
 

 

 

 
 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(เฉพาะปี 2562) มีจ านวน 377 โครงการ  น าไปสู่การปฏิบัติ 
จ านวน 372 โครงการ และมีการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวน 3 โครงการ มี
ดังนี้ 

 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเชยีงรายด าเนนิการเอง  

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ๑๐ (1) 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่ม
จังหวัด  กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้แถลงไว้กับสภาท้องถิ่นและจากแผนพัฒนาชุมชน  (๒) วรรคสอง โครงการที่เกินศักยภาพของ
ชุมชนและท้องถิ่น ให้เสนอปัญหาและความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน 
ชุมชน มีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการ
พัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด ด้วยการบูรณาการการท างานร่วมกันทั้ง
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
กระบวนการท างานที่ต่อเนื่อง ลดปัญหาความซ้ าซ้อน และเกิดการเกื้อหนุนการท างานร่วมกัน ยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 
ประชาชนเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรพัฒนาศักยภาพ ทักษะ  
ความรู้ ผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน และผู้น าองค์กรภาคประชาชนอ่ืน ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และต าบล ให้
สามารถเป็นแกนน าการพัฒนาที่เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ในการพัฒนา
จังหวัด (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 มีนาคม 2553) ประกอบกับการสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นเกณฑ์การประเมินตามแบบ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ 
ผู้น าหมู่บ้านและผู้น าชุมชน และผู้น าองค์กรภาคประชาชนอ่ืนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และต าบลให้สามารถ    
เป็นแกนน าการพัฒนาที่เข้มแข็ง และการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการพัฒนา
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ การพัฒนาดา้นการเมอืงการปกครองและการบริหาร 
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โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษแีละคา่ธรรมเนยีมบ ารงุ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 



 

 

     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงรายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด          
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในกระบวนการจัดท าแผนชุมขนในอันที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นรากฐาน     
ของการพัฒนาจังหวัดเชียงรายโดยรวม  จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพ่ิมศักยภาพในการจัดท า 
แผนพัฒนาชุมชน โดยการพัฒนาทักษะ ความรู้ ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน และองค์กรภาคประชาชน ในระดับ
หมู่บ้าน ต าบล ให้มีศักยภาพในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาชุมชน เป็นแกนน าในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและท้องถิ่นอย่างบูรณาการและประการส าคัญโครงการ/
กิจกรรมยังสามารถเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
  2.๑ เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วนและยุติธรรม 
   2.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากรายรับจริง ร้อยละ 2 และน าเงิน
รายได้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  2.4 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
  2.5 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นแบบอย่างในการ
จัดเก็บรายได้แก่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
  2.6 เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการในการช าระภาษี 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี            และ

ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.เชียงราย (การอบรมสัมมนาผู้ประกอบกิจการโรงแรม น้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมฯ     และ
ยาสูบ ประจ าปี พ.ศ. 2562) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่
มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอด
แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

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

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 128 42.7 
หญิง 172 57.3 
รวม 300 ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 172 ราย       คิด
เป็นร้อยละ 57.3 เพศชาย 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.7 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.3 
21 - 30 ปี 47 15.7 
31 - 4๐ ปี 77 25.7 
4๑ - 5๐ ปี 111 37.0 
5๑ - 6๐ ปี 44 14.7 

มากกว่า 60 ปี 20 6.7 
รวม 300 ๑๐๐ 

 

จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 111 ราย     คิด
เป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.7 และอายุ 21 - 3๐ ปี จ านวน 
47 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.7 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 16 5.3 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 10 3.3 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 28 9.3 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 79 26.3 
ระดับปริญญาตรี 137 45.7 
ระดับปริญญาโท 22 7.3 
ระดับปริญญาเอก 7 2.3 
อ่ืนๆ 1 0.3 

รวม 300 100 
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จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 137 
ราย คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมา ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.3 และ
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.3 ตามล าดับ 

 
  ตารางที่ ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 9 3.0 
ข้าราชการ 13 4.3 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 48 16.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 85 28.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 105 35.0 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

15 
7 

14 
3 

5.0 
2.3 
4.7 
1.0 

อ่ืนๆ 1 0.3 
รวม 300 100 

   

จากตารางที่ ๑.๔   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.0 
รองลงมา ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.3 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 
จ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี ๑.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 87 29.0 

อ าเภอแม่จัน 30 10.0 
อ าเภอแม่สาย 14 4.7 

อ าเภอเชียงแสน 23 7.7 

อ าเภอเชียงของ 19 6.3 

อ าเภอเทิง 13 4.3 

อ าเภอพาน 20 6.7 

อ าเภอป่าแดด 7 2.3 

อ าเภอแม่สรวย 15 5.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 14 4.7 
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อ าเภอเวียงชัย 18 6.0 

อ าเภอแม่ลาว 13 4.3 

อ าเภอขุนตาล 4 1.3 

อ าเภอพญาเม็งราย 2 0.7 

อ าเภอเวียงแก่น 2 0.7 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 6 2.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 1.0 

อ าเภอดอยหลวง 6 2.0 

อ่ืนๆ  4 1.3 

รวม 300 100 

จากตารางที่  ๑.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย         
จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมา อ าเภอแม่จัน จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 และอ าเภอ
เชียงแสน จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.7  

 

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1.เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง

ครบถ้วนและยุติธรรม 

290 96.7 4 1.3 6 2.0 

2.เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ

ในระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการช าระ

ภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงรายแก่ผู้ประกอบการ 

292 97.3 3 1.0 5 1.7 

3.เพื่ อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ผู้ประกอบการ 

292 97.3 4 1.3 4 1.3 

       

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์   ของ
โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการช าระภาษี  และค่าธรรมเนียม
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บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแก่ผู้ประกอบการ, เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการ 
จ านวน 292 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.3 รองลงมา เพื่อใหก้ารด าเนินการจัดเก็บภาษี  และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วนและยุติธรรม จ านวน 290 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.7  
 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

114 
(38.0) 

166 
(55.3) 

20 
(6.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
 

125 
(41.7) 

143 
(47.7) 

27 
(9.0) 

5 
(1.7) 

0 
(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

126 
(42.0) 

153 
(51.0) 

18 
(6.0) 

2 
(0.7) 

1 
(0.3) 

ด้านกิจกรรม      
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 
 

131 
(43.7) 

148 
(49.3) 

18 
(6.0) 

2 
(0.7) 

1 
(0.3) 

5. บรรยาย เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย        

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีบ ารุง    

องค์การบริหารส่วนจังหวัด วิธียื่นแบบ        

และช าระค่าธรรมเนียม 

126 
(42.0) 

139 
(46.3) 

28 
(9.3) 

4 
(1.3) 

3 
(1.0) 

6. บรรยาย การบริการอย่างยั่งยืน บริการ      

ให้ได้ใจ 

151 
(50.3) 

129 
(43.0) 

16 
(5.3) 

4 
(1.3) 

0 
(0) 

7. บรรยายเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐาน

การบริการในธุรกิจการบริการเพื่อรองรับการ

ท่องเท่ียว 

145 
(48.3) 

136 
(45.3) 

18 
(6.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

8. บรรยาย วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ 

วิธีการยื่นแบบและช าระภาษีและค่าธรรมเนียม

บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต 

130 
(43.3) 

135 
(45.0) 

28 
(9.3) 

4 
(1.3) 

3 
(1.0) 
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9. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม 

สร้างความเข้าใจในการช าระค่าธรรมเนียม

โรงแรม, ค่าภาษีน้ ามันและยาสูบ 

116 
(38.7) 

132 
(44.0) 

42 
(14.0) 

6 
(2.0) 

4 
(1.3) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

10. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม      
 

236 
(78.7) 

62 
(20.7) 

2 
(0.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

11. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีและ
บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 

235 
(78.3) 

64 
(21.3) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

 
จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ         ความ

เหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม จ านวน 236 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.7 รองลงมา การอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ และบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต จ านวน 235 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.3 และ
บรรยาย การบริการอย่างยั่งยืน บริการให้ได้ใจ จ านวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.3 ตามล าดับ  

 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

4.31 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.29 0.69 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

 4.33   0.65  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี   4.35   0.65  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. บรรยาย เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมและภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

วิธียื่นแบบและช าระค่าธรรมเนยีม 

  4.27   0.76  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. บรรยาย การบริการอย่างยั่งยืน บริการให้ได้ใจ   4.42   0.65  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. บรรยายเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานการ

บริการในธุรกิจการบริการเพื่อรองรับการท่องเท่ียว 

  4.41   0.61  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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8. บรรยาย วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ วิธีการ  

ยื่ นแบบและช าระภาษี และค่ าธรรมเนี ยมบ ารุ ง  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

 4.28  0.76 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม    

สร้างความเข้าใจในการช าระค่าธรรมเนียมโรงแรม,   

ค่าภาษีน้ ามันและยาสูบ 

  4.16   0.83  มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

10. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 4.78 0.43  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
11. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  
และบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 

4.78 0.42  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

    
จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.78 ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม, การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และบริการด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต รองลงมา บรรยาย การบริการอย่างยั่งยืน บริการให้ได้ใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และ
บรรยายเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานการบริการในธุรกิจการบริการเพื่อรองรับการท่องเท่ียวค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.41 ตามล าดับ  

 
ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลภาพรวมด้านการพัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยวของ

จังหวัดเชียงราย 
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ เพ่ือหาช่องทางขยาย

ความร่วมมือระหว่างกัน 
- ควรมีการประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมเพ่ือแลกเปลี่ยน

และร่วมวางแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกันกับผู้ประกอบการ    เพ่ือกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว  

- ควรเพิ่มและเน้นเนื้อหาที่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
 

***************************************************** 
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1. หลักการและเหตุผล 
ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) นั้น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการ

เสริมสร้างการป้องกันการทุจริตด้านพัสดุ เพ่ือส่งเสริมให้ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 , 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น และบทบาทหน้าที่ประชาคมในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการมีส่วนร่วมในภารกิจ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560, การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่น และบทบาทหน้าที่ประชาคมในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างและการมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 , พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่น และบทบาทหน้าที่ประชาคมในการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตด้านพัสดุ ในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 175 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ น าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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โครงการเสรมิสร้างมาตรการป้องกนัการทุจรติด้านพัสดุ 



 

 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 142 81.1 
หญิง 33 18.9 
รวม 175 ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 142 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 81.1 เพศหญิง 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.9 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.6 
21 - 30 ปี 2 1.1 
31 – 4๐ ป ี 28 16.0 
4๑ – 5๐ ป ี 47 26.9 
5๑ – 6๐ ป ี 83 47.4 

มากกว่า 60 ปี 14 8.0 
รวม 175 ๑๐๐ 

 

จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 83 ราย      คิด
เป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.9 และอายุ 31 – 4๐ ปี จ านวน 
28 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 44 25.1 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 49 28.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 47 26.9 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 10 5.7 
ระดับปริญญาตรี 24 13.7 
ระดับปริญญาโท 1 0.6 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 175 100 
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จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับระดับมัธยมต้น/หรือ
เทียบเท่า จ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 47 ราย คิด
เป็นร้อยละ 26.9 และระดับประถมศึกษา จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.1 ตามล าดับ 

 
  ตารางที่ ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 11 6.3 
ข้าราชการ 6 3.4 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 2 1.1 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 3 1.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 22 12.6 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

77 
12 
42 
0 

44.0 
6.9 

24.0 
0 

อ่ืนๆ 0 0 
รวม 175 100 

   

จากตารางที่ ๑.๔   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมา 
รับจ้างทั่วไป จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.0 และประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 22 ราย คิดเป็น     ร้อย
ละ 12.6 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี ๑.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 98 56.0 

อ าเภอแม่จัน 22 12.6 
อ าเภอแม่สาย 0 0 

อ าเภอเชียงแสน 8 4.6 

อ าเภอเชียงของ 0 0 

อ าเภอเทิง 0 0 

อ าเภอพาน 2 1.1 

อ าเภอป่าแดด 0 0 

อ าเภอแม่สรวย 0 0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 2 1.1 
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อ าเภอเวียงชัย 13 13 

อ าเภอแม่ลาว 29 16.6 

อ าเภอขุนตาล 0 0 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 0.6 

อ าเภอเวียงแก่น 0 0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 0 0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 0 0 

อ าเภอดอยหลวง 0 0 

อ่ืนๆ  0 0 

รวม 175 100 

จากตารางท่ี ๑.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงรายจ านวน 
98 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา อ าเภอแม่ลาว จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.6 และอ าเภอแม่จัน 
จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.6 ตามล าดับ 

 

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1 . เพ่ื อจั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญั ติ องค์การบริหารส่ วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึ ง  ( ฉ บั บ ที่  4 )  พ .ศ .  2 5 5 2 , 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ   
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560, การป้องกันและปราบปราม
ทุจริตในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   
และบทบาทหน้ าที่ ป ระชาคมในการ     
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และการมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

170 97.1 2 1.1 3 1.7 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับพระราชบัญญั ติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

170 97.1 0 0 5 2.9 
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และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2552, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560, การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบทบาทหน้ าที่ ป ระชาคมในการ     
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และการมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

      

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการเพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 , พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทหน้าที่ประชาคมในการ   เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างและการมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2552, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบทบาทหน้าที่ประชาคมในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการมีส่วนร่วม
ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 170 ราย  คิดเป็นร้อยละ 97.1  
 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

39 
(22.3) 

83 
(47.4) 

52 
(29.7) 

1 
(0.6) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
 

42 
(24.0) 

85 
(48.6) 

48 
(27.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

42 
(24.0) 

96 
(54.9) 

37 
 (21.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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ด้านกิจกรรม      

4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 51 
(29.1) 

95 
(54.3) 

29 
(16.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. บรรยาย พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2540 ต่อบทบาทหน้าท่ีประชาคม 

43 
(24.6) 

93 
(53.1) 

37 
(21.1) 

1 
(0.6) 

1 
(0.6) 

6 . บ รรยาย  บท บาทหน้ า ท่ี ป ระชาค ม ใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ าค รั ฐ  พ .ศ . 2 5 6 0  แ ละระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

51 
(29.1) 

92 
(52.6) 

32 
(18.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านกิจกรรม      
7. บรรยาย การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

49 
(28.0) 

94 
(53.7) 

32 
(18.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. บรรยาย บทบาทหน้าท่ีประชาคมในการเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

55 
(31.4) 

95 
(54.3) 

25 
(14.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

9. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม 76 
(43.4) 

79 
(45.1) 

20 
(11.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

10. การอ านวยความสะดวกและบริการด้วย

ความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 

95 
(54.3) 

72 
(41.1) 

8 
(4.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

 
จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การอ านวย

ความสะดวกและบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต จ านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา 
ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม จ านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.4 และบรรยาย บทบาทหน้าท่ีประชาคม

ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.4 ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

3.91 0.73   มีความพึงพอใจมาก 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 3.96 0.71   มีความพึงพอใจมาก 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

 4.02   0.67 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านกิจกรรม    
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี   4.12   0.66 มีความพึงพอใจมาก 
5. บรรยาย พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ต่อบทบาทหน้าท่ีประชาคม 

  4.00   0.73 มีความพึงพอใจมาก 

6. บรรยาย บทบาทหน้าท่ีประชาคมในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  4.10   0.68 มีความพึงพอใจมาก 

7. บรรยาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4.09   0.67 มีความพึงพอใจมาก 

8. บรรยาย บทบาทหน้าท่ีประชาคมในการเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

  4.17   0.65 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

9. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม   4.32   0.66 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

10. การอ านวยความสะดวกและบริการด้วยความ

สุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 

  4.49   0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 การอ านวยความสะดวกและบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต รองลงมา        ความ
เหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และบรรยาย บทบาทหน้าท่ีประชาคมในการเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
- ดีที่มีการจัดอบรม เพ่ือจะได้ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

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