เพ่ือจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงรายให้กับคนพิการเพ่ือได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถและศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ อาทิเช่น การแสดง และการร้องเพลง และตลอดจนการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 87.3  เพ่ือเป็นการสนับสนุนบุคคลและองค์กรต่างๆ  
ที่ท าความดี โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติตนเป็นคนดี 
และ คิดเป็นร้อยละ 85.1 เพ่ือเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ สังคมที่มีต่อคน
พิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป 



๖๔ 

 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด้าเนินโครงการ    
การประสานงานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.51 0.53 มีความพึงพอใจมาก 

พิธีการและการจัดกิจกรรม และระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม 

2.54 0.53 มีความพึงพอใจมาก 

ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2.63 0.50 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านกิจกรรม    

การให้ความรู้ เรื่อง “ความพรอ้มของจังหวัดเชียงรายกับ
การเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคนในสังคม” 2.53 0.56 มีความพึงพอใจมาก 

กิจกรรมมอบโลแ่ละเกียรติบัตรแก่องค์กรท่ีสนับสนุนงาน
ด้านคนพิการ 2.71 0.48 มีความพึงพอใจมาก 

การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของคนพิการ/ผู้ดูแล
คนพิการ 2.68 0.51 มีความพึงพอใจมาก 

การแสดงนิทรรศการคนพิการใต้ร่มพระบารมี 2.72 0.47 มีความพึงพอใจมาก 

การแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่ายด้านคน
พิการ 2.65 0.50 มีความพึงพอใจมาก 

ร้านผลิตภัณฑ์/บริการของคนพิการและผู้ดูแล  คนพิการ 2.62 0.51 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

ความสะอาดและความพอเพียงของห้องน้ า 2.41 0.65 มีความพึงพอใจมาก 

ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 2.62 0.53 มีความพึงพอใจมาก 

  จากตารางท่ี ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.72  
การแสดงนิทรรศการคนพิการใต้ร่มพระบารมี  รองลงมา กิจกรรมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่องค์กรท่ีสนับสนุนงาน
ด้านคนพิการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.71  และการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของคนพิการ/  ผู้ดูแลคนพิการ  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.68  ตามล าดับ 

 

 
 
 
 



๖๕ 

 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น ๓ ระดับความส าคัญ คือ มาก  
ปานกลาง น้อย ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น้อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐            มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓         ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖            น้อย 
 



๖๖ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 

  



๖๗ 

 

โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2560 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 16 
พฤศจิกายน  2559  ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการรวมถึงประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 รายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 300 ราย   
ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 97 48.5 
หญิง 103 51.5 
รวม 200 100 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 103 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 51.5  เป็นเพศชาย 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.5 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.5 
21 – 30 ป ี 59 29.5 
31 – 40 ป ี 79 39.5 
41 – 50 ป ี 39 19.5 
51 – 60 ป ี 21 10.5 

มากกว่า 60 ปี 1 0.5 
รวม 200 100 

   จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 79 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 39.5  รองลงมา  มีอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.5  และอายุ 41 – 50 ปี 
จ านวน  39 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.5  ตามล าดับ 



๖๘ 

 

ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 8 4.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 8 4.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 14 7.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 14 7.0 
ระดับปริญญาตรี 122 61.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 33 16.5 
อ่ืนๆ  1 0.5 

รวม 200 100 

  จากตารางท่ี 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 122 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 61  รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.5 และ
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า, ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 7  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  2 1.0 
ข้าราชการ 77 35.8 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 0 0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 113 56.5 
เกษตรกร 0 0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 0 0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 1 0.5 
รับจ้างทั่วไป 5 2.5 
อ่ืนๆ  2 1.0 

รวม 200 100 

  จากตารางที่ 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 113 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 56.5  รองลงมา มีอาชีพข้าราชการ จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.5 และรับจ้างทั่วไป 
จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.5  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 115 57.5 

อ าเภอแม่จัน 9 4.5 

อ าเภอแม่สาย 5 2.5 

อ าเภอเชียงแสน 2 1.0 

อ าเภอเชียงของ 5 2.5 

อ าเภอเทิง 6 3.0 

อ าเภอพาน 10 5.0 

อ าเภอปุาแดด 4 2.0 

อ าเภอแม่สรวย 7 3.5 

อ าเภอเวียงปุาเปูา 2 1.0 

อ าเภอเวียงชัย 10 5.0 

อ าเภอแม่ลาว 6 3.0 

อ าเภอขุนตาล 1 0.5 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 0.5 

อ าเภอเวียงแก่น 3 1.5 

อ าเภอแม่ฟูาหลวง 3 1.5 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 1.5 

อ าเภอดอยหลวง 0 0 

อ่ืนๆ 8 4.0 

รวม 200 100 

        จากตารางที่ 1.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
115 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมา  มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอพาน,อ าเภอเวียงชัย จ านวน 10 ราย คิดเป็น      
ร้อยละ 5  และภูมิล าเนาอยู่อ าเภอแม่จัน จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.5  ตามล าดับ 

 
 
 
 
 



๗๐ 

 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 
ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

เพ่ืออบรมข้าราชการ พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและ
ประชาชนผู้สนใจในเรื่องความรู้ ความเข้าใจ
ใ น ก ฎ จ ร า จ ร  ก า ร ส ร้ า ง วิ นั ย จ ร า จ ร         
การเคารพกฎจราจร 

184 92.0 15 7.5 1 0.5 

เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย จราจรและมีส่วนร่วมในการลด
ปัญหาจราจร 

187 93.5 13 6.5 0 0 

เพ่ือฝึกความมีระเบียบให้เกิดขึ้นในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลดการเกิด
อุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยการจราจร 

181 90.5 15 7.5 4 2.0 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ     
คิดเป็นร้อยละ 93.5  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาจราจร  
รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 92.0  เพ่ืออบรมข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและ
ประชาชนผู้สนใจในเรื่องความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจร การสร้างวินัยจราจร การเคารพกฎจราจร  และคิดเป็น
ร้อยละ 90.5 เพ่ือฝึกความมีระเบียบให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
เสริมสร้างวินัยการจราจร 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 2.59 0.49 มีความพึงพอใจมาก 
ระยะเวลาในการจัดโครงการ 2.64 0.51 มีความพึงพอใจมาก 
การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 2.55 0.55 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรม    
วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 2.82 0.39 มีความพึงพอใจมาก 
รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 2.77 0.42 มีความพึงพอใจมาก 
การบรรยายทักษะการขับรถเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 2.78 0.41 มีความพึงพอใจมาก 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2.80 0.42 มีความพึงพอใจมาก 

 

 



๗๑ 

 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ทักษะการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ และขับรถ     
เชิงป้องกันอุบัติเหตุ 

2.83 0.37 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
ความสะอาดของห้องน้ า 2.53 0.52 มีความพึงพอใจมาก 
ความสะดวกและพอเพียงของสถานที่จอดรถ 2.58 0.54 มีความพึงพอใจมาก 
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 2.70 0.47 มีความพึงพอใจมาก 

จากตารางที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ทักษะการขับรถใน
สถานการณ์ต่างๆ และขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83  รองลงมา คือ วิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80  
ตามล าดับ 
 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น ๓ ระดับความส าคัญ คือ         
มาก ปานกลาง น้อย ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น้อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐            มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓         ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖            น้อย 
 



๗๒ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม



๗๓ 

 

โครงการฝึกอบรมสง่เสริมเพิม่ทักษะการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ระหว่างวันที่  24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุม
อ าเภอเมืองเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการรวมถึงประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 152 รายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 250 รายด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูล      
ที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ
  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 143 94.1 
หญิง 9 5.9 
รวม 152 100 

  จากตารางท่ี 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 143 ราย คิดเป็นร้อยละ 
94.1  เป็นเพศหญิง 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.9 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 4 2.6 
21 – 30 ป ี 30 19.8 
31 – 40 ป ี 38 25.0 
41 – 50 ป ี 45 29.6 
51 – 60 ป ี 33 21.7 

มากกว่า 60 ปี 2 1.3 
รวม 152 100 



๗๔ 

 

  จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 45 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 29.6  รองลงมา มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 25  และอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 
33 ราย  คิดเป็นร้อยละ 21.7  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 57 37.5 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 30 19.7 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 38 25.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 21 13.8 
ระดับปริญญาตรี 5 3.3 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 1 0.7 
อ่ืนๆ  0 0 

รวม 152 100 

  จากตารางท่ี 1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 57 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 37.5  รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 
และระดับมธัยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.7  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 0 0 
ข้าราชการ 2 1.3 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 1 0.7 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 34 22.4 
เกษตรกร 31 20.4 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 22 14.4 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 21 13.8 
รับจ้างทั่วไป 39 25.7 
อ่ืนๆ  2 1.3 

รวม 152 100 

  จากตารางที่ 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 39 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 25.7 รองลงมา มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.4 และเกษตรกร  
จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.4  ตามล าดับ 
 
 
 
 



๗๕ 

 

ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 68 44.7 

อ าเภอแม่จัน 39 25.6 

อ าเภอแม่สาย 0 0 

อ าเภอเชียงแสน 2 1.3 

อ าเภอเชียงของ 0 0 

อ าเภอเทิง 0 0 

อ าเภอพาน 2 1.3 

อ าเภอปุาแดด 1 0.7 

อ าเภอแม่สรวย 2 1.3 

อ าเภอเวียงปุาเปูา 0 0 

อ าเภอเวียงชัย 17 11.2 

อ าเภอแม่ลาว 1 0.7 

อ าเภอขุนตาล 1 0.7 

อ าเภอพญาเม็งราย 0 0 

อ าเภอเวียงแก่น 2 1.3 

อ าเภอแม่ฟูาหลวง 0 0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 0.7 

อ าเภอดอยหลวง 16 10.5 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 152 100 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน  
68 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.7  รองลงมา  มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอแม่จัน จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.6  
และภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเวียงชัย จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.2  ตามล าดับ 

 

 

 

 



๗๖ 

 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 
ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

เพ่ืออบรมอาสาสมัครหรือเครือข่ายปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

98 64.5 54 35.5 0 0 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้และมีทักษะการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา 

92 60.5 60 39.5 0 0 

เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจ และเป็นการทบทวน
ความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 

96 63.2 56 36.8 0 0 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 64.5  เพ่ืออบรมอาสาสมัครหรือเครือข่ายปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 63.2 เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจ และเป็นการทบทวนความรู้ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  และคิดเป็นร้อยละ 60.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้
และมีทักษะการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 2.56 0.52 มีความพึงพอใจมาก 
ระยะเวลาในการจัดโครงการ 2.54 0.52 มีความพึงพอใจมาก 
การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 2.51 0.53 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรม    

วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 2.64 0.50 มีความพึงพอใจมาก 

รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 2.53 0.56 มีความพึงพอใจมาก 

หลักการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย 

2.46 0.56 มีความพึงพอใจมาก 

การให้ความรู้ปฏิบัติด้านการจราจรในสถานการณ์ต่างๆ
(ฝึกปฏิบัติ) 

2.88 0.32 มีความพึงพอใจมาก 

ฝึกปฏิบัติระเบียบแถวและบุคคลท่ามือเปล่า 2.88 0.32 มีความพึงพอใจมาก 

 

 



๗๗ 

 

 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการใช้ศิลปะป้องกันตัวและการตรวจค้น 2.92 0.27 มีความพึงพอใจมาก 
การใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงชนิดต่างๆ (ฝึกปฏิบัติ) 2.93 0.24 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
ความสะอาดและความพอเพียงของห้องน้ า 2.65 0.47 มีความพึงพอใจมาก 
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 2.66 0.47 มีความพึงพอใจมาก 

   จากตารางที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก การใช้อุปกรณ์ในการ
ดับเพลิงชนิดต่างๆ (ฝึกปฏิบัติ) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93  รองลงมา คือ ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการใช้ศิลปะป้องกันตัวและ  
การตรวจค้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 และการให้ความรู้ปฏิบัติด้านการจราจรในสถานการณ์ต่างๆ(ฝึกปฏิบัติ) ,                
ฝึกปฏิบัติระเบียบแถวและบุคคลท่ามือเปล่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88  ตามล าดับ 
 
หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น ๓ ระดับความส าคัญ คือ         
มาก ปานกลาง น้อย ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น้อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐            มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓         ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖            น้อย 
 

 



๗๘ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม  



๗๙ 

 

โครงการอบรมเสรมิสร้างความรูเ้รื่อง แนวทางการช่วยเหลือผู้พกิาร 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ทีพ่ึ่งในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง แนวทางการ
ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึงในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม            
พ.ศ. 2560 ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ(สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการรวมถึงประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  116 รายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 280 ราย ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทาง
สถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 94 81.0 
หญิง 22 19.0 
รวม 116 100 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 94 ราย คิดเป็น      
ร้อยละ 81  เป็นเพศหญิง 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 19 
 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
31 – 40 ป ี 19 16.4 
41 – 50 ป ี 29 25.0 
51 – 60 ป ี 60 51.7 

             มากกว่า 60 ปี 8 6.9 
รวม 116 100 

  จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 60 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 51.7  รองลงมา มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 25  และอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 
19 ราย  คิดเป็นร้อยละ 16.4  ตามล าดับ 
 



๘๐ 

 

ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 22 19.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 21 18.1 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 45 38.8 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 8 6.9 
ระดับปริญญาตรี 19 16.4 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 1 0.8 
อ่ืนๆ  0 0 

รวม 116 100 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า
จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.8  รองลงมา มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 22 ราย คิดเป็น       
ร้อยละ 19 และระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.1  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 28 24.1 
ข้าราชการ 6 5.2 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 1 0.9 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 2 1.7 
เกษตรกร 43 37.1 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 18 15.5 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 2 1.7 
รับจ้างทั่วไป 8 6.9 
อ่ืนๆ  8 6.9 

รวม 116 100 

  จากตารางที่ 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 43 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 37.1  รองลงมา มีอาชีพข้าราชการการเมืองท้องถิ่น จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.1 และประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.5  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 21 18.1 

อ าเภอแม่จัน 12 10.3 

อ าเภอแม่สาย 6 5.2 

อ าเภอเชียงแสน 9 7.8 

อ าเภอเชียงของ 4 3.4 

อ าเภอเทิง 11 9.5 

อ าเภอพาน 11 9.5 

อ าเภอปุาแดด 3 2.6 

อ าเภอแม่สรวย 8 6.9 

อ าเภอเวียงปุาเปูา 6 5.2 

อ าเภอเวียงชัย 2 1.7 

อ าเภอแม่ลาว 6 5.2 

อ าเภอขุนตาล 2 1.7 

อ าเภอพญาเม็งราย 4 3.4 

อ าเภอเวียงแก่น 4 3.4 

อ าเภอแม่ฟูาหลวง 2 1.7 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 4.4 

อ าเภอดอยหลวง 0 0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 116 100 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน   
21 ราย  คิดเป็นร้อยละ 18.1  รองลงมา  มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอแม่จัน จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.3  
และภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเทิง, อ าเภอพาน จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.5  ตามล าดับ 

 
 
 
 
 



๘๒ 

 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 
ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

เพ่ืออบรมเสริมสร้างความรู้ ให้กับผู้น าชุมชน   
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง แนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ ไร้ที่ พ่ึง    
ในชุมชน 

113 97.4 0 0 3 2.6 

เพ่ือสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และช่วยเหลือผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึง 

113 97.4 1 0.9 2 1.7 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 97.4  เพ่ืออบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง แนวทางการ
ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึงในชุมชน และเพ่ือสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ช่วยเหลือผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึง  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 2.41 0.52 มีความพึงพอใจมาก 
ระยะเวลาในการจัดโครงการ 2.34 0.59 มีความพึงพอใจมาก 

การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 2.31 0.67 
มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

ด้านกิจกรรม    
วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 2.60 0.52 มีความพึงพอใจมาก 
รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 2.52 0.56 มีความพึงพอใจมาก 
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สวัสดิการการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึง 

2.56 0.54 มีความพึงพอใจมาก 

การบรรยายให้ความรู้แนะน าแนวทางการพัฒนาอาชีพ 
แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึง 

2.50 0.58 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
ความสะอาดและความพอเพียงของห้องน้ า 2.52 0.55 มีความพึงพอใจมาก 
ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 2.72 0.44 มีความพึงพอใจมาก 
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 2.80 0.40 มีความพึงพอใจมาก 



๘๓ 

 

   จากตารางที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ให้บริการด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80  รองลงมา คือ ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.72 และวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60  ตามล าดับ 
 
หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น ๓ ระดับความส าคัญ คือ มาก  
ปานกลาง น้อย ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น้อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐            มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓         ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖            น้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 



๘๔ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 

 

 

 



๘๕ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอปุาแดด 

โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :    จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

2. งบประมาณ :      30,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :   อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอปุาแดด 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  วันที่ 8 มีนาคม 2560 
(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

      

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี   (   )  ไม่มี  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน    
     - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

9. ปัญหา/อุปสรรค        
        - 
     

10. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ    
        - 
     

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

          



๘๖ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอปุาแดด 

ตามโครงการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 งบประมาณ 30,000 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอพาน 
โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :    จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

2. งบประมาณ :      70,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอพาน 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  วันที่ 8 มีนาคม 2560 
(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

      

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี   (   )  ไม่มี  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน    
     - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

9. ปัญหา/อุปสรรค        
        - 
     

10. ข้อเสนอแนะ    
        - 
     

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



๘๘ 

 

ภาพกิจกรรม 
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอพาน 

ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 งบประมาณ 70,000 บาท 
 

 

   

  

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอแม่สรวย 
โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :    จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

2. งบประมาณ :      50,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอแม่สรวย 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  วันที่  8  มีนาคม  2560 
(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

      

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี   (   )  ไม่มี  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน 

     - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   

9. ปัญหา/อุปสรรค        
        - 
     

10. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ    
        - 
     

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

 
          



๙๐ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอแม่สรวย  

ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 งบประมาณ 50,000 บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๙๑ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอเวียงชัย 
โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ : จัดกิจกรรมวันสตรีสากลกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์งานสตรีเนื่องในวันสตรีสากล ปี 2560 

2. งบประมาณ :     30,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอเวียงชัย 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  วันที่ 8 มีนาคม 2560 
(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

      

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี   (   )  ไม่มี  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน    
     - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ      
 

9. ปัญหา/อุปสรรค  
     - งบประมาณมีไม่เพียงพอ เนื่องจากกลุ่มเปูาหมายให้ความสนใจมาก จึงมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่าที่ก าหนดไว้     
       ในโครงการ 
     

10. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ    
     - ปูายไวนิลโครงการมีขนาด 3 ตร.ม. 
     
     

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

 
          



๙๒ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอเวียงชัยตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล  

กิจกรรมส่งเสริมและสร้างสรรค์งานสตรีเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560  
งบประมาณ 30,000 บาท 

 
 

 

 



๙๓ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :   จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

2. งบประมาณ :      30,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  วันที่ 8 มีนาคม 2560 
(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

      

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี   (   )  ไม่มี  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน    
     - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

9. ปัญหา/อุปสรรค     
       - 
 

10. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ    
       - 
     

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



๙๔ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

ตามโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 งบประมาณ 30,000 บาท 
 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอดอยหลวง 
โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :   จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

2. งบประมาณ :      30,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอดอยหลวง 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เปน็ไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  วันที่ 8 มีนาคม 2560 
(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

      

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี   (   )  ไม่มี  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน  
     - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   

9. ปัญหา/อุปสรรค  
     1. การติดต่อประสานงาน(การเดินทาง) ของกลุ่มกับ อบจ.เชียงราย เนื่องจากระยะทางไกล 
     2. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 

10. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ    
         - 
     

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

 
          



๙๖ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอดอยหลวงตามโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี 2560  

งบประมาณ 30,000 บาท 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



๙๗ 

 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าปี 2560 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :   สืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าปี 2560 

2. งบประมาณ :      300,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  วันที่ 9-12 มีนาคม 2560 
(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

      

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี   (   )  ไม่มี  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน 
     - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   

9. ปัญหา/อุปสรรค  
     1. ปัญหาการจราจร รถติดมากสัญจรไปเส้นทางเดียว 
     2. ปัญหาขยะ ถังขยะมีไม่เพียงพอ  
 

10. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ   
     1. จัดบริเวณท่ีจอดรถด้านล่าง และมีบริการรถสองแถววิ่งไปส่ง การจราจรจะไม่ติดขัด 
     2. เพ่ิมจ านวนถังขยะให้มากกว่านี้ 
     3. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่ว 

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

 
          



๙๘ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ 

สรงน้ าพระธาตุดอยตุง  ประจ าปี 2560 งบประมาณ 300,000 บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 

 

อุดหนุนศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย 
โครงการพัฒนาส่งเสริมให้การศึกษาแก่เด็กพิการในจังหวดัเชียงราย ประจ าปี 2560 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ :   พัฒนาส่งเสริมให้การศึกษาแก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2560 

2. งบประมาณ :      200,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง (   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เปน็ไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ  วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 
(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

      

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี   (   )  ไม่มี  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน 
     - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

9. ปัญหา/อุปสรรค  
     1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยเกินไป ท าให้ไม่สามารถพัฒนาเด็กๆ ได้เต็มที่   
         ของเด็กพิการทุกประเภท 
     2. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทางร้านจะไม่สต็อคสินค้า เนื่องจากเป็นสื่อเฉพาะทางส าหรับเด็กพิการทุกประเภท  

10. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
     1. ควรไปตรวจเยี่ยมนักเรียนพิการในแต่ละอ าเภอเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปกครอง 
     2. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่านี้ และให้บุคลากรของ อบจ.เชียงรายรับผิดชอบ จัดซื้อสื่อให้  
         ถูกต้องตามระเบียบฯ  ตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ.เชียงราย 
     3. เดิมได้รับงบประมาณ 400,000 บาทลดลงเหลือ 200,000 บาทควรเพิ่มงบประมาณในปีถัดไป  
         บางโครงการควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากเด็กพิการเพ่ิมขึ้นทุกเดือน 

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



๑๐๑ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงรายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมให้การศึกษาแก่เด็กพิการ 

ในจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2560 งบประมาณ 200,000 บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  



๑๐๓ 

 

โครงการจัดงานประเพณีสี่เผ่าอ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :    จัดงานประเพณีสี่เผ่าอ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  

2. งบประมาณ :      100,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอยหลวง 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ (   )  เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ คือ  
( √ )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ เลื่อนจากวันที่ 20-22 มกราคม 2560 

     เปลี่ยนเป็นวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 

7. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี   (   )  ไม่มี  

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน    
     - มีความคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
      

9. ปัญหา/อุปสรรค  

       - 
 

10. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  

    1. การจัดซุ้มชนเผ่ามี 2 ซุ้ม คือ กะเหรี่ยงกับเย้า เห็นควรจัดซุ้มชนเผ่าให้มีมากกว่านี้ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ 
        ประเพณีชนเผ่าให้คงอยู่สืบไป 
    2. ควรเพิ่มข้อมูลประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตของชนเผ่าทั้ง 4 ชนเผ่าให้ครอบคลุม 
 

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



๑๐๔ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย 

ตามโครงการจัดงานประเพณีสี่เผ่าอ าเภอดอยหลวง ประจ าปี 2560 งบประมาณ 100,000 บาท 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๐๕ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอพญาเม็งราย 
โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ  อบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในยุคปัจจุบัน เนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๐  

2. งบประมาณ    ๓๐,๐๐๐ บาท                            

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการพัฒนาสตรี อ าเภอพญาเม็งราย                

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
   ตรง  ไม่ตรง เนื่องจาก                  
5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
   เป็นไปตามเปูาหมาย ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก                         

6. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือวันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๖๐ 

 ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ                 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม   ศูนย์สุขภาวะชุมชน อ าเภอพญาเม็งราย                

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน   

 คณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ประจ าปี ๒๕๖๐ โซน 
๓ ได้ออกตรวจติดตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในยุคปัจจุบัน เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจ าปี ๒๕๖๐  โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์สุขภาวะชุมชน อ.พญาเม็งราย ผลการตรวจติดตามโครงการ ผู้เข้าร่วม
โครงการ คือกลุ่มสตรี ข้าราชการ ประชาชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ แห่ง  มีกิจกรรมการเดินขบวนของ
กลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอพญาเม็งรายโดยการรณรงค์และส่งเสริมสุขภาพต่อต้านยาเสพติด การอบรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและบทบาทสตรีในยุคปัจจุบัน การมอบเกียรติบัตรผู้หญิงเก่งแต่ละสาขา ระดับต าบล การจัดนิทรรศการ
สินค้า OTOP ของแต่ละต าบล  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในยุคปัจจุบันให้มีความพร้อมและมี
แนวทางพัฒนาสอดคล้องกับการพัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมและยกย่องบทบาทของสตรีและแสดงพลังความ
สามัคคีของกลุ่มพัฒนาสตรีในอ าเภอ  พญาเม็งราย เป็นการจัดงานที่มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ให้การ
สนับสนุน 

9. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม    มี  ไม่มี 

10. ปัญหา/อุปสรรค   

   -                       

11. ข้อเสนอแนะ  

  -            

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



๑๐๖ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในยุคปัจจุบันเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

งบประมาณ 30,000 บาท 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

      น า ยส มศั ก ดิ์  ไ ช ย ชม ภู 
หัวหน้าคณะท างานตรวจติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล  พ ร้ อ ม
คณะท างาน โซน ๓ ตรวจติดตาม
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา
ศั ก ยภ าพบทบาทสตรี ใ น ยุ ค
ปัจจุบัน เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์สุขภาวะ
ชุมชน อ.พญาเม็งราย ในวันที่            



๑๐๗ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอเทิง 
โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ  จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๐                   

2. งบประมาณ    ๗๐,๐๐๐ บาท                           

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการพัฒนาสตรี อ าเภอเทิง                          

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
   ตรง  ไม่ตรง เนื่องจาก                  
5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
   เป็นไปตามเปูาหมาย ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก               

6. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือวันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๖๐ 

 ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ                 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม   ห้องประชุมชมรมพ่อค้าอ าเภอเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย              

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน   

 คณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ประจ าปี ๒๕๖๐ โซน 
๓ ได้ออกตรวจติดตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชมรมพ่อค้าอ าเภอเทิง  
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม .) จ านวน ๑๐ ต าบล    
มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพสตรีในการท างานจิตอาสา การพัฒนาความเป็นผู้น าสตรี และ
การบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี เพ่ิมขีด
ความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรี และกระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาตนเพ่ือขยายผลแก่สตรีกลุ่มอ่ืน เป็นการจัดงานที่มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ให้การสนับสนุน 
                                                                    

9. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม    มี  ไม่มี 

10. ปัญหา/อุปสรรค   

            -            

11. ข้อเสนอแนะ  

    -            

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

  

 



๑๐๘ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ้าปี ๒๕๖๐ งบประมาณ 70,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     นายสมศักดิ์ ไชยชมภู หัวหน้า
คณะท างานตรวจติดตามและ
ประเมินผลพร้อมคณะท างาน    
โซน ๓ ตรวจติดตามโครงการจัด
กิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชมรมพ่อค้า
อ า เ ภ อ เ ทิ ง  ต . เ วี ย ง  อ . เ ทิ ง            
จ.เชียงราย ในวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๐ 



๑๐๙ 

 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอเมืองเชียงราย 
โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2560 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ  จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๐                   

2. งบประมาณ    ๗๐,๐๐๐ บาท                                    

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการพัฒนาสตรี อ าเภอเมืองเชียงราย               

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
   ตรง   ไม่ตรง เนื่องจาก                 
5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
   เป็นไปตามเปูาหมาย ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก              

6. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  

 ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ ก าหนดจัดงานวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖0      
ณ หอประชุมอ าเภอเมืองเชียงราย แต่สถานที่จัดกิจกรรมไม่ว่างและไม่สะดวกในการจัดกิจกรรม โดยในวันที่           
๙ มีนาคม ๒๕๖๐ อ าเภอเมืองเชียงราย ใช้ห้องประชุมในการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านระดับอ าเภอ 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอเมืองเชียงราย จึงมีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินโครงการเป็น
หอประชุมเชียงรายยูไนเต็ด ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖0                                                                                       

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม   หอประชุมสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด                         

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน   

 คณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ประจ าปี ๒๕๖๐ โซน 
๓ ได้ออกตรวจติดตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด 
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนสตรีจากทุกหมู่บ้าน และทุกชมชนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเชียงราย  มีกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี การให้ความรู้ด้านครอบครัว การมอบเกียรติบัตร เพ่ือส่งเสริมให้สตรี
ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย และส่งเสริมให้สตรีได้รับความรัก ความผูกพัน ความเข้าใจในครอบครัว เป็นการจัดงาน
ที่มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ให้การสนับสนุน    

9. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม    มี  ไม่มี 

10. ปัญหา/อุปสรรค   

 - วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เน้นวิชาการมาก ท าให้ผู้รับฟังไม่สนใจฟัง                

11. ข้อเสนอแนะ  

 - การบรรยายของวิทยากร ไม่ควรเน้นวิชาการจนเกินไป         

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

 



๑๑๐ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจ้าปี ๒๕๖๐ อ.เมืองเชียงราย งบประมาณ 70,000 บาท 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๑๑๑ 

 

โครงการจัดงานบญุเดอืน 4 ประเพณีบุญผะเหวด อ าเภอเทิง ครั้งที่ 8 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ  จัดงานบุญเดือน ๔ ประเพณีบุญผะเหวด อ าเภอเทิง ครั้งที่ ๘                 

2. งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐ บาท                                 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  สภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง วัดร่องริว                 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
   ตรง  ไม่ตรง เนื่องจาก                  
5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
   เป็นไปตามเปูาหมาย ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก              

6. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  วันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐               

 ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ                 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม   วัดร่องริว ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย                

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน   

 คณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ประจ าปี ๒๕๖๐   
โซน ๓ ได้ออกตรวจติดตามโครงการจัดงานบุญเดือน ๔ ประเพณีบุญผะเหวด อ าเภอเทิง ครั้งที่ ๘  ผู้เข้าร่วม
โครงการเป็น ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน องค์กร/ชุมชน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและการปฏิบัติตามหลัก
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอ าเภอเทิง ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพระพุทธศาสนา 
ในงานมีการแต่งสถานที่การเจริญพระพุทธมนต์ การจัดประกวดขบวนแห่ผะเหวด เป็นการจัดงานที่มีความคุ้มค่า
กับงบประมาณที่ให้การสนับสนุน  

9. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม    มี  ไม่มี 

10. ปัญหา/อุปสรรค   

    -                       

11. ข้อเสนอแนะ  

    -             

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

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
โครงการจัดงานบุญเดือน ๔ ประเพณีบุญผะเหวด อ าเภอเทิง ครั้งที่ ๘ งบประมาณ 100,000 บาท 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



๑๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๑๑๔ 

 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมป๋าเวณียี่เป็งเมืองแม่จัน ประจ าปี 2559 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :   สืบสานวฒันธรรมป๋าเวณียี่เป็งเมืองแม่จัน ประจ าปี 2559   

2. งบประมาณ :     200,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  ที่ว่าการอ าเภอแม่จัน 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ   วันที่ 17 พฤศจิกายน  2559 

(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม    ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่จัน 

8. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี  (   )  ไม่มี 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

     - เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สร้างรายได้ให้ประชาชน 

 

10. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 
 

11. ข้อเสนอแนะ 

          - 
 
 

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



๑๑๕ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมป๋าเวณียี่เป็งเมืองแม่จัน ประจ าปี 2559 งบประมาณ 200,000 บาท 

 
  



๑๑๖ 

 

โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า(ชนเผ่าแม่จัน)จ.เชียงราย 
 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ :    จัดงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า(ชนเผ่าแม่จัน) จ.เชียงราย 

2. งบประมาณ :      300,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  สภาวัฒนธรรมอ าเภอแม่จัน 

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ( √ ) ตรง  

(   ) ไม่ตรง เนื่องจาก 

5. เปูาหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
 ( √ ) เป็นไปตามเปูาหมาย    

(    ) ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ( √ )  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ   วันที่  7-8  กุมภาพันธ์  2559 

(    )  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการเพราะ  

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม    ณ สนามโรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ปุาตึง อ.แม่จัน  

8. ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  ( √ )   มี  (   )  ไม่มี 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีให้การสนับสนุน 

      มีความคุ้มค่าในด้านการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นให้เป็นที่รู้จักของชนรุ่นหลัง รวมถึงนักท่องเที่ยว 
      และประชาชนทั่วไป 

10. ปัญหา/อุปสรรค 

      ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ 
 

11. ข้อเสนอแนะ 

      ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้คนนอกพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืนมาร่วมงานเพ่ิมมากข้ึน   
 
 

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



๑๑๗ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า(ชนเผ่าแม่จัน) จ.เชียงราย 

งบประมาณ 300,000 บาท 
  



๑๑๘ 

 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

โครงการยุวชนสร้างปุา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการยุวชนสร้างปุา ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2560  ในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2560  ณ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการรวมถึงประเมินความพึงพอใจ           
ของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  102 รายของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 140 ราย ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS        
เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ
  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 35 34.3 
หญิง 67 65.7 
รวม 102 100 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 67 ราย       
คิดเป็นร้อยละ 65.7  เป็นเพศชาย จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.3 
 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 102 100 
รวม 102 100 

  จากตารางท่ี 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 100 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 100 
ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 1 1.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 37 36.2 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 62 60.8 
อ่ืนๆ  2 2.0 

รวม 102 100 



๑๑๙ 

 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า  
จ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมา มีการศึกษาระดับระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 37 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 36.2 และอ่ืนๆ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2  ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน 102 100 

รวม 102 100 

  จากตารางที่ 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน จ านวน 102 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 100 

 ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 11 10.8 

อ าเภอแม่จัน 1 1.0 

อ าเภอแม่สาย 1 1.0 

อ าเภอเชียงแสน 2 2.0 

อ าเภอพาน 28 27.4 

อ าเภอปุาแดด 3 2.9 

อ าเภอแม่สรวย 27 26.4 

อ าเภอเวียงปุาเปูา 1 1.0 

อ าเภอเวียงชัย 2 2.0 

อ าเภอแม่ลาว 20 19.6 

อ าเภอขุนตาล 2 2.0 

อ าเภอเวียงแก่น 3 2.9 

อ่ืนๆ 1 1.0 

รวม 102 100 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอพาน จ านวน 28 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 27.4  รองลงมา มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอแม่สรวย จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.4  และ
ภูมิล าเนาอยูอ่ าเภอแม่ลาว จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.6  ตามล าดับ 



๑๒๐ 

 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 
ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

เพื่ออบรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้เรียนรู้ถึง
หลักการและวิธีจัดการเกี่ยวกับการจัดการไฟป่า 
การอนุรักษ์ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี 

87 85.3 10 9.8 5 4.9 

เพ่ือสร้างจิตส านึก ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน 

76 74.6 23 22.5 3 2.9 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 85.3  เพื่ออบรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้เรียนรู้ถึงหลักการและวิธีจัดการเกี่ยวกับการจัดการไฟป่า 
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 74.6  เพ่ือสร้างจิตส านึก ความร่วมมือ
กันในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    

การประสานงานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 2.50 0.50 มีความพึงพอใจมาก 
พิธีการและการจัดกิจกรรม และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2.48 0.52 มีความพึงพอใจมาก 
ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2.43 0.55 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรม    
การให้ความรู้ เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้และความจ าเป็นในการ
อนุรักษ์,ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับไฟป่า,ทฤษฎีการควบคุมไฟป่า 

2.42 0.55 มีความพึงพอใจมาก 

แบ่งกลุ่มเรียนรู้ตามกลุ่มปฏิบัติการดับไฟป่า ประกอบด้วย
หน่วยเรียนรู้ การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า
ชนิดต่างๆ, การจัดหมู่ดับไฟป่า, การฝึกปฏิบัติการดับไฟป่า
และท าแนวกันไฟ โดยการใช้แรงงานคนและเครื่องมือในการ
ท า แนวกันไฟ เช่น ครอบไฟป่า จอบ พร้า ขวาน, การดับไฟ
ทางตรงและทางอ้อม 

2.49 0.52 มีความพึงพอใจมาก 

กลยุทธ์การดับไฟทุ่งหญ้า คือ กลยุทธ์การดับไฟทุ่งหญ้า,        
กลยทุธ์การดับไฟป่าไม้พุ่มและป่าไผ่,กลยุทธ์การดับไฟสวนป่า, 
กลยุทธ์การดับไฟป่าธรรมชาติ 

2.41 0.55 มีความพึงพอใจมาก 

 



๑๒๑ 

 

   
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

ความสะอาดและความพอเพียงของห้องน้ า 2.34 0.53 มีความพึงพอใจมาก 

ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 2.58 0.51 มีความพึงพอใจมาก 

จากตารางที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ให้บริการด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58  รองลงมาคือ การประสานงานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 และแบ่งกลุ่มเรียนรู้ตามกลุ่มปฏิบัติการดับไฟป่า  ประกอบด้วยหน่วยเรียนรู้ การใช้
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่าชนิดต่างๆ, การจัดหมู่ดับไฟป่า, การฝึกปฏิบัติการดับไฟป่าและท าแนวกันไฟ 
โดยการใช้แรงงานคนและเครื่องมือในการท าแนวกันไฟ เช่น ครอบไฟป่า จอบ พร้า ขวาน ,  การดับไฟทางตรงและ
ทางอ้อม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49  ตามล าดับ 

 
หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น ๓ ระดับความส าคัญ คือ มาก  
ปานกลาง น้อย ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มาก   หมายถึง  ๓  คะแนน 
  ๒) ปานกลาง  หมายถึง  ๒ คะแนน 
  ๓) น้อย   หมายถึง  ๑ คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  ๒.๓๔ – ๓.๐๐            มาก 
  ๑.๖๗ – ๒.๓๓         ปานกลาง 
  ๑.๐๐ – ๑.๖๖            น้อย 
 
 
 
  



๑๒๒ 

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
โครงการยุวชนสร้างปุา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณ 100,000 บาท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


