
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 
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นโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 1. วิสัยทศัน์และพนัธกิจ  
วิสัยทัศน์  
“เชียงรายเมืองนําอยู ํประตูทองสํูอาเซียน”  
พันธกิจ  
  1. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให๎ได๎มาตรฐานเพียงพอตํอความต๎องการ
ของประชาชนในการรองรับการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน  
  2. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายและผังเมืองรวมเฉพาะให๎กับเจ๎าหน๎าท่ี 
ของ อปท. และประชาชนท่ัวไป  

3. สํงเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกกลํุมให๎มีอาชีพ  
  4. สํงเสริมและสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานของการพัฒนาตาม  
แบบเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร  

5. สํงเสริมการทํองเท่ียวและพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
และ วัฒนธรรมล๎านนาในกลํุมประชาคมอาเซียน  

6. สํงเสริมและพัฒนาแหลํงน้้าเพื่อสนับสนุนด๎านเกษตรกรรม  
7. พัฒนาด๎านการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎เป็นที่ยอมรับสํูมาตรฐาน  
8. พัฒนาการศึกษาโรงเรียน อบจ.เชียงรายมุํงสํูความเป็นเลิศ เรียนรู๎คูํคุณธรรม  
9. เสริมสร๎างแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางบูรณาการ  
10. อนุรักษ ์สํงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรํศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ท๎องถิ่น  
11. สํงเสริมและสนับสนุนให๎การพัฒนาแหลํงศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน ตลอดจนสํงเสริม  

จังหวัดเชียงรายให๎เป็นเมืองศิลปิน  
12. สํงเสริมการกีฬา การออกก้าลังกายของประชาชน และพัฒนาสถานท่ีออกก้าลังกายให๎มีความ  

เหมาะสม  
13. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎อยูํดีมีสุขมีความมั่นคง ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดภัยจากยาเสพติด  
14. สํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
15. พัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ให๎กับเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการและ

ผ๎ูด๎อยโอกาส  
16. สํงเสริมอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน  
17. พัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข  
18. สํงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๘  

 



2. นโยบายของผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย  
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายได๎แถลงนโยบายตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

เมื่อวันท่ี ๑0 มิถุนายน ๒๕๕7 โดยได๎ก้าหนดนโยบายการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามอ้านาจหน๎าท่ี ตามบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๒) พระราชบัญญัติก้าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดถึงให๎สอดคล๎องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันของจังหวัดเชียงราย และกลํุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน อีกท้ังยังเป็นไปตาม
สัญญาประชาคมท่ีได๎ให๎ไว๎กับพี่น๎องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนและการ
พัฒนาจังหวัดเชียงรายให๎เจริญก๎าวหน๎าเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน โดยมีแนวคิดการ
พัฒนาท่ีจะบริหารราชการให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย โดยยึดมั่นตํอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและการพัฒนาจังหวัด
เชียงรายให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได๎ก้าหนดนโยบายการบริหารและ การพัฒนาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงราย ดังนี้  
2.๑ นโยบายด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

จะธ้ารงไว๎ซึ่งความมั่นคงของชาติ จะจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชู ท๎านุบ้ารุงศาสนา 
ปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน  
2.2 นโยบายด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

เพื่อพัฒนาเชียงรายให๎เป็นเมืองศูนย์กลางการทํองเท่ียวท่ีส้าคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลํุมน้้าโขง 
สร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประชาชน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะด้าเนินการ
ดังนี้  

(1) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับภาคการเกษตร หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคําให๎กับ
ฐานเศรษฐกิจเดิมอยํางยั่นยืน อาทิเชํน การสํงเสริมการผลิตและจ๎าหนํายสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปและจ๎าหนํายผลิตผลการเกษตร การบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ชุมชน(OTOP)  

(๒) สํงเสริมพัฒนาการทํองเท่ียวจังหวัดเชียงราย โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหลํงทํองเท่ียวท่ีมีอยูํเดิมและ
พัฒนาแหลํงทํองเท่ียวใหมํ พัฒนาการด้าเนินกิจกรรมด๎านทํองเท่ียวและส่ิงอ๎านวยความสะดวกส้าหรับ
นักทํองเท่ียว เพื่อรองรับการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน  

(3) จัดต้ังศูนย์สํงเสริมการทํองเท่ียว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของผ๎ูประกอบการการ
ทํองเท่ียวภายใต๎ความอยูํรอด พอเพียงและยั่งยืน  
2.๓ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อให๎มีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมท่ีดี  มีความปลอดภัย นําอยูํอาศัย 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยจะด้าเนินการดังนี้  

(๑) สํงเสริมการด้าเนินการเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การใช๎สารเคมีและ การ
จัดการขยะมูลฝอย โดยรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นท่ีและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  ควบคุมการ
กระท๎าท่ีจะกํอให๎เกิดมลพิษทางอากาศและภัยจากสารเคมี  

(2) สํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพน้้าในแหลํงน้้าสาธารณะ และฟื้นฟูพื้นท่ีลํุมน้้าตํางๆ ในจังหวัด
เชียงรายให๎มีความอุดมสมบูรณ์ ๙  
 



(3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโครงการ Green Office ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ให๎มีประสิทธิภาพครบวงจร โดยใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

(4) สํงเสริมสนับสนุน ลดการตัดไม๎ท๎าลายปุา การปลูกปุาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและการใช๎พลังงาน
ทางเลือก เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร๎อน  
2.๔ นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

เพื่อปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐานและจัดส่ิงอ๎านวยความสะดวกสาธารณะให๎กับประชาชน
อยํางเพียงพอ โดยจะด้าเนินการดังนี้  

(๑) กํอสร๎างและปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคม โดยเน๎นเส๎นทางสํูแหลํงทํองเท่ียว พื้นท่ีการเกษตรและ
เส๎นทางท่ีเช่ือมตํอสํูองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ยังขาดแคลน  

(๒) พัฒนาแหลํงน้้าเพื่อการเกษตรและการบริโภคให๎แกํพื้นท่ีท่ีประสบภัยแล๎ง สนับสนุนให๎มีการจัดท๎า
แหลํงเก็บกักน้้าในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและมีความพร๎อมในการด้าเนินงาน  

(๓) สนับสนุนให๎มีระบบขนสํงมวลชน เพื่อแก๎ไขปัญหาการจราจร  
(4) สนับสนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตํางๆ ในด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานให๎สามารถ

ตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
2.๕ นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยจะด้าเนินการดังนี้  
(๑) สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังใน

ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให๎สามารถผลิตและพัฒนาคนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีสูงขึ้น     
เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  

(๒) สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการศึกษาและฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนหรือภาษาของประเทศ
อาเซียนให๎แกํนักเรียน นักศึกษา ผ๎ูประกอบการ พนักงาน ลูกจ๎างและสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลในการรองรับการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน  

(๓) สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพ การให๎บริการด๎านสาธารณสุข การท๎างานของอาสาสมัครประจ๎า
หมูํบ๎าน   (อสม.) และสร๎างเครือขํายอนามัยในท๎องถิ่น  

(๔) สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับท๎องถิ่น สํงเสริมให๎ครอบครัวอบอุํน ชุมชนเข๎มแข็ง สามารถไปสํูสังคมท่ี
กินดี   อยูํดี มีความสุข  

(5) สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให๎มีคุณภาพในทุกๆ ด๎าน มีศักยภาพท่ีสามารถน๎าตนเอง น๎า
ชุมชนและน๎าสังคมให๎พัฒนาไปสํูความเจริญภายใต๎หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน๎นการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(6) สนับสนุนและสํงเสริมการกีฬา โดยจัดให๎มีสนามกีฬาท่ีได๎มาตรฐาน สวนสาธารณะ พื้นท่ี
นนัทนาการและสถานท่ีออกก้าลังกายส้าหรับประชาชน  

(7) สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผ๎ูสูงอายุและผ๎ูด๎อยโอกาส และการเข๎าถึง
บริการของรัฐ เพื่อให๎สามารถพึ่งพาตนเองได๎  
2.6 นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

เพื่อท๎านุบ้ารุงศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมสภาพแวดล๎อมทางสถาปัตยกรรม 
โบราณสถานและแหลํงประวัติศาสตร์ รวมท้ังศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของเมือง
เชียงราย ให๎ด้ารงอยูํและสืบทอดสํูคนรุํนตํอไป โดยจะด้าเนินการดังนี้ ๑๐  
 



(๑) สํงเสริมสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับองค์กรตําง ๆท้ัง
ภาครัฐและเอกชนอยํางบูรณาการ  เพื่อให๎เกิดความตระหนักในคุณคําของศาสนา  จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ส้าคัญของเมืองเชียงรายและชนเผําท่ีหลากหลาย ซึ่ง
จะน๎าไปสํูการสืบทอดมรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืนตลอดไป  

(2) สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู๎ทางด๎านศิลปวัฒนธรรมสํูท๎องถิ่นและศาสนสถาน โดยรํวมกับ
องค์กรตําง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนท้ังในประเทศและตํางประเทศ เพื่อรํวมพัฒนาเมืองเชียงรายสํูเมืองแหํงการ
สร๎างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & Art&Culture)  
2.๗ นโยบายด้านการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
เพื่อบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยในท๎องถิ่นให๎มีประสิทธิภาพ โดยจะด้าเนินการดังนี ้ 

(๑) สํงเสริมสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล๎งและสาธารณภัยตําง ๆ  
(๒) จัดหา/สนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท๎องถิ่น  
(๓) พัฒนาเครือขํายความรํวมมือ และข๎อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการปูองกันและบรรเทา สาธารณ

ภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท๎องถิ่น  
(๔) สํงเสริมสนับสนุนภารกิจในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี โดยบูรณาการรํวมกับ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  
2.8 นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท๎างานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน 
โดยจะด๎าเนินการดังนี ้ 

(1) พัฒนาโครงสร๎างการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายให๎พร๎อมท่ีจะรองรับการ
ท๎าภารกิจและหน๎าท่ีตามกฎหมายและนโยบายการกระจายอ้านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

(2) พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อการให๎บริการที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผ๎ูรับบริการเป็นส้าคัญ  

(3) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายให๎มีศักยภาพในการปฏิบัติ
หน๎าท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท๎างาน  

(4) บูรณาการการจัดท๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกนัระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัด
เชียงราย เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท๎องถิ่น  

(5) สํงเสริมและสนับสนุนให๎สถานศึกษา องค์กรสาธารณะ องค์กรชุมชนน๎าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎
ให๎เกิดประโยชน์และทันสมัย  

(6) เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการก้าหนดนโยบายและความต๎องการในการพัฒนา
จังหวัดเชียงราย เพื่อความเข๎มแข็งของสังคมและสร๎างพลังในการพัฒนา  

(7) สนับสนุนให๎ประชาชนมีการรวมกลํุม เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองตามความต๎องการอยํางแท๎จริง 
บนพื้นฐานศักยภาพท่ีมีอยูํ ท้ังนี ้จะด้าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามอ้านาจและหน๎าท่ีขององค์การบริหารสํวนจังหวัด
ใหส๎อดคล๎องกับนโยบายของจังหวัดเชียงราย ภายใต๎วิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองน่าอยู่ประตูทองสู่อาเซียน”  
 



3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
3.1 วิสัยทศัน ์ 
"ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข"  
3.2 ยุทธศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนสํง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎สมบูรณ์และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านการเมืองการปกครองและการบริหาร  

3.3 เป้าประสงค ์ 
-เพื่อสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
-เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า การลงทุน บริการ  
-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น  
-เพื่อเสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและ  

แนวชายแดน  
-เพื่อให๎ประชาชนอยูํในส่ิงแวดล๎อมท่ีดีและมีคุณภาพ  
-สร๎างภูมิค๎ุมกันในการสร๎างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ  

3.4 ตัวช้ีวัด  
-อัตราการขยายตัวของรายได๎ตํอหัวเพิ่มขึ้นทุกปี  
-ประชาชนได๎รับการศึกษามากขึ้นและอัตราจ๎านวนของผ๎ูปุวยลดลง  
-ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือได๎อยํางท่ัวถึง  
-จ๎านวนขยะลดลงอยํางตํอเนื่อง  
-สํงเสริมการศึกษา อบรมให๎ความรู๎ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

3.5 ค่าเป้าหมาย  
-รายได๎เฉล่ียตํอหัวเพิ่มขึ้น  
-สัดสํวนคนจนลดลงและสถานบริการได๎มาตรฐาน  
-ประชาชนได๎รับการศึกษามากขึ้นและจ๎านวนผ๎ูปุวยลดลง  
-ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือได๎อยํางท่ัวถึง  
-สํงเสริมให๎เป็นพื้นท่ีสีเขียวและปลอดขยะ ไร๎มลพิษ  
-ร๎อยละของกลํุมพลังมวลชนผ๎ูมีจิตอาสาชํวยเหลือภาครัฐในการสร๎างความเข๎มแข็ง ให๎กับ

หมูํบ๎าน ๑๒  
 



3.6 กลยทุธ ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนสง่  

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนสํงให๎ได๎มาตรฐาน  
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหลํงน้้าและระบบบริหารจัดการน้้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนางานด๎านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ 2.1 สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ 2.2 สํงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น  

ให๎ได๎มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ 2.3 สํงเสริมและพัฒนาการทํองเท่ียว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน  
กลยุทธ์ 2.4 สํงเสริม อนุรักษ ์ด๎านศาสนา และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข  
กลยุทธ์ 3.1 สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา  

ตามอัธยาศัย ให๎ได๎มาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์ 3.2 สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาสํูอาชีพ  
กลยุทธ์ 3.3 สํงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท๎องถิ่น  
กลยุทธ์ 3.4 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร๎อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
กลยุทธ์ 4.2 ปูองกัน ฟื้นฟู และบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ์ 4.3 ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข ส่ือด๎านอิเลคทรอนิกส์  
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาส  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
กลยุทธ์ 5.1 สํงเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อม  
กลยุทธ์ 5.2 สํงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก๎ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย และมลภาวะ  
กลยุทธ์ 5.3 สํงเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท๎องถิ่น  
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ 6.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของทุกภาคสํวน  
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช๎และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล  
กลยุทธ์ 6.5 สํงเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ๑๓  

 



3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร ์ 
ด๎วยจังหวัดเชียงรายต้ังอยูํเหนือสุดของประเทศไทย อยูํหํางจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร มีอาณาเขต

ทิศเหนือติดตํอกับสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทิศตะวันออก
ติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต๎ติดตํอกับจังหวัดพะเยาและล๎าปาง และทิศตะวันตก
ติดตํอกับประเทศสหภาพเมียนมาและจังหวัดเชียงใหมํ แนวเขตชายแดนติดตํอกับประเทศเมียนมาด๎านอ้าเภอ
แมํจัน แมํสาย แมํฟูาหลวง และเชียงแสน จึงก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัดเชียงราย 
“ประตูสู่อนุภาคลุ่มน้้าโขงและอาเซียน+3 และศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม”  
 
 
 
      
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
   

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 

การท่องเที่ยว 
 

2.1 สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 สํงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด 
เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นให๎ได ๎
มาตรฐานสากล 
2.3 สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว วิถีชีวิต 
และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
2.4 สํงเสริม อนุรักษ์ ด๎านศาสนา และ 
เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาการศึกษาและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

1.1 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบ  
คมนาคมขนสํงให๎ได๎มาตรฐาน  
1.2 พัฒนาแหลํงน าและระบบบรหิาร  
จัดการน าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
1.3 พัฒนางานด๎านผังเมือง งานวิศวกรรม 
จราจร 

 

3.1 สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั  
ให๎ได๎มาตรฐานการศึกษา  
3.2 สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาสูํอาชีพ  
3.3 สํงเสริมและพัฒนาสุขภาวะทีด่ีของ  
ประชาชนในท๎องถิ่น  
3.4 สํงเสริมและสนับสนุนการพฒันาระบบการ
บริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตและ 

การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

4.1 รักษาความสงบเรียบร๎อยเพื่อความ  
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของ  
ประชาชน  
4.2 ปูองกัน ฟื้นฟ ูและบรรเทาสาธารณภยั  
4.3 ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ยาเสพติด  
อบายมุข สื่อด๎านอิเลคทรอนิกส์  
4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตร ี 

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนาด้านการเมืองการ

ปกครองและการบริหาร 

6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท๎องถิ่น  
6.2 พัฒนาประสทิธิภาพในการบรหิาร  
จัดการตามหลักธรรมาภบิาล  
6.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการ  
พัฒนาท๎องถิ่นของทุกภาคสํวน  
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช ๎ 
และเทคโนโลยีเพื่อรองรบัระบบดิจิทัล  
6.5 สํงเสริมนวัตกรรมเพื่อการพฒันาท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ

ยั่งยืน 5.1 สํงเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล๎อม  
5.2 สํงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน  
แก๎ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ  
5.3 สํงเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน  

และการใชพ้ลงังานทดแทน 

"ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประสานการพัฒนา 
ประชาชนมีความสุข 



  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 วิสัยทัศน์  

มุ่งพัฒนาการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศแบบมีส่วนร่วม  
ธ ารง ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นบนวิถีชีวิตล้านนา สู่สังคมแห่งความสุข 

 
 พันธกิจ  
 พันธกิจท่ีส าคัญของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อกํอให๎การด าเนินงานในด๎านตํางๆบรรลุ
วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว๎ มีรายละเอียดดังนี้    

1. พัฒนาการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัยให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
2. พัฒนาสถานศึกษาในสังคม ให๎มีความเป็นเลิศด๎านภาษา วิชาการและกีฬา 
3. จัดให๎มีแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย เพื่อเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
4. อนุรักษ์ สํงเสริม สนับสนุนการเผยแพรํศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น 
5. พัฒนาแหลํงศิลปวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ์ และศาสนสถาน 
6. สํงเสริมการกีฬา การออกก าลังกายของประชาชนอยํางท่ัวถึง  ตลอดท้ังพัฒนาแหลํงออกก าลัง

กายให๎ได๎มาตรฐาน 
7. สํงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8. สํงเสริมการท างานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

1. การสํงเสริม 
และพัฒนา 

ด๎านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การให๎บริการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานอยํางท่ัวถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ 
1.2 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายสํูความเป็นเลิศอยํางมี 
คุณภาพ 
1.3 สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
1.4  สํงเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพสํู
มาตรฐานทางด๎านวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง 

- ฝุายบริหาร 
การศึกษา 
 
 
 
-ฝุายบริหารการ 
ศึกษาฯ 
-  
ฝุายสํงเสริมการ 
ศึกษาฯ 

1.5 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎พฒันาส่ือการ 
เรียน การสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมํเพื่อเปิดโอกาส 
การเรียนรู๎อยํางกว๎างขวางและท่ัวถึง 
1.6 สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู๎คูํคุณธรรมการจัดการศึกษา 
ถึงคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ เพื่อสร๎างคนดี 
คนเกํง สามารถใช๎ชีวิตได๎อยํางมีความสุข ส านึกอนุรักษ์และ 
พัฒนาส่ิงแวดล๎อม  ตลอดถึงสังคมและประเทศชาติ 

- ฝุายสํงเสริม 
การศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- ฝุายกีฬา 
นันทนาการและ
กิจการพิเศษ 
 

1.7 สํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความเป็นเลิศด๎านวิชาการด๎านภาษา 
และด๎านกีฬาอยํางเต็มตามศักยภาพและพัฒนาความสามารถ 
ในด๎านการคิดอยํางเป็นระบบ คิดเป็น ท าเป็น  แก๎ปัญหาได๎ 
ตลอดถึงมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู ๎
สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

-ฝุายบริหาร
การศึกษาฯ 

 

 

1.8 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
โดยเฉพาะทักษะการคิดและทักษะแสวงหาความรู๎ท่ีเหมาะสม 
กับผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อตํอการเรียนรู ๎
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี 
 
 
 

-ฝุายบริหาร 
การศึกษาฯ 



ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

2. การสํงเสริมและ
พัฒนาด๎านกีฬา 
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

2.1 สํงเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ ทุกระดับสํูความเป็นเลิศ 
2.2 สํงเสริมและสนับสนุนสนามกีฬา  สถานท่ีออกก าลังกาย  ให๎เป็น    
      ระบบมีคุณภาพ 
2.3 สํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มตาม  
      ศักยภาพ 

- ฝุายกีฬา  
  นันทนาการและ   
  กิจการพิเศษ 
 

3. การพัฒนา
ศาสนา วัฒนธรรม
และสังคม 

3.1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนและหนํวยงานในการด าเนินงาน  
     ด๎าน ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3.2 สํงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม   
     ประเพณีวัฒนธรรมล๎านนา 
3.3 ท านุบ ารุงศาสนสถานและกิจกรรมทางศาสนา 
3.4 พัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายให๎เป็นองค์กรแหํงการ 
     เรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม 
 

- ฝุายสํงเสริม  
  การศึกษา ศาสนา 
  และวัฒนธรรม 
 

4. การพัฒนาด๎าน
การจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4.1 พัฒนาและบริหารระบบการเงินการคลังให๎มีประสิทธิภาพและ 
     เกิดประสิทธิผล 
4.3 พัฒนางานสารบรรณให๎มีประสิทธิภาพ 
4.4 สํงเสริม สนับสนุนให๎มีครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงกํอสร๎าง เพื่อใช๎ในการ

ปฏิบัติงาน 
4.5 สํงเสริมสนับสนุนให๎มีทรัพยากร สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความ 
      สะดวกในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอ 

- ฝุายบริหาร 
  การศึกษา 
- งานบุคคล 
- ฝุายบริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด้าเนินงานโครงการประจ้าปีงบประมาณ 2561 
ส้านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
 ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เรื่อง งบประมาณรายจํายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีโครงการในข๎อบัญญัติของส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ้านวน 77 โครงการ ได๎
ด้าเนินการท้ังหมดจ้านวน 66 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 85 และอยูํในระหวํางลงนามในสัญญาจ้านวน 1 
โครงการ 
  ตารางเปรียบเทียบจ้านวนโครงการตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
งบประมาณรายจํายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 คิดเป็น
ร๎อยละ โครงการใน

ข๎อบัญญัติ 
น้าไปสูํการ
ปฏิบัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจําย 

๑.การสํงเสริมและพัฒนาด๎านการศึกษา 16 11  11 69 
2.การสํงเสริมและพัฒนาด๎านกีฬา กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

24 24  24 100 

3.การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและสังคม 14 11  11 79 
4.การพัฒนาด๎านการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 23 21 4 17 91 

รวม 77 67 4 63 85 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 คิดเป็น
ร๎อยละ งบประมาณใน

ข๎อบัญญตั ิ
น้าไปสูํการ

ปฏิบัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจําย 

๑.การสํงเสริมและพัฒนาด๎านการศึกษา 25,628,540 24,573,540  21,353,746 83 

2.การสํงเสริมและพัฒนาด๎านกีฬา กิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

5,475,000 
 

4,575,000  3,837,069 70 

3.การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและสังคม 12,200,000 7,800,000  6,544,842 54 

4.การพัฒนาด๎านการจัดการตามหลัก      
ธรรมาภิบาล 

13,659,900 12,833,445 10,499,000 2,334,445 17 

รวม 56,963,440 49,781,985 10,499,000 34,070,102 56 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

1.การส่งเสริมและ
การพัฒนา
การศึกษา 

1.1 สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การให๎บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางท่ัวถึง  
เทําเทียม และมีคุณภาพ 
1.2 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองค์การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงรายสํูความเป็นเลิศอยํางมีคุณภาพ 
1.3 สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ   
และการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
1.4  สํงเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพสํูมาตรฐานทางด๎าน
วิชาชีพอยํางตํอเนื่อง 
1.5 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎พัฒนาส่ือการเรียน การสอนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมํเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวางและท่ัวถึง 
1.6 สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู๎คูํคุณธรรมการจัดการศึกษาถึงคุณธรรมจริยธรรมและ
คํานิยมท่ีพึงประสงค์ เพื่อสร๎างคนดีคนเกํง สามารถใช๎ชีวิตได๎อยํางมีความสุข ส้านึกอนุรักษ์
และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม  ตลอดถึงสังคมและประเทศชาติ 
1.7 สํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความเป็นเลิศด๎านวิชาการด๎านภาษาและด๎านกีฬาอยําง
เต็มตามศักยภาพและพัฒนาความสามารถในด๎านการคิดอยํางเป็นระบบ คิดเป็น ท้าเป็น  
แก๎ปัญหาได๎ตลอดถึงมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎สามารถ
ท้างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
1.8 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อให๎มี
ความรู๎และทักษะท่ีจ้าเป็นตามหลักสูตรโดยเฉพาะทักษะการคิดและทักษะแสวงหาความรู๎
ท่ีเหมาะสมกับผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

 ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย” 

หลักการและเหตุผล 

การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ       

การศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมคีวามส าคัญต่อการน าพาประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบ

กับคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ - พ.ศ.๒๕๖๑) โดยมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก ๓ ประการ คือ ๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้

ของคนไทย  ๒) โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้  และ ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ

สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑)

พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ๒) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ๓) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง

เรียนรู้ยุคใหม่ และ ๔) พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการใหม่ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายมีทิศทางสอดคล้อง

กับการปฏิรูปการศึกษาและใช้แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเคร่ืองมือใน

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้ด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย” หัวข้อ การจัดท าและประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกัน

ก าหนดทศิทางการจัดการศึกษาและน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัตใิห้เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน   

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายมีแนวทางในการจัดการศึกษาให้

เป็นไปตามการปฏิรูปการศึกษา 

2. เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาท้องถิ่นภายในจังหวัดเชียงราย 

เป้าหมาย 

 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จ านวน 

๓๕๐ คน ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน  ผู้อ านวยการส านัก/กอง

การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

 จ านวนคร้ังที่ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นใน

จังหวัดเชียงราย จ านวน ๑ วัน (๑ ครัง้/ปี) 

วิธีด าเนินงาน 



องค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงรายด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย” หัวข้อ การจัดท าและประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย มีขัน้ตอนการด าเนนิงานดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อม 

2. ประสานงานโครงการ 

3. ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงรายละเอียดการด าเนนิโครงการฯ 

4. ด าเนนิการตามโครงการ 

5. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งใช้เงินยืมงบประมาณและเอกสารประกอบการรายงาน

ผลการด าเนนิงาน 

6. คณะผู้จัดท าโครงการสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย” หัวข้อ การจัดท าและประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย  รายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

สถานท่ีด าเนินการโครงการ 

โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด ์สปา จังหวัดเชียงราย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายการศึกษาในระบบ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งบประมาณ 

 งบประมาณจ านวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

การติดตามและประเมินผล 

 มีการจัดท ารายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นจังหวัด

เชียงราย โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย สภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ภายหลังการด าเนนิโครงการเสร็จสิ้น ๓๐ วัน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนว

ทางการจัดการศึกษาระหว่างวัน 

 ๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายมีแนวทางในการปฏิรูปการจัดการศึกษาร่วมกัน 

เพ่ือเป็นทิศทางในการจัดการศึกษาท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นเชียงราย 

 

 

 



ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย” 
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑   

ณ  โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดการสัมมนา โดย นางนุชนารถ  วดีศิริศักด์ิ รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรยายหัวข๎อ แนวทางการสํงเสริมและ
พัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ 

โดยนางศุภร  พลธนะ  
นักสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นช านาญการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การบรรยายหัวข๎อ แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
โดยนายสมจิต  สมอ  ผ๎ูอ านวยการกลํุมนโยบายและแผน  สพป.เชียงราย เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การคัดเลือกคณะกรรมการยกรํางแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเชียงราย 



ชื่อโครงการ ประชุมสัมมนาจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพ

 การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัด

 การศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ 

หลักการและเหตุผล 

"คุณภาพของคน" เป็นปัจจัยหลักสู่ความส าเร็จของการพัฒนาประเทศ และ "การศึกษา" 

เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองที่มีความ   

จ าเป็นอย่างย่ิง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้ก าหนดให้มี "ระบบการประกัน 

คุณภาพการศึกษา" เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยที่ "ครู" เป็นปัจจัยหลักสู่

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาปฐมวัย แบ่งเป็นส่วนที่ ๑ ประเมินมาตรฐาน 

(ปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต)  จ านวน ๒๔ มาตรฐาน  ๑๐๖ ตัวบ่งชี้ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) และ 

๑๐๔ ตัวบ่งช้ี (การศึกษาปฐมวัย)  และส่วนที่ ๒ ประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน ๘ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้  โดยให้แตล่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือน าไปประมวลผลสรุปเป็นภาพรวมของกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นและส่งไป

ประมวลผลเป็นภาพรวมของการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 

 เพ่ือประชุมสัมมนาจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดับ

กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๖ (ภาคเหนือตอนบน ๒) โดยน าข้อมูลทีไ่ด้ไปประมวลผลเป็นภาพรวม

ของการจัดการศึกษาระดับประเทศต่อไป 

เป้าหมายโครงการ 

 เชิงปรมิาณ 

  คณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัด ตัวแทนสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๖  ภาคเหนือ

ตอนบน ๒  จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สรุประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ จ านวน 

๑ ครัง้ 

เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๖ ภาคเหนือตอนบน 

๒ น าข้อมูลที่ไดไ้ปวางแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทและความ

ต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 



ตัวช้ีวัดโครงการ 

 จ านวนคร้ังที่จัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการเพ่ือน าผลไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

วิธีด าเนินการ   

1. รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อม 

2. ประสานงานโครงการ 

3. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงรายละเอียดการด าเนนิโครงการ 

4. ด าเนนิการตามโครงการ 

5. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือสง่ใช้เงินยืมงบประมาณ 

6. คณะผู้จัดท าโครงการสรุปผลการด าเนนิงานและสรุปประมวลประมวลผลการประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษาฯ ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ และรายงาน

ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

สถานท่ีด าเนินโครงการ 

โรงแรมเวียงอินทร ์ริเวอร์ไซต์  รีสอร์ท อ าเภอเมืองเชียงราย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายการศึกษาในระบบ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งบประมาณ 

 งบประมาณจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

การติดตามและประเมินผล 

 รายงานผลการด าเนนิโครงการ และสรุปผลการประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๖ 

ภาคเหนือตอนบน ๒ มีข้อมูลด้านการศึกษาไปวางแผนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้

มาตรฐานต่อไป 

 ๒.  กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นมีขอ้มูลภาพรวมของการจัดการศึกษาในระดับประเทศ 



ประมวลภาพโครงการประชุมจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถ่ินที่ ๑๖ (ภาคเหนือตอนบน ๒) 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ  โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการประสานงานวิชาการฯ ระดับกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นที่ ๑๖ (ภาคเหนือตอนบน ๒)  
แจ๎งความคืบหน๎า และคณะกรรมการช้ีแจงขั้นตอนการจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 



ชื่อโครงการ อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม

 จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ 

หลักการและเหตุผล 
ด๎วยการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติท้ังในด๎านเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง ผ๎ูท่ีมีบทบาทส าคัญและมีความจ าเป็นส าคัญในการสร๎างการศึกษาให๎มีคุณภาพท่ีสุดคือ  
ครู  ครู จึงจ าเป็นต๎องมีความรู๎   ความสามารถเช่ียวชาญอยํางลึกซึ้งในส่ิงท่ีตนเอง สอน และมีเทคนิค  
กระบวนการด าเนินการตํางๆ ท่ีเหมาะสมกับผ๎ูเรียนแตํละคนแบบมืออาชีพ จึงจะสามารถพัฒนาโรงเรียนได๎
ส าเร็จ การเรํงพัฒนาและสํงเสริมบุคลากรด๎านการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนควรมีครูท่ีช านาญด๎านการศึกษา
เพิ่มมากยิ่งขึ้น  ในสํวนของการสํงเสริมความรู๎และพัฒนาทักษะในการสอน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎อง
ให๎ความส าคัญกับการศึกษา การอบรม การประชุมสัมมนา อันจะเป็นการเพิ่มทักษะในการสอนเพื่อเปิดโลก
ทัศน์และมุมมองของครูผ๎ูสอนให๎กว๎างขึ้น 

ทิศทางด๎านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องมีการปรับตัวและ ให๎
ความชํวยเหลือรํวมมือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากรด๎านการศึกษารํวมกัน ภายใน
กลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่น  เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในอนาคตและเป็นการเตรียมความพร๎อมสํูแนวทาง 
การบริหารจัดการเรียนรู๎สํูประชาคมอาเซียน  รวมท้ังการให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
ของท๎องถิ่น ซึ่งการศึกษาท๎องถิ่นจะมีคุณภาพได๎ต๎องอาศัยความรํวมมือจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท้ังนี้
กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการจัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ีมุํงเน๎นให๎เกิด
ความรํวมมือชํวยเหลือซึ่งกันและกันในระดับกลํุมจังหวัด ในด๎านวิชาการ บุคลากรเทคโนโลยี และอื่นๆ ตาม
ศักยภาพและความเหมาะสม จึงเกิดศูนย์ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท๎องถิ่นระดับจังหวัดและกลํุม
จังหวัดข้ึน  

ในการนี้  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎รับมอบหมายให๎เป็นศูนย์ประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาท๎องถิ่นกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ ได๎ด าเนินโครงการ
อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี ๑๖ ภาคเหนือตอนบน 
๒ หัวข๎อ “การพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนโดยใช๎กระบวนการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  (PLC)”เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางด๎านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนให๎แกํครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน๎าท่ี  
ในการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ให๎สามารถน าความรู๎และประสบการณ์มาปรับใช๎ในสถานศึกษาของตนเอง  
อยํางเต็มประสิทธิภาพ อันเป็นการพัฒนาการศึกษาท๎องถิ่นให๎ก๎าวหน๎าอยํ างตํอเนื่อง  และรํวมกันหา 
แนวทางการพัฒนาการศึกษาท๎องถิ่นด๎วยการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ การจัดการศึกษาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ให๎มีความยั่งยืน   

 
 
 
            



วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎ทราบปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ทางการศึกษาในกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ หัวข๎อ “การพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน
โดยใช๎กระบวนการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)”รวมท้ังข๎อเสนอแนะ เพื่อเป็นข๎อมูลในการวางแผน
หรือแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในครั้งตํอไป 

2. เพื่อรายงานผลการด าเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลํุม
จังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ หัวข๎อ “การพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนโดยใช๎กระบวนการ
สร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)”ให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องทราบ 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากร ผ๎ูทรงคุณวุฒิ และเจ๎าหน๎าท่ี 
ผ๎ูประสานงานโครงการสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นท่ี ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ 
จ านวน ๘๐ คน  
 เชิงคุณภาพ 

ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
กลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่น ท่ี ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ ได๎รับการพัฒนางานทางด๎านวิชาการให๎มี 
ความเข๎มแข็งเกิดความยั่งยืน ภายในองค์กร รวมท้ังการประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานให๎เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
 จ านวนครั้งท่ีได๎มีการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลํุมจังหวัดการศึกษา
ท๎องถิ่นที่ ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

วิธีด าเนินงาน 
  การด าเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี 
๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ หัวข๎อ “การพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนโดยใช๎กระบวนการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (PLC)”ระหวํางวันท่ี ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงราย 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กลํุมเปูาหมาย ประกอบด๎วย ผ๎ูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ สังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน ๘๐ คน มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

๑. ศึกษาระเบียบข๎อกฎหมายและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง 
๒. จัดท าบันทึกขออนุมัติโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลํุมจังหวัด

การศึกษาท๎องถิ่นที่ ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ หัวข๎อ “การพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนโดยใช๎กระบวนการสร๎างชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)” เสนอผ๎ูบริหารเพื่อขออนุมัติด าเนินโครงการ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข ๑) 

๓. จัดท าหนังสือเชิญเข๎ารํวมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลํุม
จังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ หัวข๎อ “การพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนโดยใช๎กระบวนการ



สร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)” จัดสํงไปยังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่น
ท่ีจัดการศึกษา (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข ๒) 

๔. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑ และส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๓) 

๕. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผ๎ูด าเนินรายการ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข ๔) 
๖. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม

ตํางๆ จัดท าเอกสาร เบิกจําย ยืมเงิน งบประมาณตามโครงการท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการฯ (ภาคผนวก 
เอกสารหมายเลข ๕)   

๗. จัดท าเอกสารประกอบการอบรม เอกสารลงทะเบียน จัดท าบันทึกขออนุมัติขอยืมเงิน
งบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ 

๘. ประสานงานสถานท่ีด าเนินโครงการ และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินโครงการ
ด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว๎ 

๙. ด าเนินกิจกรรมโครงการตามก าหนดการท่ีวางไว๎ ดังนี้ 
 - พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ประธานคณะกรรมการการประสานงานวิชาการการจัด

การศึกษาท๎องถิ่น ระดับกลํุมจังหวัดท่ี ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ 
 - บรรยายหัวข๎อ กระบวนการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 
 - แบํงกลํุมฝึกปฏิบัติ การแลกเปล่ียนเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทาง

วิชาชีพ (PLC) 
 - แบํงกลํุมฝึกปฏิบัติการบันทึก Log book และการบันทึกลงในโปรแกรม Log book 
 - แบํงกลํุมฝึกปฏิบัติการเขียนแผนขับเคล่ือนกระบวนการสร๎าง ชุมชนการเรียนรู๎ทาง

วิชาชีพ (PLC) 
    - อภิปรายสรุปแลกเปล่ียนเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 

(PLC) เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ 
๑. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข๎องเพื่อสํงใช๎เงินยืมงบประมาณ  
๒. จัดท าเอกสารรายงานการด าเนินโครงการ สรุปผลการด าเนินงานเพื่อรายงานผ๎ูบริหาร

และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องทราบ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ระหวํางวันท่ี ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายการศึกษาในระบบ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 



งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ๎วน) 

การติดตามและประเมินผล 
 -  สอบถามความพึงพอใจและข๎อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 -  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการสํงเสริมความรู๎ในการพัฒนางานด๎านการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอน 
 ๒.  เกิดเครือขํายทางการศึกษาระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นท่ี 
๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ 

ประมวลภาพโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
ในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถ่ินที่ ๑๖ (ภาคเหนือตอนบน ๒) 

หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” 
ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยประธานคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท๎องถิ่น 
ระดับกลํุมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นที่ ๑๖ (ภาคเหนือตอนบน ๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

กิจกรรมนันทนาการกํอนฝึกปฏิบัติแลกเปล่ียนเรียนรู๎ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย” 

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งได๎การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัด กลํุมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา (ในสํวนสาระภูมิศาสตร์) เมื่อเดือน สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให๎เขตพื้นท่ีการศึกษา หนํวยงานระดับท๎องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎แกํรัฐบาลได๎น าไปใช๎เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนท่ีมุํงเน๎นพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ความสามารถ แล ะมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ในกลํุมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ 

โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายภายใต๎หลักคิดโรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมุํงเน๎นผ๎ูเรียนทุก
คนค๎นหาความสามารถ ความถนัดและอัจฉริยภาพของแตํละบุคคล โดยจัดหลักสูตรให๎สอดค ล๎อง 
กับความต๎องการท่ีหลากหลาย ภายใต๎แนวคิด ๑ โรงเรียน ๓ หักสูตร ๔ ชํวงช้ัน ๑๑ โปรแกรมวิชา เพื่อให๎
ผ๎ูเรียนต้ังแตํระดับอนุบาลท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีศักยภาพในการศึกษาเรียนรู๎อยํางเป็นเลิศ  
ท้ังการส่ือสาร การคิดค านวณ การแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม และมีคุณธรรม ดังนั้นโรงเรียนองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงราย จึงจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน อบจ.เชียงราย”  
เพื่อทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทาง Thinking School เนื่องด๎วยหลักสูตรระดับช้ันเรียน 
มีความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง เปรียบเสมือนฟันเฟืองในการขับเคล่ือนการศึกษา อีกท้ังยังชํวยให๎ครูผ๎ูสอนมีโอกาส
ศึกษา ค๎นคว๎า และเรียนรู๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตําง ๆ เพื่อน ามาใช๎ในการพัฒนา
หลักสูตรระดับช้ันเรียนให๎มีความเหมาะสมกับผ๎ูเรียนและเป็นไปตามแนวทาง Thinking School เพื่อให๎ 
คณะครูบรรลุบรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนรู๎หลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 
Thinking School  อยํางเต็มศักยภาพ  

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทาง Thinking School 

๒. เพื่อให๎คณะครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Thinking School  
๓. เพื่อให๎คณะครูสามารถจัดการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับผ๎ูเรียนได๎ 

เป้าหมาย 
 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

        คณะครู จ านวน ๘๘ คน  
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

        คณะครูบรรลุบรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนรู๎หลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทาง Thinking School อยํางเต็มศักยภาพ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
 จ านวนหลักสูตรที่ได๎รับการพัฒนาปรับปรุง 



วิธีด าเนินงาน 
 ๑.  ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผํานมา 
 ๒.  จัดท ารายละเอียดกิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตร เสนอผ๎ูบริหารอนุมัติโครงการ 
 ๓.  วิพากษ์หลักสูตรโดยผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
 ๔.  แก๎ไข ปรับปรุงหลักสูตรฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาตํอไป 
 ๕.  จัดท ารายงานเสนอผ๎ูบริหารและสํวนท่ีเกี่ยวข๎องทราบ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ระหวํางวนัท่ี ๑๗ - ๑๘ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายการศึกษาในระบบ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 

การติดตามและประเมินผล 
 ๑.  การประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช๎ โดยแบบประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช๎ 
 ๒.  ประเมินแผนการเรียนรู๎ของครูผ๎ูสอน โดยแบบประเมินผลแผนการเรียนรู๎ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎รับการวิเคราะห์ พัฒนาและ
ปรับปรุงให๎มีความเหมาะสมกับบริบท ความสอดคล๎องกับนโยบายการจัดการศึกษา ตอบสนองตํอความ
ต๎องการของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง 
 



“ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย” 

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

ณ  โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ     ศึกษาแนวทางการจัดต้ังโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงราย ๒ 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๒ 



โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๒ 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาว

ไทย  ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ

การศึกษาไม่น้อยกว่าสบิสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเ่ก็บค่าใช้จ่าย หมวด ๕ 

แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา ๘๐ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข 

การศึกษาและวัฒนธรรม  (๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก

รูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ 

กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มี

ระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐประกอบกับ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ก าหนดวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึง

หรือทุกระดับตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น รวมทั้งพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒  

มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับ  พร้อมทั้งให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้าน

การศึกษาจากส่วนกลางและราชการสว่นภูมิภาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

และพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เทียบทันอารยประเทศ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด          

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย โดยมุ่งหวังส่งเสริมและพัฒนา

การศึกษาทั้งในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบกับทิศทางการจัดการศึกษา

ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน โรงเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

จะเปลี่ยนจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนย์รวมประสาท (nerve centers) ที่ไม่จ ากัดอยู่

แตใ่นห้องเรียน แตจ่ะเช่ือมโยงครู นักเรยีนและชุมชน เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรูท้ั่วโลก เป็นการเรียนรู้เพ่ือ

สร้างความรู ้และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสบืค้น (create a culture of inquiry)   

 

 



ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการหน่ึงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย มีภารกิจหนา้ที่เกี่ยวกับสง่เสริมและพัฒนาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา

ตามอัธยาศัยของจังหวัดเชียงรายให้ได้มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ  ได้รับนโยบาย

ให้ด าเนินการจัดต้ังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแห่งที่ ๒ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกด้าน

การศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าโครงการศึกษาแนวทางการจัดต้ังโรงเรียน

องค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงราย ๒ ขึน้  เพ่ือรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดต้ังสถานศึกษา ตลอดจนเสนอข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณา

จัดต้ังสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงรายแห่งที่ ๒ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้เรยีนและบรบิทของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 ๑. เพ่ือศึกษาข้อมูล ระเบียบกฎหมาย กระบวนการและองค์ประกอบการจัดต้ังโรงเรียน

องค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงราย ๒ จัดท าขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาเสนอให้ผู้บริหารและส่วน

ที่เกี่ยวข้องทราบ 

๒. เพ่ือพัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือทางการศึกษาระหว่างองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงราย

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายโครงการ 

 เชิงปรมิาณ 

 ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษา จ านวน ๑ เลม่ 

 ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ จ านวน ๑ ครัง้ 

เชิงคุณภาพ 

  จังหวัดเชียงรายโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน สง่เสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพืน้ฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

 -  จ านวนเลม่ข้อมูลสารสนเทศ 

 -  จ านวนครัง้ที่ไปศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีด าเนินงาน 

 โครงการศึกษาแนวทางการจัดต้ังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๒ มี

กิจกรรมที่ด าเนินการ ๒ กิจกรรม คือ การศึกษาข้อมูล ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการศึกษา 

ดูงานสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีขัน้ตอนการด าเนนิงานดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อม 

2. ประสานงานโครงการ 

3. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงรายละเอียดการเดนิทาง 

4. ด าเนนิการศึกษาดูงาน  

5. สรุปผลการด าเนนิงานและรายงานผู้บริหารทราบ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

สถานท่ีด าเนินโครงการ 

จังหวัดบุรรัีมย์ และจังหวัดนครสวรรค์ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายการศึกษาในระบบ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งบประมาณ 

 งบประมาณจ านวน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

การติดตามและประเมินผล 

 แบบรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดต้ังโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงราย ๒ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 องค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงรายมีขอ้มูลสารสนเทศดา้นการจัดการศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วน 

สามารถใช้เป็นแนวทางการจัดต้ังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๒ และด าเนินโครงการ/

กิจกรรมสง่เสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้อง

กับบริบทของท้องถิ่น และได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



ประมวลภาพโครงการศึกษาแนวทางการจัดต้ังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๒ 
ณ โรงเรียนล าปลายมาศ, โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ และ อบจ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
**************************************** 

๑. โรงเรียนล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผ๎ูบริหารโรงเรียนล าปลาย กลําวตอนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.เชียงราย และบรรยายภาพรวม 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนล าปลายมาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับฟังการบรรยายระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน และสรุปภาพรวมการจัดการศึกษาของโรงเรียนล าปลายมาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย่ียมชมผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนโรงเรียนล าปลายมาศ 



๒. โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 
 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา และแลกเปล่ียนเรียนรู๎ รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมีชัยพฒันา อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 



 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด๎านแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผ๎ูบริหารองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครสวรรค์กลําวต๎อนรับ และรับชมการแสดงต๎อนรับ 
จากนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

รับฟังการสรุปแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
การประสานแผนฯ 



โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ 
หลักการและเหตุผล 

      ตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ ให๎กิจกรรมตํอไปนี้เป็นกิจการท่ีราชการสํวนท๎องถิ่นอื่นสมควรให๎องค์การบริหารสํวน
จังหวัดรํวมด้าเนินการหรือให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดจัดท้า (๑๑) จัดการศึกษาและตามพระราชบัญญัติ
ก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ องค์การบริหารสํวน
จังหวัดมีอ้านาจหน๎าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นของตนเอง 
มาตรา ๑๗ ภายใต๎บังคับมาตรา ๑๖ ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอ้านาจหน๎าท่ีในการบริการสาธารณะ(๖) 
การจัดการศึกษาและตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ้านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เรื่อง
ก้าหนดอ้านาจและหน๎าท่ีในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๔๘ ข๎อ ๒(๓) การจัดการศึกษาสาธารณะสุขการสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎กับประชาชน
ในจังหวัดและไมํเป็นการซ้้าซ๎อนกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย
ศักยภาพและมุํงตํอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณะสุข การสังคมสังเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นในจังหวัดนั้น 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายในฐานะหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสํงเสริม สนับสนุนการด้าเนินงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และเป็นไปตามนโยบายของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
ได๎เล็งเห็นความส้าคัญตาม พ.ศ.การศึกษาแหํงชาติ เพื่อให๎ประชาชนทุกอาชีพทุกวัย ได๎มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎
และถํายทอดเรียนรู๎ในด๎านตํางๆ ตามความสนใจ เชํน ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด๎าน
การศึกษาใหมํๆ ด๎านประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ด๎านอาชีพ เป็นต๎น ได๎จึงได๎ก้าหนดโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ขึ้น 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑ เพื่อส้ารวจความต๎องการในการจัดท้าหลักสูตรการศึกษาหาความรู๎ในรูปแบบตํางๆตามความสนใจ 
๒ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓ เพื่อสํงเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาและสามารถน้าความรู๎ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎ 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ระยะท่ี ๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและคณะกรรมการด้าเนินงาน”  

จ้านวน ๔๐ คน 
 ระยะท่ี ๒ อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ้านวน ๒๐๐ คน 
 ระยะท่ี ๓ อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผ๎ูสูงอายุ จ้านวน ๖๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

 ผ๎ูเข๎ามารํวมมหาลัยมีชีวิต มีการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น มีความรู๎ท่ีกว๎างไกลและทันตํอ
การเปล่ียนแปลงของโลก  
ตัวชี้วัดโครงการ 

      ระยะท่ี ๑  ผ๎ูเข๎ารํวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ร๎อยละ ๘๐ ของกลํุมเปูาหมาย   ๔๐ คน 
 ระยะท่ี ๒  ผ๎ูเข๎ารํวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ร๎อยละ ๙๐ ของกลํุมเปูาหมาย ๒๐๐ คน 
 ระยะท่ี ๓  ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมตามหลักสูตร  ร๎อยละ ๙๐ ของกลํุมเปูาหมาย ๖๐ คน 

พื้นที่ด้าเนนิการ 



ระยะท่ี ๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและคณะกรรมการด้าเนินงาน”        
ณ โรงแรมลักษณวรรณรีสอร์ทเชียงราย อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 ระยะท่ี ๒ อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 ระยะท่ี ๓ อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผ๎ูสูงอายุ 
ณ อาคารอเนกประสงค์วัดหัวฝาย อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

วิธีการด้าเนินงาน 
 ๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๒  ด้าเนินงาน/กิจกรรม  

ระยะท่ี ๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและคณะกรรมการด้าเนินงาน”  
จ้านวน ๔๐ คน 

 ระยะท่ี ๒ อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ้านวน ๒๐๐ คน 

 ระยะท่ี ๓ อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผ๎ูสูงอายุ 
จ้านวน ๖๐ คน 

 ๓ วัดผลประเมินผล 
 ๔ มอบเกียรติบัตรผ๎ูเข๎าอบรมตามหลักสูตร 
 ๕ สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 

ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 
ระยะท่ี ๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและคณะกรรมการด้าเนินงาน”  

วันท่ี ๑๓ -๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 ระยะท่ี ๒ อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วันท่ี ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 ระยะท่ี ๓ อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผ๎ูสูงอายุ วันท่ี ๖ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

งบประมาณด้าเนินการ   

งบประมาณขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ ๒๕๖๑- ๒๕๖๔  ตามข๎อบัญญัติ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑- ๒๕๖๔  ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็น
จ้านวนเงิน   ๗๕๐,๐๐๐  บาท  

การติดตามประเมินผล 

 วัดผลประเมินผลการศึกษา 

 

 

 

 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทุกเพศ ทุกวัยสามารถเรียนรู๎และแลกเปล่ียนความรู๎ มีการยอมรับซึ่ง
กันและกัน 
 ๒ ผ๎ูสูงวัยมีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสามารถน้าไปใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎ 
 ๓ เด็กและเยาวชนมีความรู๎และสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมท๎องถิ่น พร๎อมน้าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

สรุปภาพกิจกรรม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมวทิยากรอาสาต่อต้านการทจุริต 
หลักการและเหตุผล   

ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ส้าหรับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การปูองกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส้าคัญไมํน๎อยกวําการปราบปรามทุจริต 
เพราะเป็นการดับปัญหาท่ีสาเหตุ ซึ่งหากปลํอยให๎มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร๎างปัญหาความเสียหายแกํ
ประเทศชาติ คณะกรรมการ ปปช. ได๎จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล๎ว 
๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช๎อยูํเป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุํงสํูการเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหมํท่ีประชาชนไมํเพิกเฉยตํอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยก้าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต๎านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให๎ประเทศไทยได๎รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู๎ทุจริต ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยงานของรัฐภายใต๎โครงการสร๎างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ้านาจการปกครอง ท่ีมุํงเน๎นการกระจายอ้านาจจากสํวนกลางสํูท๎องถิ่นและเป็น
กลไกหนึ่งในการสํงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหนํวยงานหลักในการจัดท้าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสารธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น ถือเป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนาท๎องถิ่นซึ่ง
น้าไปสํูการพัฒนาท่ัวประเทศ หากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นปราศจากการทุจริตน้าเงินทุกบาททุกสตางค์มา
พัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอยํางแท๎จริง ประเทศก็จะเจริญก๎าวหน๎า
ทัดเทียมนานาประเทศ 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จึงจัดท้าโครงการอบรมวิทยากรอาสาขึ้นเพื่อเป็นความรู๎
ด๎านปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตระหนักถึงการกระท้าผิด และสามารถน้าไปถํายทอดให๎ความรู๎ ความ
เข๎าใจ สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน เยาวชน ให๎เห็นความส้าคัญของการปูองกัน ปราบปราม และผลเสียของการทุจริต 
เพื่อเป็นอนาคตท่ีดีของประเทศตํอไป 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 เพื่ออบรมบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน ๖๐ คน จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ให๎มี
ความรู๎และความเข๎าใจ ด๎านสิทธิและหน๎าท่ีตามรัฐธรรมนูญ  

 เพื่อสร๎างและเช่ือมประสานเครือขํายบุคลากรทางการศึกษาในการต๎านการทุจริตในพื้นท่ี  
 เพื่อรวบรวมองค์ความรู๎จากการจัดอบรมมาเป็นแนวทางในการเสนอสร๎างหลักสูตรการเรียน

การสอนเสริมในช้ันเรียน   
เป้าหมาย 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย จ้านวน ๖๐ คน 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎  ความเข๎าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน๎าท่ีตามรัฐธรรมนูญ และ

สร๎างจิตส้านึกการตระหนักรับรู๎ เสริมสร๎างคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อเป็นชํองทางผลักดัน และปูองกันปัญหาการ
ทุจริตในสังคมไทย  โดยใช๎กระบวนการอบรมและการรณรงค์แบบมีสํวนรํวมกันทุกภาคสํวน  เพื่อปูองกันและ
รํวมกันสร๎างเสริมและผลักดันเป็นนโยบายการปูองกันและแก๎ไขการทุจริต 

 
 
 



ตัวชี้วัดโครงการ 
จ้านวนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการไมํต้่ากวํา ๖๐ คน จ้านวน ๑ ครั้งตํอปี 

ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติผ๎ูบริหารด้าเนินการ 
2. ประชุมคณะท้างาน และวางแผนการด้าเนินกิจกรรม 
3. ประสานโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายและประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. จัดท้าท้าเนียบวิทยากรเครือขํายการตํอต๎านการทุจริตในจังหวัดเชียงราย 
5. จัดท้ารายงานสรุปโครงการและรายงานผล 

ระยะเวลาด้าเนินงาน 
ด้าเนินการอบรมตามโครงการวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

สถานที่ด้าเนินงาน 
จังหวัดเชียงราย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ฝุายสํงเสริมคุณภาพการศึกษา ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงราย 

งบประมาณ 
เบิกจํายจากงบประมาณขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ติดตามประเมินผล 
ประเมินผลระหวํางการด้าเนินงานและหลังเสร็จส้ินโครงการ โดยการสังเกต การสัมภาษณ์  และการ

ตอบแบบสอบถาม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีความรู๎และความเข๎าใจเรื่อง สิทธิหน๎าท่ีของ
ตนเองตารัฐธรรมนูญ เพื่อปูองกันการทุจริต 

๒.  เกิดภาคีเครือขํายในพื้นท่ี เพื่อต๎านการทุจริต และเกิดการตระหนักและเฝูาระวังการทุจริตใน
พื้นท่ี มีการจัดการความรู๎ท่ีเป็น Best Practice ด๎านการทุจริต  

๓.  มีรายงานผลส้าเร็จของโครงการ และข๎อเสนอแนะ เพื่อขยายผลไปสํูจังหวัดอื่น ๆ ตํอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ อบรมเชิงสร๎างสรรค์ชํวงปิดภาคเรียนส าหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย  
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๗ ภายใต๎บงัคับมาตรา ๑๖ กลําววํา ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอ านาจและหน๎าท่ีใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นตนเอง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย กลยุทธ์ที่ ๔.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการและผ๎ูด๎อยโอกาส 

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณคําตํออนาคตของชาติ  จึงจ าเป็นต๎องได๎รับการสํงเสริมการเรียนรู๎      
ในหลากหลายรูปแบบ การท่ีเด็กและเยาวชนจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได๎ต๎องได๎รับการพัฒนาอยําง
เป็น   องค์รวม คือต๎องได๎รับการพัฒนาครบทุกด๎าน ได๎แกํ การพัฒนาทางด๎านรํางกาย ด๎านสติปัญญา ด๎าน
อารมณ์และสังคมไปพร๎อมๆ กันโดยไมํละเว๎นด๎านใดด๎านหนึ่ง 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระดับจังหวัด ได๎ให๎
ความส าคัญและตระหนักถึงภารกิจหน๎าท่ีด๎านเด็กและเยาวชน จึงได๎จัดโครงการอบรมเชิงสร๎างสรรค์ในชํวงปิด
ภาคเรียนส าหรับเด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร๎างโอกาสให๎เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย
ได๎รับการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะผํานกิจกรรมท่ีหลากหลายด๎าน เพื่อสร๎างทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับส่ิงแวดล๎อม การ
ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม เคารพสิทธิ ผ๎ูอื่น รู๎จักคิดอยํางมีเหตุผล สามารถ
ด าเนินชีวิต ได๎อยํางปลอดภัย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมและพัฒนาชุมชน รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์และหํางไกลส่ิงเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่ออบรมให๎ความรู๎ และปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ให๎เกิดกับเด็กและเยาวชน 
 ๒. เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชน มีกิจกรรมนันทนาการท าในชํวงปิดภาคเรียนและเห็น
ความส าคัญของการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ หํางไกลส่ิงเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เด็ก และเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  วิทยากร และเจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง จ านวนไมํน๎อยกวํา  ๑๐๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  เด็ก และเยาวชน ร๎อยละ ๘๐ ใช๎เวลาวํางชํวงปิดภาคเรียนให๎เกิดประโยชน์อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันท่ี ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๑  
สถานที่ด าเนินการ 
 ห๎องประชุมโรงเรียนบ๎านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 



งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ จ านวน ๔๘,๙๓๘ บาท (ส่ีหมื่นแปดพันเก๎าร๎อยสามสิบแปดบาทถ๎วน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ด้านกระบวนการ 

๑. ศึกษาข๎อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 ๒. รํวมประชุมปรึกษาหารือผ๎ูเกี่ยวข๎อง 
 ๓. แตํงต้ังกรรมการรับผิดชอบ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม -เรียนรู๎เกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีเยาวชนกับการรักษาส่ิงแวดล๎อม 
 -เรียนรู๎เกี่ยวกับสถานการณ์ส่ิงแวดล๎อมผํานการวาดภาพตามจินตนาการของหนู 

   -เรียนรู๎กระบวนการท างานเป็นทีม ความซื่อสัตย์ การเสียสละ และความมีจิตสาธารณะ 
  ๕. ประเมินผล สรุปรายงาน 
ด้านผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎เข๎าไปมีสํวนรํวมในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาท๎องถิ่น
และประเทศชาติ เกิดการเช่ือมโยงเครือขํายเด็กและเยาวชนในการปฏิบัติกิจกรรมรํวมกันในการใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน์ในชํวงปิดภาคเรียน สามารถลดอัตราความเส่ียงของเด็กและเยาวชนในการเข๎าไปยุํงเกี่ยวกับส่ิง
เสพติดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ภาพกิจกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์  
 หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาดาราศาสตร์เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจตลอดจน
สามารถประยุกต์ความรู๎และทักษะกระบวนการในการใช๎ชีวิตประจ าวันได๎  การศึกษาดาราศาสตร์เป็นศาสตร์
สาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาวัตถุท๎องฟูา (อาทิ ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร) รวมท้ัง
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากนอกช้ันบรรยากาศของโลก  โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา  และการการเคล่ือนไหวของวัตถุท๎องฟูา  ซึ่งสามารถน า
ความรู๎ท่ีได๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  ดังนั้นการจัดกิจกรรมอบรมนักดาราศาสตร์รุํนเยาว์เป็นการ
เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาเยาวชนที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศตํอไปในอนาคต  
จึงสมควรท่ีจะจัดกิจกรรมอบรมดาราศาสตร์ให๎กับเยาวชน เป็นการฝึกให๎เยาวชนได๎ใช๎ชีวิตรํวมกัน  และได๎รับ
ประสบการณ์ในการศึกษานอกสถานท่ีโดยสามารถเสนอแนะแนวคิดและแนวทางในการน าองค์ความรู๎ด๎าน
ดาราศาสตร์ไปพัฒนาส่ิงตํางๆรอบตัวได๎ 
 องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการสํงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุก
ระดับช้ันท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให๎เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได๎เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อปลูกฝังให๎เห็นดาราศาสตร์เป็นเรื่องใกล๎ตัว  สามารถจับ
ต๎องได๎และไมํยากเกินไปท่ีจะเรียนรู๎พร๎อมน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ซึ่งกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  และ
สอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของผ๎ูบริหารองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  จึงได๎จัดท าโครงการอบรมนักดารา
ศาสตร์รุํนเยาว์ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชน นักเรียน นักศึกษา น าความรู๎ และฝึกฝนทักษะกระบวนการการดูวัตถุ  
ทางฟูา  เชํน ดาวหาง  ดาวพุธ ดาวศุกร์ ฯลฯ 
 ๒.๒ เพื่อฝึกให๎เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได๎ใช๎ชีวิตรํวมกัน  และได๎รับประสบการณ์ในการศึกษานอก
สถานท่ี 
 ๒.๓ เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได๎เสนอแนะแนวทางในการน าองค์ความรู๎ ทางด๎าน
ดาราศาสตร์ไปพัฒนาส่ิงตํางๆรอบตัวได๎ 
 ๒.๓ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษามีความสามารถในการใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นรูปธรรม 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    กลํุมเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงรายเข๎ารํวมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน 
 
 
 
 



 เชิงคุณภาพ 
เด็ก เยาวชน ประชาชนและผ๎ูท่ีสนใจ ได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารํวมการอบรม  ดารา

ศาสตร์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  โดยส้านักการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ระยะเวลาด้าเนินการ  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

งบประมาณตามโครงการ  เบิกจํายจากงบประมาณขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเงินจ้านวน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) 

ลักษณะของโครงการ   ตามนโยบาย ข๎อ ๕ นโยบายด๎านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการ
สาธารณสุข 

สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่จ่ายจริง งบประมาณการคําใช๎จํายโครงการอบรมนักดาราศาสตร์รุํน
เยาว์  เป็นเงินจ้านวน  ๑๕๖,๐๔๒  บาท (หนึ่งแสนห๎าหมื่นหกพันส่ีสิบสองบาทถ๎วน) 

ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
  ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ  กลํุมเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนองค์การ

บริหารสํวนจังหวัดเชียงรายเข๎ารํวมกิจกรรมประมาณ ๑๓๐ คน 
 ผลท่ีได๎รับ  กลํุมเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหาร

สํวนจังหวัดเชียงรายเข๎ารํวมกิจกรรม ๑๓๐ คน 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  เด็ก เยาวชน ประชาชนและผ๎ูท่ีสนใจ ได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎า

รํวมการอบรมดาราศาสตร์ 
 ผลท่ีได๎รับ  เด็ก เยาวชน ประชาชนและผ๎ูท่ีสนใจ ได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารํวมการ

อบรมดาราศาสตร์ สามารถใช๎กล๎องดูดาวสํองดูดาวบนท๎องฟูาได๎ และสามารถอํานแผนท่ีดาวได๎สร๎างโมเดลและ
เรียนรู๎ระบบสุริยะจากโมเดลท่ีประดิษฐ์ขึ้นฯลฯ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑.สถานท่ีไมํเอื้อตํอการจัดเข๎าคํายนอนพัก เชํน ไมํมีท่ีนอน ท่ีอาบน้ า 
 ๒.ระเบียบการเบิกจํายไมํเอื้อตํอการด าเนินงานและการตีความในการใช๎ระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องในการ
ด าเนินงานอยูํภายใต๎การตัดสินใจของบุคคลๆเดียวที่มีอ านาจในการตัดสินใจเบิกจําย 
 ๓.ขั้นตอนในการเบิกจํายพัสดุลําช๎ามีการใช๎เอกสารประกอบมากเกินไปซึ่งตามความเป็นจริงสามารถ
ลดเอกสารที่เกี่ยวข๎องได๎ เชํน ต๎องมีส าเนาเอกสารรายการพัสดุกลางถํายแนบด๎วยทุกครั้ง 
 ๔.ขั้นตอนในการด าเนินงานการขออนุมัติตํางๆมีขั้นตอนมากและมีการแก๎ไขปรับเปล่ียนเพิ่มมาทุกปีท า
ให๎การด าเนินงานลําช๎า 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑.จัดหาสถานท่ีท่ีสามารถอ านวยความสะดวกส าหรับผ๎ูเข๎าอบรม มีท่ีนอน ท่ีอาบท่ีน้ าสะดวก 
 ๒.ผ๎ูด าเนินงานตามโครงการได๎ศึกษาระเบียบตํางๆท่ีเกี่ยวข๎องกํอนการเสนอขออนุมัติแล๎ว 
   
 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ “ธรรมน าทางเยาวชนตํอต๎านทุจริต” 

 หลักการและเหตุผล 
       ตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ ให๎กิจกรรมตํอไปนี้เป็นกิจการท่ีราชการสํวนท๎องถิ่นอื่นสมควรให๎องค์การบริหารสํวน
จังหวัดรํวมด าเนินการหรือให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดจัดท า (๑๑) จัดการศึกษาและตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ องค์การบริหารสํวน
จังหวัดมีอ านาจหน๎าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นของตนเอง 
มาตรา ๑๗ ภายใต๎บังคับมาตรา ๑๖ ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอ านาจหน๎าท่ีในการบริการสาธารณะ(๖) 
การจัดการศึกษาและตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เรื่อง
ก าหนดอ านาจและหน๎าท่ีในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๔๘ ข๎อ ๒(๓) การจัดการศึกษาสาธารณะสุขการสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎กับประชาชน
ในจังหวัดและไมํเป็นการซ้ าซ๎อนกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย
ศักยภาพและมุํงตํอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณะสุข การสังคมสังเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นในจังหวัด นั้น 

ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การปูองกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไมํน๎อยกวําการปราบปรามทุจริต 
เพราะเป็นการดับปัญหาท่ีสาเหตุ ซึ่งหากปลํอยให๎มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร๎างปัญหาความเสียหายแกํ
ประเทศชาติ คณะกรรมการ ปปช. ได๎จัดท ายุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล๎ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช๎อยูํเป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุํงสํูการเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหมํท่ีประชาชนไมํเพิกเฉยตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต๎านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให๎ประเทศไทยได๎รับ
การประเมินดัชนีการรับรู๎ทุจริต ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น
หนํวยงานของรัฐภายใต๎โครงการสร๎างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
ท่ีมุํงเน๎นการกระจายอ านาจจากสํวนกลางสํูท๎องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการสํงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหนํวยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสารธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท๎องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท๎องถิ่นซึ่งน าไปสํูการอพัฒนาท่ัวประ เทศ หากองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนอยํางแท๎จริง ประเทศก็จะเจริญก๎าวหน๎าทัดเทียมนานาประเทศ 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายได๎ตระหนักเห็นความส าคัญของเยาวชนท่ีจะเป็นบุคลากร
ท่ีส าคัญมากในการพัฒนาประเทศในอนาคต การให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ และความตระหนักรู๎ ในสิทธิเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ  การเสริมสร๎างคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อชํวยผลักดันและปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทย จึงได๎จัดท าโครงการธรรมน าทางเยาวชนตํอต๎านทุจริต ขึ้น   

  



วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่ออบรมให๎เยาวชนและประชาชน มีความรู๎  ความเข๎าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน๎าท่ีตามรัฐธรรมนูญ 

และสร๎างจิตส านึกการตระหนักรับรู๎ เสริมสร๎างคุณธรรม  จริยธรรม  
๒ เพื่อเป็นชํองทางผลักดันและปูองกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย  โดยใช๎กระบวนการ

อบรม 
๓.เพื่อปูองกันและรํวมกันสร๎างเสริมและผลักดันเป็นนโยบายการปูองกันและแก๎ไขการทุจริตคอร์รัปชัน 

 เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
    กลํุมเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ “ธรรมน าทาง
เยาวชนตํอต๎านทุจริต”จ านวน ๑๐๐ คน 
    เชิงคุณภาพ 
    เด็ก เยาวชน ประชาชนและผ๎ูท่ีสนใจ ได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
โครงการ “ธรรมน าทางเยาวชนตํอต๎านทุจริต” 

ระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการ  กันยายน 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  โดยกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 ระยะเวลาด้าเนินการ  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

 งบประมาณตามโครงการ  เบิกจํายจากงบประมาณขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเงิน
จ้านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) 

 ลักษณะของโครงการ   ตามนโยบาย ข๎อ ๕ นโยบายด๎านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการ
สาธารณสุข 

 สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่จ่ายจริง งบประมาณการคําใช๎จํายโครงการ “ธรรมน าทางเยาวชน
ตํอต๎านทุจริต”องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เป็นเงินจ้านวน  ๑๑๖,๓๔๒ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหก
พันสามร๎อยส่ีสิบสองบาทถ๎วน) 

ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  กลํุมเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เข๎ารํวมกิจกรรม

โครงการ “ธรรมน าทางเยาวชนตํอต๎านทุจริต” ๑๐๐ คน 
 ผลท่ีได๎รับ  กลํุมเยาวชน นักเรียนและครูในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ “ธรรมน า

ทางเยาวชนตํอต๎านทุจริต”จ้านวน ๑๕๐ คน 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  เด็ก เยาวชน ประชาชนและผ๎ูท่ีสนใจ ได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎า

รํวมโครงการ “ธรรมน าทางเยาวชนตํอต๎านทุจริต” 
ผลท่ีได๎รับ  เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย มีความรู๎และความเข๎าใจเรื่อง สิทธิหน๎าท่ีของ

ตนเองตามรัฐธรรมนูญ  เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเกิดภาคีเครือขํายในพื้นท่ี เพื่อต๎านการทุจริตคอร์
รัปชัน และเกิดการตระหนักและเฝูาระวังการทุจริตในพื้นท่ี  



 ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑.จ านวนนักเรียนท่ีเข๎ารํวมเกินเปูาหมายท่ีต้ังไว๎ท าให๎พัสดุ/อุปกรณ์ท่ีจัดซื้อต๎องยึดหลักจ านวนใน
โครงการจึงไมํเพียงพอ 
 ๒.ระเบียบการเบิกจํายไมํเอื้อตํอการด าเนินงานและการตีความในการใช๎ระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องในการ
ด าเนินงานอยูํภายใต๎การตัดสินใจของบุคคลๆเดียวที่มีอ านาจในการตัดสินใจเบิกจําย 
 ๓.ขั้นตอนในการเบิกจํายพัสดุลําช๎ามีการใช๎เอกสารประกอบมากเกินไปซึ่งตามความเป็นจริงสามารถ
ลดเอกสารที่เกี่ยวข๎องได๎ เชํน ต๎องมีส าเนาเอกสารรายการพัสดุกลางถํายแนบด๎วยทุกครั้ง 
 ๔.ขั้นตอนในการด าเนินงานการขออนุมัติตํางๆมีขั้นตอนมากและมีการแก๎ไขปรับเปล่ียนเพิ่มมาทุกปี
ท าให๎การด าเนินงานลําช๎า 
 ๕.ผ๎ูเข๎ารํวมแขํงขันไมํศึกษาประกาศเกณฑ์การแขํงขันให๎เข๎าใจเวลามารํวมแขํงขันในวันงานจึงเกิดการ       
ผิดพลาด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑.การเบิกจํายพัสดุหรือรายการอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎องเห็นควรเอื้อตํอความต๎องการของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ
โดยไมํเกินงบประมาณท่ีต้ังไว๎ 
 ๒.การด าเนินการเบิกจํายพัสดุหรืองบประมาณท่ีเกี่ยวข๎องควรลดขั้นตอนและลดเอกสารท่ีเกินความ
จ าเป็นซึ่งการก าหนดขึ้นมาเองให๎มีนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปภาพกิจกรรม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
   

 
 
 
 
 



โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 หลักการและเหตุผล 

 ความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ด๎านตํางๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ สํงผลตํอความจ าเป็นในการ
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให๎แกํเยาวชนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ การกระต๎ุนให๎
เยาวชนเกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการท าโครงการวันวิทยาศาสตร์ การสร๎างเสริมเพิ่มพูนทักษะในกระบวน
ทางวิทยาสาสตร์ตลอดจนฝึกการท างานรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อันเป็นการเผยแพรํความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสํูชุมชน การจัดกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์นี้ จะกํอให๎เกิดการกระต๎ุนให๎นักเรียนและนิสิตนักศึกษาได๎ต่ืนตัวและเห็นความส าคัญของการใช๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น 

 องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการสํงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุก
ระดับช้ันท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให๎เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได๎เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของโลกวิทยาศาสตร์ และเพื่อปลู กฝังให๎เห็นวํา
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล๎ตัว สามารถจับต๎องได๎และไมํยากเกินไปท่ีจะเรียนรู๎พร๎อมน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎
ซึ่งกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และสอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของผ๎ูบริหารองค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงราย จึงได๎จัดท าโครงการวันวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายข้ึน 

 วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด๎านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว อันเป็น “พระบิดาแหํงวิทยาศาสตร์ไทย” 
 ๒. เพื่อสํงเสริมประสิทธิภาพด๎านการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอันเป็นวิถีทางหนึ่งของการ
แก๎ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษามีความสามารถในการใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นรูปธรรม 
 ๔. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษาได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยท ากิจกรรมประกอบดนตรี
ในการเลํนเกมส์การแขํงขันทางวิทยาศาสตร์ และแสดงความสามารถพิเศษประกอบดนตรี 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    กลํุมเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย หนํวยงานตํางๆ และโรงเรียนองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงรายเข๎ารํวมกิจกรรมประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ  เด็ก เยาวชน ประชาชนและผ๎ูท่ีสนใจ ได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารํวม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จากแหลํงการเรียนรู๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) 



 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  โดยกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 ระยะเวลาด้าเนินการ  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

 งบประมาณตามโครงการ  เบิกจํายจากงบประมาณขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเงิน
จ้านวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท) 

 ลักษณะของโครงการ   ตามนโยบาย ข๎อ ๕ นโยบายด๎านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการ
สาธารณสุข 

 สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่จ่ายจริง งบประมาณการคําใช๎จํายโครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เป็นเงินจ้านวน  ๒๕๗,๒๖๔  บาท (สองแสนห๎าหมื่นเจ็ดพันสองร๎อยหก
สิบส่ีบาทถ๎วน) 

ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  กลํุมเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนองค์การ

บริหารสํวนจังหวัดเชียงรายเข๎ารํวมกิจกรรมประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
 ผลท่ีได๎รับ  กลํุมเยาวชน นักเรียนและครูในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหาร      

สํวนจังหวัดเชียงรายเข๎ารํวมกิจกรรมประมาณ ๒,๐๐๐ คนขึ้นไป 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  เด็ก เยาวชน ประชาชนและผ๎ูท่ีสนใจ ได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการ   

เข๎ารํวมโครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 ผลท่ีได๎รับ  เด็ก เยาวชนและประชาชนได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์และ
สามารถน ามาปรับใช๎ในการด าเนินชีวิตรวมถึงสามารถน าไปพัฒนาสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติตํอไป พร๎อม
ท้ังได๎รับความรู๎จากประสบการณ์ตรงและเกิดประโยชน์แกํตนเอง  มีเวทีได๎แสดงออกถึงความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์  ได๎เรียนรู๎จากศูนย์การเรียนรู๎ องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู๎ที่ทันสมัย
และมีคุณภาพสนองตํอการเรียนรู๎ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑.เต็นท์ โต๏ะ เก๎าอี้ ท่ีจะใช๎ในการท ากิจกรรมมีไมํเพียงพอ 
 ๒.ระเบียบการเบิกจํายไมํเอื้อตํอการด าเนินงานและการตีความในการใช๎ระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องในการ
ด าเนินงานอยูํภายใต๎การตัดสินใจของบุคคลๆเดียวที่มีอ านาจในการตัดสินใจเบิกจําย 
 ๓.ขั้นตอนในการเบิกจํายพัสดุลําช๎ามีการใช๎เอกสารประกอบมากเกินไปซึ่งตามความเป็นจริงสามารถ
ลดเอกสารที่เกี่ยวข๎องได๎ เชํน ต๎องมีส าเนาเอกสารรายการพัสดุกลางถํายแนบด๎วยทุกครั้ง 
 ๔.ขั้นตอนในการด าเนินงานการขออนุมัติตํางๆมีขั้นตอนมากและมีการแก๎ไขปรับเปล่ียนเพิ่มมาทุกปี
ท าให๎การด าเนินงานลําช๎า 
 ๕.ผ๎ูเข๎ารํวมแขํงขันไมํศึกษาประกาศเกณฑ์การแขํงขันให๎เข๎าใจเวลามารํวมแขํงขันในวันงานจึงเกิดการ       
ผิดพลาด 
  
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 ๑.เต็นท์ โต๏ะ เก๎าอี้ ของ อบจ.มีการกระจัดกระจายและมีหนํวยงานอื่นมาขอใช๎เป็นจ านวนมาก พอถึง
การด าเนินงานของ อบจ.เองท าให๎ไมํมีเพียงพอ เห็นควรแจ๎งหนํวยงานอื่นท่ีมาขอใช๎ให๎ทราบวํา อบจ.มีความ
จ าเป็นต๎องใช๎ในงานท่ีมีการจัดขึ้นทุกปีเป็นประจ าให๎ผ๎ูมาขอใช๎ทราบ 
 ๒.ผ๎ูด าเนินงานตามโครงการได๎ศึกษาระเบียบตํางๆท่ีเกี่ยวข๎องกํอนการเสนอขออนุมัติแล๎ว 
 ๓.การด าเนินการเบิกจํายพัสดุหรืองบประมาณท่ีเกี่ยวข๎องควรลดขั้นตอนและลดเอกสารท่ีเกินความ
จ าเป็นซึ่งการก าหนดขึ้นมาเองให๎มีนั้น 
 

สรุปภาพกิจกรรม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

2. การสํงเสริมและ   
    พัฒนาด๎านกีฬา  
    กิจกรรมเด็กและ 

    เยาวชน 

2.1 สํงเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ ทุกระดับสํูความเป็นเลิศ 
2.2 สํงเสริมและสนับสนุนสนามกีฬา  สถานท่ีออกก้าลังกายให๎เป็นระบบมีคุณภาพ 
2.3 สํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งและเช่ือมโยง
เครือขําย 
หลักการและเหตุผล 

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ได้จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เป็นองค์กรเครือขําย
เช่ือมโยงกลํุมเยาวชนท่ีด าเนินงานในด๎านตํางๆ เข๎าด๎วยกันอยํางเป็นระบบและรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจ
รํวมกันในการแสวงหาแนวทางสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลํุมเยาวชน จังหวัดเชียงรายมีอ าเภอท้ังหมด ๑๘ อ าเภอ จึงมีการจัดต้ังสภาเด็กและ
เยาวชนระดับอ าเภอขึ้น เพื่อเป็นแนวรํวมชํวยกันเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนการท างานด๎านเด็กและ
เยาวชนให๎เกิดการพัฒนาและสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎เด็กและเยาวชน อยํางครอบคลุมเต็มพื้นท่ี   
 องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จึงได๎จัดให๎มีโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนระดับ
อ าเภอขึ้น เพื่อสํงเสริมการท างานหรือการท ากิจกรรมด๎านเด็กและเยาวชนให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่องมี
ประสิทธิภาพ      เกิดความเข๎มแข็ง เสริมสร๎างทักษะความรู๎วิธีการใหมํๆ เพื่อให๎รู๎เทําทันตํอสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และเช่ือมโยงเครือขํายไมํให๎ขาดหาย มีความตํอเนื่องในการท างานรํวมกันเพื่อแก๎ไขปัญหาด๎านเด็กและ
เยาวชนในจังหวัด และสามารถน าหลักการ กระบวนการคิดและวิธีการท่ีได๎รับไปพัฒนาการท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่ออบรมพัฒนาทักษะการท างานและพัฒนาศักยภาพแกนน าสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ 
 ๒. เพื่อสร๎างและเช่ือมโยงเครือขําย แลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานด๎านเด็กและเยาวชนของแตํ
ละพื้นท่ีในจังหวัดเชียงรายให๎เกิดความเข๎มแข็ง 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย  สภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ วิทยากร  เจ๎าหน๎าท่ี

ผ๎ูเกี่ยวข๎อง จ านวนท้ังส้ินไมํน๎อยกวํา  ๓๐๐ คน  แบํงเป็น ๔ เขต ดังนี้ 
เขตท่ี ๑ ได๎แกํ อ าเภอแมํสาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแมํฟูาหลวง อ าเภอแมํจัน อ าเภอดอยหลวง  
เขตท่ี ๒ ได๎แกํ อ าเภอเมือง อ าเภอเวียงเชียงรุ๎ง อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอขุนตาล  
เขตท่ี ๓ ได๎แกํ อ าเภอพาน อ าเภอเวียงปุาเปูา อ าเภอแมํสรวย อ าเภอแมํลาว  
เขตท่ี ๔ ได๎แกํ อ าเภอเวียงแกํน อ าเภอเชียงของ อ าเภอเวียงชัย อ าเภอปุาแดด อ าเภอเทิง 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   เด็ก เยาวชน ในจังหวัดเชียงราย ร๎อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการคิดและมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึง
หน๎าท่ีของตนเอง ชุมชน สังคมเพิ่มมากขึ้น  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันท่ี ๑๖-๑๗, ๑๙-๒๐, ๒๓-๒๔ และ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  
สถานที่ด าเนินการ 



 ๑. วันท่ี ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลแมํลาว อ าเภอแมํลาว  
 ๒. วันท่ี ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ Y.M.C.A เชียงราย อ าเภอเมือง  
 ๓. วันท่ี ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สวนเมษารีสอร์ท อ าเภอแมํจัน  
   ๔. วันท่ี ๒๘-๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรครูเชียงของ อ าเภอเชียงของ 
 
งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ จ านวน ๓๔๐,๗๒๕ บาท(สามแสนส่ีหมื่นเจ็ดร๎อยยี่สิบห๎าบาทถ๎วน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ด้านกระบวนการ 

๑. จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรม  และรับฟังความคิดเห็น 
 ๒. ก าหนดแนวทาง  และรูปแบบของกิจกรรม 
 ๓. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

๔. ด าเนินการตามโครงการ -การอบรมแบํงออกเป็น  ๔  ครั้ง  ๔  เขต โดยมีรูปแบบกิจกรรมดังนี้ 
๑. ลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม/ฝึกอบรม   

  ๒. พิธีเปิดโครงการ 
๓. ฟังการบรรยาย 
๔. กิจกรรมนันทนาการ  
๕. กิจกรรมกลํุมสัมพันธ์ 

  ๕. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 
ด้านผลผลิต 
 เยาวชนได๎รับการสํงเสริมพัฒนาทักษะด๎านแนวคิด ทัศนคติ และมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎ทักษะ
ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการค๎นพบตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีจิตอาสาในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ท๎องถิ่น และพัฒนาประเทศชาติอยํางตํอเนื่อง เกิดเครือขํายเช่ือมโยงระหวํางกลํุมเด็กและเยาวชน องค์กร
เครือขํายตํางๆ ในการปฏิบัติภารกิจรํวมกันแสวงหาแนวทางในการสํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตํอไป
อยํางมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ครั้งท่ี ๑ ณ โรงพยาบาลแมํลาว อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งท่ี ๒ ณ วาย.เอ็ม.ซี.เอ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ครั้งท่ี ๓ ณ สวนเมษารีสอร์ท อ าเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี ๔ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรครูเชียงของ  อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

 
 
 
 
 
 
        
  
 
 
 
 



  ชื่อโครงการ คํายเมล็ดพันธุ์สันติวิธีเพื่อวิถีแหํงประชาธิปไตย  

หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมายาวนานกวํา ๘๔ ปี นับแตํวันท่ี ๒๔ มิถุนายน 

๒๔๗๕ การสํงเสริมและการพัฒนาประชาธิปไตยถือเป็นวาระส าคัญของประเทศชาติ ในการแก๎ปัญหาซึ่งต๎องใช๎
ความพยายามและความรํวมมือจากทุกฝุาย  เพื่อให๎เกิดความเป็นประชาธิปไตยอยํางสมบูรณ์แท๎จริง  ซึ่งพลัง
ส าคัญในการขับเคล่ือนประชาธิปไตยให๎ก๎าวเดินตํอไปข๎างหน๎าได๎  คือ พลังของเยาวชนไทยซึ่งเป็นก าลังส าคัญ
ของประเทศชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญในอนาคต  ส่ิงส าคัญคือการให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สํงเสริมให๎เยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมือง  การปลูกฝัง
คํานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและจิตส านึก ในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ให๎มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
ละเว๎นจากการทุจริตประพฤติมิชอบ  รวมท้ังให๎ความส าคัญของเยาวชนกับการมีบทบาทตํอประชาธิปไตยอยําง
เทําเทียมกัน  เพื่อปูองกันความเหล่ือมล้ าตามหลักการทางประชาธิปไตย 

เพื่อเป็นการสํงเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อันประกอบไปด๎วยคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์     
ทรงเป็นประมุขให๎แกํเยาวชน  และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์  ท่ีจะกํอ
ประโยชน์ให๎เกิดแกํประเทศชาติสืบไป  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายจึงได๎จัดท าโครงการ “คํายเมล็ด
พันธุ์สันติวิธีเพื่อวิถีแหํงประชาธิปไตย” ขึน้ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่ออบรมให๎เยาวชนมีความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ  และ 
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถน าองค์ความรู๎และ
ประสบการณ์ท่ีได๎รับไปขยายผลหรือเผยแพรํตํอในครอบครัว  โรงเรียน ชุมชนอยํางถูกวิธีตามวิถีประชาธิปไตย 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย วิทยากร เจ๎าหน๎าท่ีด าเนินโครงการ จ านวนไมํน๎อยกวํา ๑๒๐ คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   เด็กและเยาวชนร๎อยละ ๘๐ เกิดความตระหนักในหน๎าท่ีพลเมือง สิทธิ และเสรีภาพของตน มีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ระยะเวลาด าเนินการ 

วันท่ี ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

สถานที่ด าเนินการ 
 ณ กองร๎อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายท่ี 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ จ านวน ๑๖๓,๙๑๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเก๎าร๎อยสิบส่ีบาทถ๎วน) 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ด้านกระบวนการ 

๑. จัดประชุมแนวทางการจัดกิจกรรม และรับฟังความคิดเห็น 
๒. ก าหนดแนวทาง และรูปแบบของกิจกรรม 
๓. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๔. ด าเนินการตามโครงการ  
 ๕. สรุปผลการด าเนินงาน 

ด้านผลผลิต 
 เยาวชนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนมีระดับสูงขึ้น เยาวชนเกิดความตระหนักใน
สิทธิ เสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ มีจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม       รู๎บทบาทหน๎าท่ีของการเป็นพลเมืองดี และสามารถน าความรู๎ไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ วันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณคําตํออนาคตของชาติ  จึงจ าเป็นต๎องได๎รับการสํงเสริมการเรียนรู๎
ในหลากหลายรูปแบบ การท่ีเด็กและเยาวชนจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได๎  ต๎องได๎รับการพัฒนาอยําง
เป็น   องค์รวม คือ ต๎องได๎รับการพัฒนาครบทุกด๎าน  ได๎แกํ การพัฒนาทางด๎านรํางกาย ด๎านสติปัญญา ด๎าน
อารมณ์และสังคมไปพร๎อมๆ กันโดยไมํละเว๎นด๎านใดด๎านหนึ่ง   
 การจัดงานวันเด็กแหํงชาติ  จัดขึ้นเพื่อให๎หนํวยงานของรัฐและผ๎ูปกครองได๎ตระหนักถึงความส้าคัญ
ของเด็ก ให๎ความสนใจในการเล้ียงดูอบรมส่ังสอนและชํวยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ  ให๎เด็กได๎ท้ากิจกรรม
และแสดงออกตามความสามารถอยํางสร๎างสรรค์ และปลูกฝังให๎เด็กตระหนักถึงความส้าคัญของตนเอง รู๎จัก
หน๎าท่ีของตนเอง อยูํในระเบียบวินัย มีความรู๎เทําทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และท่ีส้าคัญคือยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเล่ือมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอ านาจและหน๎าท่ี ตามมาตรา 17  ภายใต๎บังคับมาตรา 16      
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นของตนเอง ดังนั้น เพื่อประโยชน์อันจะ
เกิดแกํเด็ก  เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายจึงได๎จัดท าโครงการวันเด็ก
แหํงชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑  ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อจัดกิจกรรมให๎เด็กท่ีเข๎ารํวมงานได๎ตระหนักถึงคุณคํา บทบาท และความส าคัญของตนเอง 
 ๒. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กได๎มีความสนุกสนาน รื่นเริง และแสดงออกเหมาะสมตามวัย 
 ๓. เพื่อให๎ผ๎ูปกครองและผ๎ูใหญํได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลบุตรหลาน เพื่อให๎เติบโตเป็นทรัพยากรท่ี
มีความสมบูรณ์พร๎อมในการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติตํอไป 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เด็ก เยาวชน  ท่ีเข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมงานวันเด็กแหํงชาติ ไมํน๎อยกวํา ๑,๐๐๐ คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ร๎อยละ ๘๐ เข๎ารํวมกิจกรรมและได๎แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ 
ตลอดจนเห็นความส าคัญของตนเอง  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์ Discovery Center  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
งบประมาณด าเนินการ 



 - งบประมาณองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ในการด าเนินการตามโครงการวันเด็ก
แหํงชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๗๑,๕๔๕ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยส่ีสิบห๎าบาทถ๎วน) 

- ได๎รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล จากบริษัทฯ ห๎างร๎าน ธนาคาร และสํวนราชการ
ใน-นอกสังกัดฯ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ด้านกระบวนการ 

๑. ศึกษาข๎อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 ๒. รํวมประชุมปรึกษาหารือผ๎ูเกี่ยวข๎อง 
 ๓. แตํงต้ังกรรมการรับผิดชอบ 
 ๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
  กิจกรรม 
  -บูธนิทรรศการ 
  -กิจกรรมการละเลํนและการแสดงตํางๆของเด็ก 
 ๕. ประเมินผล สรุปรายงาน 
ด้านผลผลิต 
 เด็กท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมได๎มีเวทีในการแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยําง
สร๎างสรรค์  สํงผลให๎พัฒนาการด๎านตํางๆ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเติบโตขึ้นเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
เป็นพลังท่ีส าคัญของประเทศในการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติตํอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปภาพกิจกรรม 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ชื่อโครงการ วันเยาวชนแหํงชาติ  

หลักการและเหตุผล 
วันเยาวชนแหํงชาติก าหนดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี  ๒๕๒๘  ซึ่งเป็นปีท่ีองค์การสหประชาชาติได๎

ประกาศให๎เป็นปีเยาวชนสากล  และขอให๎ประเทศสมาชิกรํวมเฉลิมฉลองปีเยาวชน  ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่ง
ในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจึงได๎รับนโยบายดังกลําวมาปฏิบัติ  และคณะรัฐมนตรีมีมติให๎ วันท่ี ๒๐ 
กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแหํงชาติ   
 ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนต๎องเผชิญกับปัญหาด๎านความมั่นคงในการด ารงชีวิต ท้ังการเล้ียงดู กระแส
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีขาดความสมดุล ขาดการกล่ันกรองในการเลือกรับและน าไปปฏิบัติ
ดังนั้นการเตรียมความพร๎อมให๎แกํเยาวชน จึงเป็นเรื่องเรํงดํวนของภาครัฐ เอกชน สถานศึกษาและทุกภาค
สํวน ท่ีจะต๎องให๎ความส าคัญและสร๎างความตระหนักให๎เกิดแกํเด็กและเยาวชนในการสร๎างองค์ความรู๎ การ
สร๎างภูมิค๎ุมกันและเลือกสรรส่ิงดีๆให๎กับตนเอง การลดพฤติกรรมความเส่ียงด๎านตํางๆท่ีจะสํงผลถึงความสงบ
สุข  ของสังคม การเตรียมความพร๎อมในด๎านตํางๆ ไมํวําจะเป็นด๎านการเรียนรู๎วัฒนธรรมของแตํละประเทศ        
ในอาเซียน ด๎านภาษา ด๎านทักษะอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให๎มีความสามารถ
ทัดเทียมกับประเทศอื่น   

เพื่อเป็นการเสริมสร๎างทักษะความรู๎และเปิดโอกาสให๎เยาวชนในจังหวัดเชียงรายได๎รวมพลัง และ
ตระหนักถึงความส าคัญของตนเองท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท๎องถิ่นประเทศชาติ  เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนได๎มีเวทีในการเผยแพรํ แสดงผลงาน แลกเปล่ียนเรียนรู๎ด๎านแนวคิดการท างาน และประสบการณ์ตํางๆ 
รํวมกัน องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จึงได๎จัดให๎มีโครงการวันเยาวชนแหํงชาติ ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชน ได๎ค๎นพบบทบาทและความส าคัญของตนเองท่ีมีตํอชุมชนและสังคม อันจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให๎มีความเจริญก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น 
 ๒. เพื่อสร๎างเวทีในการเผยแพรํ แสดงผลงาน แลกเปล่ียนเรียนรู๎ ด๎านแนวคิดการท างาน และ
ประสบการณ์ตํางๆ ของเด็กและเยาวชน 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
กลํุมเด็กและเยาวชน กลํุมองค์กรและเครือขํายการท างานด๎านเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย  

ประชาชน/แขกผ๎ูมีเกียรติ/ส่ือมวลชน/หัวหน๎าสํวนราชการ/ผ๎ูแทน อปท. จ านวนไมํน๎อยกวํา ๔๐๐ คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและองค์กรเครือขําย ในจังหวัดเชียงราย ร๎อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการ
คิดและจิตสาธารณะ ตระหนักถึงหน๎าท่ีของตนเอง ชุมชน สังคมเพิ่มมากขึ้น  
ระยะเวลาด าเนินการ 

วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 



สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ จ านวน ๑๕๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห๎าหมื่นเก๎าพันบาทถ๎วน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ด้านกระบวนการ 

๑. จัดประชุมแนวทางการจัดกิจกรรม และรับฟังความคิดเห็น 
๒. ก าหนดแนวทาง และรูปแบบของกิจกรรม 
๓. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๔. ด าเนินการตามโครงการ  

 กิจกรรม 
1. ลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. พิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเดํน  ผ๎ูท าคุณประโยชน์ในสาขาตําง ๆ 
3. การแสดงด๎านศิลปวัฒนธรรม บูธแสดงผลงานของเด็กและเยาวชน และกลํุมเครือขําย  

  4. กิจกรรมแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน                 
 ๕. สรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านผลผลิต 
 เยาวชนได๎รับการสํงเสริมพัฒนาทักษะด๎านแนวคิด ทัศนคติ มี เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ทักษะ
ประสบการณ์  เพื่อเป็นแนวทางในการค๎นพบตนเอง เกิดเครือขํายเช่ือมโยงระหวํางกลํุมเด็กและเยาวชน 
องค์กรเครือขํายตํางๆ ในการปฏิบัติภารกิจรํวมกันในการพัฒนาตนเอง พัฒนาท๎องถิ่น และพัฒนาประเทศชาติ
ตํอไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทํานสัมฤทธิ์  สวามิภักด์ิ  ปลัดจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธ ี

ทํานบรรเจิด  ภูสมศรี  รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน๎าท่ีนายกฯ กลําวรายงาน 

 
  

 

 

 

 

 

พิธีมอบโลํส าหรับผ๎ูท าคุณประโยชน์ด๎านเด็กและเยาวชน 
 

 

 

 

 

 

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณส าหรับเยาวชนดีเดํนด๎านตํางๆ 
ภาพบรรยากาศภายในงาน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ ส่ือสร๎างสรรค์รู๎เทําทันเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน  
หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาความรุนแรงในกลํุมเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น  พฤติกรรมวัยรุํนเปล่ียนไป ท้ัง
การขํมขูํในโลกออนไลน์  รวมถึงการใช๎ความรุนแรง ปัญหาเหลํานี้มาจากสภาพปัจจุบันท่ีเด็กใช๎ชีวิตอยูํกับ
ครอบครัวน๎อยลง รวมกลํุมกันมากขึ้น รับรู๎ส่ิงแวดล๎อมนอกครอบครัวเร็วขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอวิธีคิด การใช๎ชีวิต 
ภาวะทางอารมณ์ การยับยั้งช่ังใจ  "ส่ือสังคมโซเชียลมีเดีย" ถือวํามีอิทธิพลมากในชีวิตของคนรุํนใหมํใน
สังคมไทย ท้ังใช๎เพื่อการศึกษา  หาข๎อมูล  การติดตามความเคล่ือนไหวในสังคม  แตํในโลกของส่ือชนิดนี้ก็มีท้ัง
เรื่องท่ีดีและไมํดี  ซึ่งบางครั้งถูกน าเสนอออกไปโดยไมํผํานการคัดกรอง ดังท่ีเห็นวําเมื่อมีเหตุอะไรส่ือชนิดนี้จะ
แพรํออกไปได๎อยํางรวดเร็ว และอาจน าไปสํูพฤติกรรมเลียนแบบตามมาอยํางท่ีเห็นในขําว จึงท าให๎นํากังวลวํา
สังคมวัยรุํนไทยปัจจุบันเมื่อใช๎ส่ือแล๎วจะสามารถแยกแยะได๎หรือไมํ และสังคมควรให๎ความสนใจหาทางปูองกัน 
มิฉะนั้นอาจเป็นปัญหาใหญํของสังคมไทยในอนาคต 

เพื่อให๎เด็กและเยาวชน มีความรู๎ความสามารถในการจัดการกับส่ือได๎อยํางสร๎างสรรค์ เกิดการเรียนรู๎
และเข๎าใจในเนื้อหาสาระตํอกิจกรรมในเรื่อง โทษ  ประโยชน์ของ ส่ือ และตระหนักตํอการใช๎ส่ือใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายรํวมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จึงได๎
จัดท าโครงการส่ือสร๎างสรรค์รู๎เทําทันเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่ออบรมเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการกับส่ือเทคโนโลยีได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
 ๒. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ที่หลากหลายด๎านและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในจังหวัดให๎ดีขึ้น 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านปัจจัย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

กลํุมเด็ก เยาวชน วิทยากร และเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง จ านวนไมนํ๎อยกวํา ๑๐๐ คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   เด็ก เยาวชน ร๎อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการคิด และรู๎เทําทันส่ือเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น  
ระยะเวลาด าเนินการ 

วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

สถานทีด่ าเนินการ 
 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ จ านวน ๗๐,๕๑๙ บาท (เจ็ดหมื่นห๎าร๎อยสิบเก๎าบาทถ๎วน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 
 



ด้านกระบวนการ 
๑. ประชุมวางแผนเพื่อจัดเตรียมโครงการฯ 

 ๒. เสนอโครงการฯเพื่อเสนอขอรับอนุมัติโครงการฯ 
 ๓. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดโครงการฯ 
 ๔. ด าเนินงานตามโครงการฯ 

กิจกรรม 
* ลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม  

 * พิธีเปิดโครงการ 
* รับฟังการบรรยาย 
* กิจกรรมกลํุมสัมพันธ์ 
* ประเมินและสรุปโครงการฯ 

ด้านผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนรู๎เทําทันส่ือ และสามารถน ามาความรู๎จากการอบรมน าไปพัฒนาตัวเองให๎มีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น สํงผลให๎คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการแข่งขัน อบจ. เชียงราย มินิมาราธอน ครั้งท่ี ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ.2540 สํวนท่ี 4 อ านาจหน๎าท่ีของ 

องค์การบริหารสํวนจังหวัด มาตรา 45 องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีหน๎าท่ีด าเนินกิจการภายในเขตองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด (8) จัดท ากิจการใดๆอันเป็นอ านาจหน๎าท่ีของราชการสํวนท๎องถิ่นอื่นท่ีอยูํในเขตองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด และ กิจการนั้นเปูฯการสมควรให๎ราชการสํวนท๎องถิ่นอื่นรํวมกันด าเนินการหรือให๎องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดจัดท า ท้ังนี้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 45/130 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าท่ี
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช๎วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ท่ีดีและให๎ค านึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ๎าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร 
ท้ังนี้ให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับวําด๎วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบด๎านการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์และสังคม และสํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให๎เกิดการพัฒนาท้ังทางด๎านรํางกาย 
และจิตใจ  ได๎ตระหนัก ในการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และมีความสุขด๎วยกิจกรรมการออกก าลังกาย 
และกิจกรรมนันทนาการตํางๆ เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนและสังคม  จึงได๎ 
จัดโครงการเพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนขึ้นโดยใช๎ช่ือโครงการวํา “การแขํงขัน อบจ.เชียงราย มินิ
มาราธอน ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561”   
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดการแขํงขันกีฬาและสํงเสริมการออกก าลังกายประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
2 เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีความรัก  ความสามัคคี  รู๎จักการให๎อภัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใช๎กีฬาเป็นส่ือ 
3 เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยให๎อยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมั่นคง และมีความสุข 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็ก เยาวชนประชาชนในจังหวัดเชียงรายได๎ออกก าลังกายมีความรัก  ความสามัคคี  รู๎จักการให๎อภัย  

มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสัมพันธ์ท่ีดีของคนทุกเพศทุกวัยให๎อยูํรํวมกันในสังคมอยํางมั่นคง และมีความสุข  
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใช๎กีฬาเป็นส่ือ 

 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
โครงการแขํงขัน“อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน” ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561  

วันเสาร์ท่ี 27 มกราคม 2561  ณ อบจ.เชียงรายและถนนรอบทําอากาศยานแมํฟูาหลวงเชียงราย 
มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

7. จัดท าโครงการแขํงขัน“อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน” ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เสนอแกํผ๎ูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ  

8. ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรมตําง ๆ ในการด าเนิน
โครงการฯ  

9. แจ๎งประชาสัมพันธ์กลํุมเปูาหมายเพื่อเข๎ารํวมโครงการ 
10. เตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
11. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานจัดการแขํงขัน 
12. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผ๎ูบริหารทราบ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัดเชียงราย จาก  18 อ าเภอ ประกอบไปด๎วย อ.เมือง, อ.เวียงชัย, 

อ.เวียงเชียงรุ๎ง, อ.แมํลาว, อ.พาน, อ.ปุาแดด, อ.แมํสรวย, อ.เวียงปุาเปูา, อ.แมํจัน, อ.แมํสาย, อ.เชียงแสน, อ.
แมํฟูาหลวง, อ.ดอยหลวง, อ.เทิง, อ.พญาเม็งราย, อ.ขุนตาล, อ.เชียงของ,  อ.เวียงแกํน รวมท้ังส้ิน  จ านวน 
1,000 คน 
 
การด าเนินการหลังการจัดกิจกรรม 
 รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข๎องและจัดท ารายงานผลการโครงการแขํงขัน“อบจ.เชียงราย มินิ
มาราธอน” ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561  โดยส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงราย   ด าเนินการสรุปผลและรายงานให๎ผ๎ูบริหารและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องทราบ 

สรุปผลการจัดงาน  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การรายงานผลโครงการแขํงขัน“อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน” ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ให๎ทราบผลการจัดโครงการ และทราบปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและรายงานผลให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องทราบ 

สรุปผลการโครงการแข่งขัน“อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน” คร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
2561  

โครงการแขํงขัน“อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน” ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561 ใน 
วันเสาร์ท่ี 27 มกราคม 2561  ณ อบจ.เชียงรายและถนนรอบทําอากาศยานแมํฟูาหลวงเชียงรายณ มีผ๎ูเข๎ารํวม
จากอ าเภอตํางๆในจังหวัดเชียงรายท้ังส้ิน จ านวนประมาณ 1,000 คน โดยมีกิจกรรมในการด าเนินโครงการ
ดังนี้ 



มีการเปิดการแขํงขันและปลํอยตัวนักวิ่งโดยรักษาการผ๎ูอ านวยการส านักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้ังแตํ
เวลา 06.00 น.และมีการมอบถ๎วยรางวัลผ๎ูชนะเลิศและรองชนะเลิศตามล าดับโดยได๎รับเกียรติจาก ดร.เกียรติ
คุณ  จันแกํน  รักษาการผ๎ูอ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย,  
นางทัชชา  สามัคคีนิชย์  ผ๎ูอ านวยการกองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและพันจําเอกทวีป  เช่ียวสุวรรณ
หัวหน๎าฝุายกองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามล าดับจนเสร็จส้ินกิจกรรมเวลา 09.00 น.  

 
ข้อสังเกต 

การแขํงขัน“อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน” ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561   ครั้งนี้จะมี 
นักกีฬาจากทุกอ าเภอเข๎ารํวมการแขํงขันตั้งแตํเด็ก เยาวชนประชาชนและผ๎ูสูงอายุเข๎ารํวมเป็นจ านวนมากแสดง
ให๎เห็นการเอาใจใสํดูแลเอาใจใสํของประชนในจังหวัดเชียงรายเป็นอยํางดี โดยได๎รับความรํวมมือจากทําน
ผ๎ูสนับสนุนน้ าด่ืมจากทวียนต์,นิ่มซี่เส็ง,ธนาคารออมสิน,และวัดห๎วยปลากั้งโดยมีเสียงตอบรับจากนักกรีฑา
ประสงค์อยากให๎มีการจัดแขํงขัน ครั้งตํอๆไปเป็นประจ าทุกๆปีเพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประชาชนและผ๎ูสูงวัยตํอไป    
 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแข่งขัน “อบจ.เชยีงราย มินิมาราธอน  
คร้ังที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ  2561  

 
 
 
 

ดร.เกียรตคุิณ  จันแก่น 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย 

มอบรางวัลให้กับนักกีฬา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการแขํงขันกีฬา“อบจ.เชียงราย เปตอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จยํา” 
หลักการและเหตุผล 

ใน พ.ศ.2527 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ รับสมาคมเปตองและ
โปรวังซาล แหํงประเทศไทย ไว๎ในพระอุปถัมภ์ และวันท่ี 22 เมษายน 2530 เปล่ียนช่ือสมาคมเปตองฯ      
เป็นสหพันธ์เปตองแหํงประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ปัจจุบันนี้กีฬาเปตองได๎ถูกบรรจุเข๎าในการแขํงขันกีฬา    
ท้ังสํวนราชการและภาคเอกชนด๎วย  

 กีฬาเปตอง เป็นกีฬาท่ีเลํนได๎ไมํยาก ปัจจุบันจึงมี ผ๎ูนิยมเลํนกันอยํางแพรํหลาย จะเห็นได๎วํา            
ในหมูํบ๎าน หนํวยงานของรัฐและเอกชนได๎จัดให๎มีการแขํงขันเปตอง เพื่อให๎ผ๎ูเลํนได๎มาพบปะสังสรรค์ ได๎รู๎จัก
และได๎รํวมสนุกสนานรํวมกัน นับเป็นการสร๎างสังคมอันดีแกํนักกีฬา นอกจากนี้ยังชํวยลดปัญหายาเสพติด 
เนื่องจากคนหันมาเลํนกีฬาลํงผลให๎ปัญหาอาชญากรรมลดลง 

เพื่อเป็นการน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ท่ีทรงมีตํอ  
พสกนิกรชาวไทยอยํางหาท่ีสุดมิได๎ และเพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายของทางภาครัฐท่ีต๎องการให๎คนไทยทุกเพศ
ทุกวัยใสํใจในเรื่องของสุขภาพ โดยการหันมาออกก าลังกาย  และอ านาจหน๎าท่ีตาม พรบ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอ านาจใน
การสํงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น และเพื่อสร๎างเสริมสุขภาพของเด็ก  
เยาวชน และประชาชนให๎มีความสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเป็นการพัฒนาวงการกีฬาเปตองและคัดตัวนักกีฬา  
เปตองของจังหวัดเชียงราย เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬารายการตําง ๆ ในระดับ ท่ีสูงขึ้นตํอไป องค์การบริหาร    
สํวนจังหวัดเชียงรายจึงได๎จัดท าโครงการโดยใช๎ช่ือวําการแขํงขันกีฬา “อบจ.เชียงราย เปตอง เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จยํา” 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. จัดการแขํงขันเปตองเพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทรา      
บรมราชชนนี ท่ีทรงมีตํอพสกนิกรชาวไทย 

2. เพื่อสร๎างเสริมสุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนให๎มีความสมบูรณ์แข็งแรงและใช๎เวลาวําง   
ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์หํางไกลส่ิงเสพติด 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบํงเป็น 4 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารํวมงาน 
 ตอนท่ี 4 การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ 
 
 
 



ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1.1  แสดงจ านวนร๎อยละของผ๎ูตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 55 55.0 
หญิง 45 45.0 
รวม 100 100 

 จากตารางที่ 1.1  จากตารางผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 55 ราย คิดเป็นร๎อยละ 
55.0  เป็นเพศชาย จ านวน 45 ราย คิดเป็นร๎อยละ 45.0 
ตารางที่ 1.2  แสดงจ านวนร๎อยละของผ๎ูตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
0 – 15 ปี 14 14.0 
16 – 20 ปี 15 15.0 
21 – 30 ปี 18 18.0 
31 – 40 ปี 20 20.0 
41 – 50 ปี 21 21.0 

มากกวํา 50 ปี 12 12.0 
รวม 100 100 

 จากตารางที่ 1.2  ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 
21.0 รองลงมา มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 และอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 18.0 ตามล าดับ 
ตารางที่ 1.3  แสดงจ านวนร๎อยละของผ๎ูตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 14 14.0 
ระดับมัธยมต๎น/หรือเทียบเทํา 17 17.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเทํา 22 22.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเทํา 20 20.0 
ระดับปริญญาตร ี 27 27.0 

รวม 100 100 

 จากตารางที่ 1.3  ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 27.0 รองลงมา มีระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเทํา จ านวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.0 และ การศึกษา
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเทํา จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 ตามล าดับ 



ตารางที่ 1.4  แสดงจ านวนร๎อยละของผ๎ูตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข๎าราชการการเมืองท๎องถิ่น 0 0 
ข๎าราชการ 13 13.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 6 6.0 
ลูกจ๎าง/พนักงานจ๎าง 12 12.0 
เกษตรกร 5 5.0 
ประกอบธุรกิจสํวนตัว 20 20.0 
พํอบ๎าน/แมํบ๎าน 10 10.0 
รับจ๎างท่ัวไป 7 7.0 
นักเรียน 27 27.0 
อื่นๆ 0 0 

รวม 100 100 

 จากตารางที่ 1.4  ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอาชีพนักเรียน จ านวน 27 คน คิดเป็น ร๎อยละ 27.0 
รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจสํวนตัว จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 และ มีอาชีพข๎าราชการจ านวน  
13 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.0 ตามล าดับ 

   ตารางที่ 1.5  แสดงจ านวนร๎อยละของผ๎ูตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

  ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 23 23.0 

อ าเภอแมํจัน 5 5.0 

อ าเภอแมํสาย 0 0 

อ าเภอเชียงแสน 0 0 

อ าเภอเชียงของ 2 2.0 

อ าเภอเทิง 4 4.0 

อ าเภอพาน 7 7.0 

อ าเภอปุาแดด 7 7.0 

อ าเภอแมํสรวย 12 12.0 

อ าเภอเวียงปุาเปูา 6 6.0 

อ าเภอเวียงชัย 8 8.0 

อ าเภอแมํลาว 4 4.0 



อ าเภอขุนตาล 0 0 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 1.0 

อ าเภอเวียงแกํน 6 6.0 

อ าเภอแมํฟูาหลวง 4 4.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ๎ง 6 6.0 

อ าเภอดอยหลวง 5 5.0 

อื่นๆ 0 0 

รวม 100 100 

 จากตารางที่ 1.5  ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีภูมิล าเนาอยูํอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 23 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 23.0 รองลงมา มีภูมิล าเนาอยูํอ าเภออ าเภอแมํสรวย จ านวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.0 และ
ภูมิล าเนาอยูํอ าเภอเวียงชัย จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.0 ตามล าดับ 
ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 

ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทรา   
บรมราชชนนี ท่ีทรงมีตํอพสกนิกรชาวไทย 

100 100 0 0 0 0 

2. เพื่อสร๎างเสริมสุขภาพของเด็ก  เยาวชน 
และประชาชนให๎มีความสมบูรณ์แข็งแรง
และใช๎เวลาวํางท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
หํางไกล  สิ่งเสพติด 

100 100 0 0 0 0 

 จากตาราง  ในภาพรวมผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเห็นด๎วยกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ         
เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีตํอพสกนิกร  
ชาวไทย คิดเป็นร๎อยละ 100 เพื่อสร๎างเสริมสุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนให๎มีความสมบูรณ์แข็งแรง
และใช๎เวลาวํางท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์หํางไกลส่ิงเสพติด คิดเป็นร๎อยละ 100  

 

 

 

 



ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าโครงการ 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ      
1. กระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินงาน          
การประสานงาน 

65 23 12 - - 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 70 22 8 - - 
3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 41 40 19 - - 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการใน
ครั้งนี ้

71 24 5 - - 

ด้านกิจกรรม      

5. แขํงขันกีฬาปตอง 62 25 13 - - 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
6. การอ านวนความสะดวกในการจัดโครงการของ
เจ๎าหน๎าท่ี 

58 32 13 - - 

7. สถานท่ีท่ีใช๎ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 78 18 4 - - 

8. ความพอเพียงและความสะอาดของห๎องน้ า - - 48 37 15 

9. ความพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ 77 20 3 - - 

10. ให๎บริการด๎วยความสุภาพ อํอนโยน และ  ไมตรีจิต 51 31 18 - - 

 

 จากตาราง  ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระดับความพึงพอใจ ด๎านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน การประสานงาน อยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 65.0 ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความ
เหมาะสมอยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 70.0 การประชาสัมพันธ์ของโครงการ อยูํในระดับมากท่ีสุด  คิด
เป็นร๎อยละ 41.0 ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ อยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 
71.0 แขํงขันกีฬา     เปตองอยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 62.0 การอ านวยความสะดวกในการจัด
โครงการของเจ๎าหน๎าท่ีอยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 58.0 สถานท่ีท่ีใช๎ในการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม อยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 78.0 ความพอเพียงและความสะอาดของห๎องน้ าอยูํในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร๎อยละ 48.0 ความพอเพียงของสถานท่ีจอดรถอยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 77.0 ให๎บริการ
ด๎วยความสุภาพ อํอนโยน และไมตรีจิตอยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 51.0 
 
 



ตอนที่ 4  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1  ปัญหา อุปสรรค 

  - ปัญหาห๎องน้ ามีไมํเพียงพอ 
  - ปัญหาฝนตกจึงท าให๎กระทบการแขํงขัน 

4.2  ข้อเสนอแนะ 
  - ควรเพิ่มไฟสํองสวําง เพื่อให๎มีความสวํางท่ีเพียงพอ 
สรุปผลการจัดโครงการ 

การด าเนินโครงการการแขํงขันกีฬา “อบจ.เชียงราย เปตอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จยํา” ระหวํางวันท่ี 
20 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกีฬาเปตอง ศูนย์บูรณาการการเรียนรู๎ และนันทนาการ องค์การบริหาร         
สํวนจังหวัดเชียงราย (สนามกีฬากลาง) มีนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันทั้งหมด 10 รุํนอายุ รวม 360 คน 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด๎านกระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินงาน การประสานงาน อยูํใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 65.0 ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม อยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น
ร๎อยละ 70.0 การประชาสัมพันธ์ของโครงการ อยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 41.0 ประชาชนมีความ    
พึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ อยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 71.0 แขํงขันกีฬาปตองอยูํในระดับ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 62.0 การอ านวนความสะดวกในการจัดโครงการของเจ๎าหน๎าท่ีอยูํในระดับมากท่ีสุด  
คิดเป็นร๎อยละ 58.0 สถานท่ีท่ีใช๎ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 78.0 
ความพอเพียงและความสะอาดของห๎องน้ าอยูํในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 48.0 ความพอเพียงของสถานท่ี
จอดรถอยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 77.0 ให๎บริการด๎วยความสุภาพ อํอนโยน และไมตรีจิตอยูํในระดับ
มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 51.0 
 ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการการแขํงขันกีฬา “อบจ.เชียงราย เปตอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จยํา” พบวําผ๎ูตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 55 ราย คิดเป็นร๎อยละ 55.0 เป็นเพศชาย จ านวน 45 ราย คิดเป็น
ร๎อยละ 45.0 มีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.0 รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน      
20 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 และอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.0 ตามล าดับ มีอาชีพ
นักเรียน จ านวน 27 คน คิดเป็น ร๎อยละ 27.0 รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจสํวนตัว จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 20.0 และ มีอาชีพข๎าราชการจ านวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.0 ตามล าดับ  มีภูมิล าเนาอยูํอ าเภอ
เมืองเชียงราย จ านวน 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.0 รองลงมา มีภูมิล าเนาอยูํอ าเภออ าเภอแมํสรวย จ านวน 12 
คน คิดเป็นร๎อยละ 12.0 และภูมิล าเนาอยูํอ าเภอเวียงชัย จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.0 ตามล าดับ  
 ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเห็นด๎วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึง       
พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีตํอพสกนิกรชาวไทย คิดเป็นร๎อยละ 
100 เพื่อสร๎างเสริมสุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนให๎มีความสมบูรณ์แข็งแรงและใช๎เวลาวํางท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์หํางไกลส่ิงเสพติด คิดเป็นร๎อยละ 100  
 
 



ปัญญาและอุปสรรค 

 - เนื่องจากเป็นชํวงปรับปรุงอาคารสถานท่ีภายในสนามกีฬากลางเพื่อรองรับการแขํงขันกีฬาแหํงชาติ 
ครั้งท่ี 46 รวมท้ังมีการทุบและซํอมแซมห๎องน้ าหลายแหํงด๎วยกัน จึงท าให๎เกิดความไมํสะดวกในการใช๎ห๎องน้ า 
 - ในระหวํางการจัดโครงการมีปัญหาฝนตกจึงท าให๎กระทบตํอการจัดการแขํงขัน 
ข้อเสนอแนะ 

 - ควรตัดแตํงกิ่งไม๎เพื่อไมํให๎บังไฟสํองสวําง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอนุบาลฟันน า้นม 
หลกัการและเหตุผล 

 เด็กปฐมวยัช่วงอาย ุ3 – 5 ปี เป็นช่วงที่อายสุมองพฒันาเจริญเติบโตมากที่สุดในช่วงหน่ึง
ของชีวติ เหมาะสมที่สุดสาํหรับการปลูกฝังพื้นฐานทกัษะต่างๆใหแ้ก่เด็ก เพื่อให้มีความพร้อมที่จะพฒันาใน
ระดับสูงขึ้นต่อไปอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพทกัษะกีฬาให้กับเด็กที่มีคุณสมบติั ความถนัด ความ
พร้อม ความสามารถพเิศษ ใหเ้กิดความชาํนาญมากขึ้นในทกัษะกีฬา สร้างความแข็งแรงให้กบัร่างกาย และ
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัรับผิดชอบ มีวินัย อดทน มุ่งมั่น รู้แพ ้รู้ชนะ มีนํ้ าใจนักกีฬา สร้างความ
สามคัคีในหมู่คณะ  การทาํในส่ิงที่ตนเองชอบ สนใจ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวยัของเด็กนั้น 
สามารถทาํให้เด็กกลา้แสดงออก เกิดความมัน่ใจในตนเอง ทาํให้เกิดคุณลกัษณะของการเป็นผูน้ํา  อีกทั้ง
สามารถคดักรองเด็กคนใดที่มีความสามารถเฉพาะในดา้น เพื่อที่จะไดส่้งเสริมและพฒันาให้ถูกทางและทาํ
ให้เด็กได้รู้จักตนเองว่า ตัวเด็กนั้ นมีความชอบในเร่ืองใดเป็นพิเศษ ส่งผลให้เด็กๆได้รับการส่งเสริม
พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ เกิดความมัน่คงทางอารมณ์แก่ตวัเด็ก ทาํให้เกิดการพฒันาการในทุกด้านไป
พร้อมกนั คือดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย  ไดต้ระหนักและเห็นถึงความสาํคญัในการส่งเสริมสนับสนุน
เด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้และประสบการณ์ในทุกๆดา้น  และเล็งเห็นความสาํคญัของเด็กช่วงปฐมวยัที่จะ
สามารถปลูกฝังทกัษะดา้นการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวดัเชียงราย การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข และให้เป็นตามยทุธศาสตร์ของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงรายในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จึงไดจ้ดัโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนขึ้นโดยใชช่ื้อโครงการว่า “อนุบาลฟัน
นํ้ านม” ประจาํปี 2561 ขึ้น 

 

วตัถุประสงคโ์ครงการ 

1.จดัการแข่งขนัโดยใชกี้ฬาและนนัทนาการเป็นส่ือเพือ่ส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ ของเด็กช่วง  
   ปฐมวยั 
2.เพือ่ฝึกการเป็นผูน้าํผูต้ามที่ดี  สร้างความมีนํ้ าใจ  รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยัและความสามคัคีในหมู่คณะ 
3.เพือ่พฒันาต่อยอดเด็กในช่วงปฐมวยัใหมี้ทกัษะสามารถพฒันาตนเองต่อไปในอนาคต 

ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

เด็กระดบัปฐมวยัในจงัหวดัเชียงรายมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง มีความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั มีความใส่ใจ
ในสุขภาพ ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูง สุดส่งผลใหคุ้ณภาพชีวติตนเองและบุคคลรอบขา้งดีขึ้น 

 
 
 
 
 

 



ขอบข่ายขั้นตอนการดาํเนินงาน 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย ไดจ้ดัทาํโครงการแข่งขนักีฬา “อนุบาลฟันน ้านม” ประจ าปี 2561 

เพือ่เป็นการจดัการแข่งขนัโดยใชกี้ฬาและนนัทนาการเป็นส่ือส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ ของเด็กช่วงปฐมวยั
และฝึกการเป็นผูน้าํผูต้ามที่ดี  สร้างความมีนํ้ าใจ  รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยัและความสามคัคีในหมู่คณะ พฒันาต่อยอด
เด็กในช่วงปฐมวัยให้มีทักษะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคตในวันพุธที่  16 สิงหาคม  2560                      
ณ โรงยมิเนเซียม ศูนยบ์ูรณาการการเรียนรู้และนนัทนาการ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย โดยมีโรงเรียน
อนุบาลในจงัหวดัเชียงราย ให้ความสนใจส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัคร้ังน้ีจาํนวน 500 คน โดยมีทีมเขา้ร่วมการ
แข่งขนัทั้งหมด ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1. โรงเรียน เทศบาล 1 ป่าก่อดาํ 

2. โรงเรียน กองทพับกอุปถมัภบ์ริบูรณ์ธนวฒัน์ ค่ายเม็งรายมหาราช 

3. โรงเรียน เทศบาล 8 บา้นใหม่ 

4. โรงเรียน กิตติคุณเทิง 

5. โรงเรียน กิตติคุณดอยหลวง 

6. โรงเรียน อนุบาล เทศบาลตาํบลเวยีงชยั 

7. โรงเรียน อนุบาล พรรณี 

8. โรงเรียน บา้นนํ้ าลดั 

9. โรงเรียน สาธิต ราชภฎัเชียงราย 

10. โรงเรียน อบจ.เชียงราย 

ประชากรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
1. เด็กก่อนปฐมวยั(อนุบาล)จาํนวน 500 คน 

2. คณะผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของจงัหวดัเชียงราย และเจา้หนา้ที่

สาํนกัการศึกษาฯ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้  
ที่ การประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช ้
1 ความพงึพอใจในการเขา้ร่วมการจดัการแข่งขนั แบบสอบถาม 
2 การมีส่วนร่วมในการจดัการแข่งขนั แบบสอบถาม 
3 สนาม ที่ใชใ้นการจดัการแข่งขนั แบบสอบถาม 
4 ระยะเวลาในการจดัการแข่งขนั แบบสอบถาม 

 
สถิติที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ 

ใชส้ถิติคาํนวณค่าร้อยละ เพือ่สรุปความคิดเห็น 



การด าเนินงานหลังเสร็จส้ินการจัดการแข่งขัน 
  รวบรวมเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และจดัทาํรายงานผล
การดาํเนินการตามโครงการ “อนุบาลฟันน ้านม” ประจ าปี 2561 โดยมอบหมายใหส้าํนกัการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย ดาํเนินงานสรุปผลการดาํเนินงานใหห้น่วยงานที่
เก่ียวขอ้งทราบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  4  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสมัฤทธ์ิและการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวเิคราะห์ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงาน 
  ตอนที่ 4 การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง ที่ 1.1 แสดงจาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแบบจาํแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 104 34.7 
หญิง 196 65.3 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 196 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 65.3  เป็นเพศชาย จาํนวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.7 
ตารางที่ 1.2 แสดงจาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแบบจาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
0 – 10 ปี 91 30.3 

11 – 20 ปี 3 1.0 
21 – 30 ปี 27 9.0 
31 – 40 ปี 104 34.7 
41 – 50 ปี 61 20.3 

มากกวา่ 50 ปี 14 4.7 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.2  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.7  รองลงมา  มีอาย ุ0 - 10 ปี จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3  และอาย ุ41 – 50 ปี จาํนวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.3  ตามลาํดบั 



 
ตารางที่ 1.3  แสดงจาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแบบจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดบัอนุบาล 92 30.7 
ระดบัประถมศึกษา 10 3.3 
ระดบัมธัยมตน้/หรือเทียบเท่า 14 4.7 
ระดบัมธัยมปลาย/หรือเทียบเท่า 35 11.7 
ระดบัอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 28 9.3 
ระดบัปริญญาตรี 88 29.3 
ระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ 33 11.0 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.3  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัอนุบาล  จาํนวน 92 คน    
คิดเป็นร้อยละ 30.7  รองลงมา มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และระดับ
มธัยมปลาย/หรือเทียบเท่า จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7  ตามลาํดบั 
ตารางที่ 1.4 แสดงจาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแบบจาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ิน 1 0.4 
ขา้ราชการ 17 5.7 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ/
บริษทัเอกชน 

12 4.0 

ลูกจา้ง/พนกังานจา้ง 55 18.3 
เกษตรกร 26 8.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 54 18.0 
พอ่บา้น/แม่บา้น 19 6.3 
รับจา้งทัว่ไป 16 5.3 
นกัเรียน 97 32.3 
อ่ืนๆ 3 1.0 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.4  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.3  รองลงมา  มีอาชีพลูกจา้ง/พนกังานจา้ง จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  และอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18  ตามลาํดบั   



  

ตารางที่ 1.5 แสดงจาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแบบจาํแนกตามภูมิลาํเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อาํเภอเมืองเชียงราย 168 56.0 

อาํเภอแม่จนั 17 5.7 

อาํเภอแม่สาย 5 1.7 

อาํเภอเชียงแสน 3 1.0 

อาํเภอเชียงของ 1 0.3 

อาํเภอเทิง 30 10.0 

อาํเภอพาน 18 6.0 

อาํเภอป่าแดด 6 2.0 

อาํเภอแม่สรวย 5 1.7 

อาํเภอเวยีงป่าเป้า 3 1.0 

อาํเภอเวยีงชยั 13 4.2 

อาํเภอแม่ลาว 2 0.7 

อาํเภอขนุตาล 9 3.0 

อาํเภอพญาเม็งราย 3 1.0 

อาํเภอเวยีงแก่น 2 0.7 

อาํเภอแม่ฟ้าหลวง 3 1.0 

อาํเภอเวยีงเชียงรุ้ง 2 0.7 

อาํเภอดอยหลวง 9 3.0 

อ่ืนๆ 1 0.3 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.5  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูอ่าํเภอเมืองเชียงราย จาํนวน 
168 คน คิดเป็นร้อยละ 56  รองลงมา มีภูมิลําเนาอยู่อาํเภอเทิง จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10  และ
ภูมิลาํเนาอยูอ่าํเภอพาน จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6  ตามลาํดบั 



ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธ์ิและการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธ์ิและการบรรลุวัตถปุระสงค์ ความคดิเห็น 

ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1.จดัการแข่งขนัโดยใชกี้ฬาและนนัทนาการเป็น
ส่ือเพือ่ส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ  
ของเด็กช่วงปฐมวยั 

298 99.3 1 0.4 1 0.3 

2.เพือ่ฝึกการเป็นผูน้าํผูต้ามที่ดี สร้างความมี
นํ้ าใจ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยัและความสามคัคีใน 
หมู่คณะ 

296 98.7 3 1.0 1 0.3 

3.เพือ่พฒันาต่อยอดเด็กในช่วงปฐมวยัใหมี้
ทกัษะสามารถพฒันาตนเองต่อไปในอนาคต 

295 98.3 3 1.0 2 0.7 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวตัถุประสงค์ของ
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.3  จดัการแข่งขนัโดยใชกี้ฬาและนันทนาการเป็นส่ือเพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้น
ต่างๆ  ของเด็กช่วงปฐมวยั  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 98.7  เพื่อฝึกการเป็นผูน้าํผูต้ามที่ดี สร้างความมีนํ้ าใจ รู้
แพ ้รู้ชนะ รู้อภยัและความสามคัคีในหมู่คณะ  และคิดเป็นร้อยละ 98.3  เพื่อพฒันาต่อยอดเด็กในช่วงปฐมวยั
ใหมี้ทกัษะสามารถพฒันาตนเองต่อไปในอนาคต  
 
 
 



ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินโครงการ    
1.กระบวนการ ขั้นตอนการดาํเนินงาน การ
ประสานงาน 

4.32 0.77 
มีความพงึพอใจ 

มากที่สุด 

2.ระยะเวลาในการจดัโครงการ 4.37 0.74 
มีความพงึพอใจ 

มากที่สุด 

3.การประชาสมัพนัธข์องโครงการ 4.28 0.84 
มีความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
ด้านกิจกรรม    
4.ขบวนพาเหรดนกักีฬาเขา้สู่สนาม 4.18 0.81 มีความพงึพอใจมาก 

5.การแข่งขนัฟุตบอล 5 คน 4.27 0.81 
มีความพงึพอใจ 

มากที่สุด 

6.การแข่งขนัขี่มา้เดง้ด๋ึง 4.41 0.74 
มีความพงึพอใจ 

มากที่สุด 

7.การแข่งขนัเดินตวัหนอน 4.39 0.73 
มีความพงึพอใจ 

มากที่สุด 

8.การแข่งขนัวิง่เก็บของ 4.41 0.75 
มีความพงึพอใจ 

มากที่สุด 

9.การแข่งขนัวิง่ระยะสั้น 20 เมตร 4.42 0.73 
มีความพงึพอใจ 

มากที่สุด 

10.การแข่งขนัวิง่ออ้มหลกั 4.40 0.75 
มีความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11.ความพอเพยีงและความสะอาดของหอ้งนํ้ า 3.71 0.85 มีความพงึพอใจมาก 
12.ความพอเพยีงของสถานที่จอดรถ 3.99 0.77 มีความพงึพอใจมาก 
13.ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.10 0.73 มีความพงึพอใจมาก 

  จากตารางที่ 3  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความพงึพอใจมากที่สุด คือ การแข่งขนั
วิง่   ระยะสั้น 20 เมตร  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  รองลงมา  การแข่งขนัขี่มา้เดง้ด๋ึง, การแข่งขนัวิ่งเก็บของ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.41  และการแข่งขนัวิง่ออ้มหลกั  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40  ตามลาํดบั 



หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดบัความสาํคญั 
คือ      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด ซ่ึงกาํหนดเกณฑก์ารใหค้่าคะแนนแต่ละขอ้คาํถาม ดงัน้ี  
ตอนที่ 4  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

4.1 ปัญหา อุปสรรค 
  - หอ้งนํ้ าไม่สะอาด  ไม่เพยีงพอ  นํ้ าไหลนอ้ย 
  - เคร่ืองเสียงไม่ดี  เสียงสะทอ้น 
  - ตารางติดกนัเกินไป  การจดัฟุตบอลแพแ้บบคดัออก 
  - การประชาสมัพนัธน์อ้ยเกินไป 
  - แจง้กาํหนดการใหผู้ป้กครองรับทราบชา้ ทาํให้วางแผนไม่ทนั 
  - ประเภทกีฬาสนุกสนาน ไดท้กัษะแต่จาํนวนโรงเรียนที่เขา้ร่วมนอ้ยเกินไป 
 4.2 ข้อเสนอแนะ 
  - แกไ้ขเร่ืองหอ้งนํ้ า  ระบบนํ้ าประปา 
  - แกไ้ขเคร่ืองเสียงใหดี้กวา่น้ี 
  - ควรจดัฟุตบอลในโรงยมิ 
  - ควรจดัพดัลมตามจุดต่างๆ 

- ควรจะจดังานให้ยิง่ใหญ่อลงัการกวา่น้ี จะน่าสนใจมาก 
  - ควรวางแผนการจดังานใหเ้ร็วขึ้น และประชาสมัพนัธใ์หก้บัโรงเรียน/หน่วยงาน/
ผูป้กครองใหรั้บทราบโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพการแข่งขัน 

  
 
 

  
 



โครงการอบรมศิลปะเด็ก “วาดศิลป์ เพ่ือน้อง” 

 หลักการและเหตุผล 
  ตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ ให๎กิจกรรมตํอไปนี้เป็นกิจการท่ีราชการสํวนท๎องถิ่นอื่นสมควรให๎องค์การบริหารสํวน
จังหวัดรํวมด าเนินการหรือให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดจัดท า (๑๑) จัดการศึกษาและตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ องค์การบริหารสํวน
จังหวัดมีอ านาจหน๎าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นของตนเอง 
มาตรา ๑๗ ภายใต๎บังคับมาตรา ๑๖ ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีอ านาจหน๎าท่ีในการบริการสาธารณะ(๖) 
การจัดการศึกษาและตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เรื่อง
ก าหนดอ านาจและหน๎าท่ีในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๔๘ ข๎อ ๒(๓) การจัดการศึกษาสาธารณะสุขการสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎กับประชาชน
ในจังหวัดและไมํเป็นการซ้ าซ๎อนกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อขยาย
ศักยภาพและมุํงตํอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณะสุข การสังคมสังเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นในจังหวัด นั้น 

 จังหวัดเชียงรายในฐานะศูนย์กลางส าคัญทางด๎านการค๎า การลงทุน การทํองเท่ียวในภูมิภาค
ลํุมแมํน้ าโขง และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อีกท้ังยังมี
ทัศนียภาพที่สวยงามมี ความรุํมรวยทางศิลปวัฒนธรรม ท าให๎ทางจังหวัดเชียงรายมีนโยบายท่ีจะผลักดันให๎เกิด
การทํองเท่ียวเชิง วัฒนธรรม ท่ียั่งยืน โดยการสํงเสริมนวัตกรรมสร๎างสรรค์และผลงานศิลปะ  สํูเชียงรายเมือง
ศิลปะ ซึ่งเป็นจุดเดํนของจังหวัดควบคํูไปกับการทํองเท่ียว  เพื่อให๎จังหวัดเป็นผ๎ูน าในการทํองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ การเกื้อกูลแบํงปันกันในสังคมศิลปะของศิลปินเชียงราย เพื่อด าเนินกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมใน ทุกมิติของจังหวัดเชียงรายอยํางเป็นกลางและเป็นระบบ อันจะกํอให๎เกิดประโยชน์แกํวงการ
ศิลปะ ศิลปิน เยาวชน สังคมและประเทศชาติเพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให๎มี       
อัตลักษณ์เมืองศิลปิน คือการเกิดขึ้นของชุมชนศิลปินเพื่อการแสดงผลงานศิลปะรํวมสมัย การเกิดกิจกรรมใน
การพัฒนาเมืองและสร๎างประโยชน์ให๎กับชุมชน การสืบเนื่องอยํางยั่งยืนของศิลปินในฐานะสถาบันทางสังคม 
การสร๎างความตํอเนื่องเพื่อสร๎างทุนให๎กับศิลปินรุํนใหมํด๎วยกลํุมศิลปินเอง ท าให๎จังหวัดเชียงรายเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการจาริกแสวงหาแรงบันดาลใจในการใช๎ชีวิตบนเส๎นทางศิลปะให๎กับศิลปินรุํนใหมํ ท้ังในประเทศ 
และตํางประเทศ ศิลปะสร๎างสรรค์จินตนาการแกํเด็กเยาวชน ให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์ มีพัฒนาการด๎าน
อารมณ์ ความรู๎สึกและด๎านสังคม ให๎มีความงดงาม มีเหตุมีผล และศิลปะยังเป็นพื้นฐานการท าความเข๎าใจชีวิต 
และสร๎างสมาธิ เพื่อพัฒนาตัวเองให๎เป็นคนท่ีคุณภาพใน การสร๎างสรรค์จินตนาการ ให๎กับเด็ก โดยใช๎
กระบวนการเรียนรู๎ด๎านศิลปะ เพื่อตํอเติมจินตนาการ ท่ีสร๎างสรรค์ และใช๎ชีวิตอยํางมีความสุข เพราะศิลปะคือ
ความงดงาม สร๎างสรรค์ จรรโลงจิตใจพร๎อมท้ังเป็นยารักษาบ าบัด ด๎านจิตใจของคนทุกเพศวัย ได๎เป็นอยํางดี  

  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการสํงเสริมสนับสนุน
การศึกษาทุกระดับช้ันท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให๎เด็ก 



เยาวชน และประชาชนได๎เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจใน
การสร๎างสรรค์งานศิลปะ โดยเรียนรู๎พื้นฐานด๎านศิลปะ ผํานการทดลองสร๎างงานศิลปะแบบงํายๆ ภายใต๎
กิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย และสนุกสนานผํอนคลาย เพื่อให๎น๎องๆได๎มองเห็นคุณคํา ความงาม ศิลปะท่ีมีอยูํ
รอบๆตัวในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงการพัฒนาการจัดการ ด๎านอารมณ์ และการท างานเด็กเยาวชนในพื้นท่ียัง
ขาดโอกาสในการเรียนรู๎ งานศิลปะ  ท่ีสามารถให๎เขาเกิดจินตนาการและสร๎างแรงใฝุฝันท่ีดีในอนาคต  ซึ่งการ
จัดกิจกรรม จะเป็นในรูปแบบ ศิลปินรํวมกับเด็กๆเยาวชน ท างานศิลปะรํวมกัน  เป็นการเรียนรู๎ทํามกลางการ
ลงมือท า ไปในตัว   ให๎เกิดความสนุก สร๎างสรรค์ ผํอนคลาย   เรียนรู๎ไมํใชํแคํสอน  แตํท าให๎เด็กๆ ซึมซับกับ
กระบวนการศิลปะ ถือเป็นวัตถุประสงค์หลัก ในการจัดกิจกรรม เพราะศิลปะ มันมีอยูํรอบตัว และในทุกคน 
ขึ้นอยูํกับวําจะมองเห็นและน ามาใช๎ให๎สร๎างสรรค์งดงามอยํางไร  อีกท้ังได๎สอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของผ๎ูบริหาร
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จึงได๎จัดท าโครงการอบรมศิลปะเด็ก “วาดศิลป์ เพื่อน๎อง”องค์การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงรายข้ึน 

 วัตถุประสงค ์
๑.เพื่อเสริมสร๎างกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ในเด็ก ด๎วยการพัฒนาสมองซีกซ๎ายและซีกขวาไปพร๎อมๆ

กัน โดยผํานกระบวนการกิจกรรมศิลปะ ให๎ตระหนักเรื่องคุณคํา ของตนเอง และผ๎ูอื่น และการใช๎ชีวิตให๎มีความ
สุนทรียะ  

๒. เพื่อสร๎างสัมพันธ์ของศิลปินและเด็กเยาวชน  ผํานการท างานศิลปะรํวมกันอยํางสร๎างสรรค์ และ
เป็นการพัฒนาพื้นฐานศิลปะเพื่อให๎เกิดการตํอยอด ในการน าไปใช๎ในชีวิต สร๎างความสุข สร๎างการเรียนรู๎ และ
สมาธิ และท าให๎สามารถสร๎างงานศิลปะแบบท่ีตัวเองถนัดได๎ 
 เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    กลํุมเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เข๎ารํวมกิจกรรมประมาณ ๙๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
    เด็ก เยาวชน ประชาชนและผ๎ูท่ีสนใจ ได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
 ระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการ  มิถุนายน  
 ตัวชี้วัดโครงการ 
 มีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการอบรมศิลปะเด็ก “วาดศิลป์ เพื่อน๎อง”ไมํต่ ากวํา ๙๐ คน 
 ระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการ  กรกฎาคม  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ระยะเวลาด้าเนินการ  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 งบประมาณตามโครงการ  เบิกจํายจากงบประมาณขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเงิน
จ้านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) 

 ลักษณะของโครงการ   ตามนโยบาย ข๎อ ๕ นโยบายด๎านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการ
สาธารณสุข 



 สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการที่จ่ายจริง งบประมาณการคําใช๎จํายโครงการอบรมศิลปะเด็ก “วาดศิลป์ 
เพื่อน๎อง”องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เป็นเงินจ้านวน  ๙๐,๓๐๕ บาท    (เก๎าหมื่นสามร๎อยห๎าบาท
ถ๎วน) 

ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  กลํุมเยาวชน นักเรียน ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เข๎ารํวมกิจกรรม
โครงการอบรมศิลปะเด็ก “วาดศิลป์ เพื่อน๎อง”จ้านวน ๙๐ คน 
 ผลท่ีได๎รับ  กลํุมเยาวชน นักเรียนและครูในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เข๎ารํวมกิจกรรม โครงการอบรม
ศิลปะเด็ก “วาดศิลป์ เพื่อน๎อง”จ้านวน ๙๕ คน 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  เด็ก เยาวชน ประชาชนและผ๎ูท่ีสนใจ ได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎า
รํวมโครงการอบรมศิลปะเด็ก “วาดศิลป์ เพื่อน๎อง” 

ผลท่ีได๎รับ  กิจกรรมคํายนี้เด็ก  เยาวชน  จะได๎ใช๎ศิลปะในแขนงตํางๆ ในการพัฒนาศักยภาพ 
ความคิดสร๎างสรรค์ เพื่อให๎ได๎ใช๎สมองท้ังสองซีก ซึ่งสมองซีกซ๎ายเป็นเรื่องของตรรกะ เชํน การวางแผน   จึงได๎
คิดกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎เด็กได๎เกิดการเรียนรู๎และการพัฒนาท้ังทางด๎านทักษะทางศิลปะและการใช๎ความคิด
อยํางสร๎างสรรค์  เพราะความคิดสร๎างสรรค์เป็นการน าจินตนาการมาประยุกต์ใช๎ท่ีสามารถน าไปสํูส่ิงประดิษฐ์ 
คิดค๎นใหมํทางเทคโนโลยี ศิลปะ หรือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ เป็นความคิดในลักษณะท่ีคนอื่นคาดไมํถึง  
เป็นความคิดหลากหลาย  คิดได๎กว๎างไกล  เป็นได๎ท้ังปริมาณและผลงาน ดังนั้นกิจกรรมคํายศิลปะนี้จะเป็นส่ิง
เช่ือมโยงให๎เด็กๆ ได๎พัฒนาศักยภาพของตนเองได๎อยํางสมบูรณ์ โดยใช๎ระยะเวลา ๑ วัน  

ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑.จ านวนนักเรียนท่ีเข๎ารํวมเกินเปูาหมายท่ีต้ังไว๎ท าให๎พัสดุ/อุปกรณ์ท่ีจัดซื้อต๎องยึดหลักจ านวนใน
โครงการจึงไมํเพียงพอ 
 ๒.ระเบียบการเบิกจํายไมํเอื้อตํอการด าเนินงานและการตีความในการใช๎ระเบียบท่ีเกี่ ยวข๎องในการ
ด าเนินงานอยูํภายใต๎การตัดสินใจของบุคคลๆเดียวที่มีอ านาจในการตัดสินใจเบิกจําย 
 ๓.ขั้นตอนในการเบิกจํายพัสดุลําช๎ามีการใช๎เอกสารประกอบมากเกินไปซึ่งตามความเป็นจริงสามารถ
ลดเอกสารที่เกี่ยวข๎องได๎ เชํน ต๎องมีส าเนาเอกสารรายการพัสดุกลางถํายแนบด๎วยทุกครั้ง 
 ๔.ขั้นตอนในการด าเนินงานการขออนุมัติตํางๆมีขั้นตอนมากและมีการแก๎ไขปรับเปล่ียนเพิ่มมาทุกปี
ท าให๎การด าเนินงานลําช๎า 
 ๕.ผ๎ูเข๎ารํวมแขํงขันไมํศึกษาประกาศเกณฑ์การแขํงขันให๎เข๎าใจเวลามารํวมแขํงขันในวันงานจึงเกิดการ       
ผิดพลาด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑.การเบิกจํายพัสดุหรือรายการอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎องเห็นควรเอื้อตํอความต๎องการของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ
โดยไมํเกินงบประมาณท่ีต้ังไว๎ 
 ๒.การด าเนินการเบิกจํายพัสดุหรืองบประมาณท่ีเกี่ยวข๎องควรลดขั้นตอนและลดเอกสารท่ีเกินความ
จ าเป็นซึ่งการก าหนดขึ้นมาเองให๎มีนั้น 
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โครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน 
หลักการและเหตุผล 
ทํามกลางวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นและการละเลํนตําง ๆ ท่ีนับวันจะเลือนลบหายไปตามกาลเวลา

และหาได๎ยากไปทุกวัน เนื่องจากยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปการละเลํนพื้นบ๎านของล๎านนาเป็นการละเลํนท่ีมีมาต้ังแตํ
สมัยโบราณ ซึ่งเกิดจากการคิดแบบสร๎างสรรค์ การจินตนาการ ศิลปะ ผสมผสานเข๎าด๎วยกัน เป็นสํวนหนึ่ง
วัฒนธรรมพื้นบ๎านท่ีสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิดความเช่ือของคนท๎องถิ่นนั้นๆ ของเลํนท่ีดีต๎องสร๎างคุณคํา
จากการเลํน เนื่องจากจะเป็นสํวนชํวยพัฒนาท้ังทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ไหวพริบ ชํวยพัฒนาให๎เกิดการ
ความคิดอยํางสร๎างสรรค์ และภาวะทางสังคมให๎เป็นไปอยํางสมบรูณ์ 
 เพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนให๎หํางไกลอิทธิพลจากโลกโชว์เชียวตําง ๆ ท่ีกุมชะตา
กรรมเด็กไทยสํวนใหญํไว๎ในวัฒนธรรมทุนนิยม และเพื่อน้าพาเด็กๆ ไปใกล๎ชิดคนเฒําคนแกํท่ีสะสมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นมาตลอดชํวงชีวิตยาวนานได๎เข๎ามาสร๎างเสริมสายสัมพันธ์คนตํางวัย อีกท้ังยังเป็นการกระต๎ุนพัฒนาการ
เด็กด๎วยการเลํนของเลํนพื้นบ๎านเรียบงําย แตํมากด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีสืบสานมาจากผ๎ูสูงวัยได๎ตระหนัก      
ถึงคุณคําของการอนุรักษ์ของเลํนพื้นบ๎านล๎านนา และสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎ในเวลาเดียวกันสืบตํอไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสํงเสริมเด็กและเยาวชน ได๎ศึกษาเรียนรู๎ภูมิปัญญาของเลํนและวิธีการละเลํนของเลํนพื้นบ๎าน
ล๎านนา 

2. เพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดสร๎างสรรค์ เชาว์ปัญญาของเด็กและเยาวชน 
3. เพื่อเผยแพรํการละเลํนของพื้นบ๎านและรํวมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ๎าน

ล๎านนาให๎คงอยูํสืบไปประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนได๎ศึกษาเรียนรู๎ภูมิปัญญาของเลํนและวิธีการละเลํนของเลํนพื้นบ๎านล๎านนา 

2. มีการพัฒนาทักษะ ความคิดสร๎างสรรค์ เชาว์ปัญญาของเด็กและเยาวชน 
3. กลํุมเด็กและเยาวชนได๎รํวมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ๎านล๎านนา               

ให๎คงอยูํสืบไป 
ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด้าเนินงานโครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. จัดประชุมปรึกษาหารือ วางแผนรํวมกับผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการฯ 
2. จัดท้าโครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน เพื่อขออนุมัติด้าเนินโครงการฯ ตํอผ๎ูบริหาร 
3. จัดท้าเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการฯ ดังนี ้(ภาคผนวก เอกสารท่ีเกี่ยวข๎อง) 
    3.1 บันทึกขออนุมัติแก๎ไขแผนการด าเนินการโครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน  
    ๓.๒ บันทึกขออนุมัติด้าเนินโครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน 
    3.๓ บันทึกขอความอนุเคราะห์วิทยากร  
    ๓.๔ หนังสือเชิญวิทยากรจากกลํุมคนเฒําคนแกํบ๎านปุาแดด อ าเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย  
    3.๕ บันทึกขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาจัดสํงนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการฯ 
    ๓.๖ หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดสํงนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการฯ 
    3.๗ บันทึกขอลงนามประกาศนียบัตรโครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน 
    3.๘ รายช่ือผ๎ูเข๎ารํวมโครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน 
 
 



4. จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ส้าหรับใช๎ในการจัดโครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน 
5. ด้าเนินการตามแผนงานโครงการท่ีวางไว๎ 
6. จัดท้าเอกสารรายงานผลการด้าเนินงานและสรุปผลการด้าเนินงาน รายงานผ๎ูบริหารทราบ 

งบประมาณ 
 ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบด าเนินการ คําใช๎สอย รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายอื่น      
หมวดอื่น หน๎า ๑๒๗ รายการท่ี ๑.๑.๑ โครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน ต้ังไว๎ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท   

งบประมาณตามข้อบัญญัติ  งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง  งบประมาณคงเหลือ  

๒๐๐,๐๐๐ บาท ๑๙๕,๔๐๑ บาท ๔,๕๙๙ บาท 

สถานที่ด าเนินการ 
ณ บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก) อ้าเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ ไมํต่ ากวํา 
๒๐๐ คน  

จ านวนผ๎ูเข๎ารํวม
โครงการในการ
ลงทะเบียนเข๎ารํวม   
การอบรม 

เอกสาร
ลงทะเบียน 

ร๎อยละ ๑๐๐ √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไมํบรรลุ 

๑ 
เพื่อสํงเสริมเด็กและเยาวชน ได๎ศึกษาเรียนรู๎
ภูมิปัญญาของเลํนและวิธีการละเลํนของเลํน
พื้นบ๎านล๎านนา 

  √  
1. เด็กและเยาวชนได๎ศึกษาเรียนรู๎ ภูมิ
ปัญญาของเลํนและวิธีการละเลํนของเลํน
พื้นบ๎านล๎านนา 

 ๒. 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดสร๎างสรรค์            
เชาว์ปัญญาของเด็กและเยาวชน 

√  
2. มีการพัฒนาทักษะ ความคิดสร๎างสรรค์ 
เชาว์ปัญญาของเด็กและเยาวชน 

๓. 
เพื่อเผยแพรํการละเลํนของพื้นบ๎านและ       
รํวมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ      
ภูมิปัญญาพื้นบ๎านล๎านนาให๎คงอยูํสืบไป 

√   3. กลํุมเด็กและเยาวชนได๎รํวมกันอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
พื้นบ๎านล๎านนาให๎คงอยูํสืบไป 

การประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 ผลจากการด าเนินการแจกแบบสอบถามให๎ ผ๎ู เข๎ารํวมโครงการ จ านวน ๒๐๐ ฉบับ ได๎รับ

แบบสอบถามคืนจ านวน ๑๙๕ ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ ๙๗.๕ ของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการท้ังหมด 
ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ล าดับ ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยท่ีสุด 
๑ กระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินการ การประสานงาน √     
๒ ระยะเวลาในการจัดโครงการ  √    
๓ การประชาสัมพันธ์ของโครงการ  √    
๔ ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ √     
๕ วิทยากรสามารถถํายทอดความรู๎ได๎ดี √     
๖ รับฟังปัญหาและตอบข๎อสงสัยได๎อยํางตรงประเด็น √     
๗ บรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  √     
๘ ความพอเพียงและความสะอาดของห๎องน้ า √     
๙ ความพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ  √    

๑๐ ให๎บริการด๎วยความสุภาพ อํอนโยนและไมตรีจิต √     
สรุป ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข๎ารํวมโครงการ/ √     
  สรุป จากการประเมินความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ ผลปรากฏวําผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ              
มีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร๎อยละ ๙๕ และมีความพึงพอใจ ๓ ล าดับแรก คือ 



  ๑. มีความพึงพอใจด๎านการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  คิดเป็นร๎อยละ ๙๓ 
  ๒. มีความพึงพอใจด๎านวิทยากรสามารถถํายทอดความรู๎ได๎ดี  คิดเป็นร๎อยละ ๙๒ 
  ๓. มีความพึงพอใจด๎านการให๎บริการด๎วยความสุภาพ อํอนโยนและไมตรีจิต  คิดเป็นร๎อยละ ๙๐  

การด้าเนินการหลังการจัดโครงการ 
 รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข๎องและจัดท้ารายงานผลการโครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน 
โดยฝุายสํงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงราย ด้าเนินการสรุปรายงานให๎ผ๎ูบริหารทราบ 

สรุปผลการจัดโครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 การรายงานผลโครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน โดยฝุายสํงเสริมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎
ทราบผลการและทราบปัญหา อุปสรรค ในการด้าเนินงานและรายงานผลให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องทราบ 
 

สรุปผลการด้าเนินโครงการของเล่นพื้นบ้านล้านนาจากอุ๊ยสู่หลาน 
 การด้าเนินงานโครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน ในวันพุธท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑             
ณ บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก) โดยมีกลํุมเปูาหมาย         
เข๎ารํวมโครงการ ๒๐๐ คน นักเรียนจากโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม จ้านวน ๕๖ คน นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาล
เวียงชัย จ้านวน 50 คน นักเรียนจากโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ้านวน ๔๓ คน นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาล
เชียงราย จ้านวน ๕๑ คน และคณะครูจาก ๔ โรงเรียนดังกลําวเข๎ารํวมสังเกตการณ์อบรมโครงการฯ   ท่ี
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎จัดขึ้นครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมตําง ๆ ในการด้าเนินโครงการ ดังนี้ 
      1. ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการอบรม กระเป๋าและอาหารวําง 

2. นายเกียรติคุณ  จันแกํน ผ๎ูอ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน 

ผ๎ูอ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย กลําวเปิดโครงการฯ 

3. บรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยคณะวิทยากรจากกลํุมคนเฒําคนแกํบ๎านปุาแดด อ าเภอ 

แมํสรวย จังหวัดเชียงราย มีฐานฝึกอบรมจ านวน ๕ ฐาน ได๎แกํ ฐานจานบินใบพัด ฐานป๋องแป๋ง ฐานสัตว์กะลา 

ฐานก าหมุนและฐานพญาลืมงาย ในแตํละฐานจะแบํงผ๎ูเข๎ารํวมอบรมเพื่อรับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติฐานละ 

๔๐ คน 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ในการจัดโครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน ในครั้งตํอไป ควรจัดโครงการในชํวง      

ปิดเทอมหรือวันหยุดเสาร์วันอาทิตย์ 
๒. ควรเพิ่มเปูาหมายผ๎ูเข๎ารํวมโครงการฯ และออกไปจัดตามเขตอ้าเภอรอบนอก เพื่อเปิดโอกาสให๎ 

นักเรียนตํางอ้าเภอได๎มีโอกาสเข๎ารํวมโครงการ ได๎ศึกษาเรียนรู๎ภูมิปัญญาพื้นบ๎านล๎านนา และได๎รํวมกันอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ๎านล๎านนาให๎คงอยูํสืบไป 

๓. ควรจะจัดโครงการของเลํนพื้นบ๎านล๎านนาจากอุ๏ยสํูหลาน ตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดท้าฐานข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถ่ิน 
ความเป็นมา 
  ศาสนา  วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท๎องถิ่นของไทย จัดวําเป็น “ทรัพยากรทางวัฒนธรรม” หรือ 
“ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม” หรือ “มรดกทางวัฒนธรรม” ของชาติ ซึ่งจ้าเป็นต๎องอนุรักษ์ไว๎เพื่อสํงมอบให๎
ประชาชนรุํนตํอๆไป  น้าไปจัดการให๎เกิดประโยชน์สูงสุดอยํางยั่งยืนจนสามารถน้าไปสํูการพัฒนาในด๎านตํางๆ 
ของสังคมและวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นความหมายท่ีแท๎จริงของการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนา  
  การเผยแพรํความรู๎ ท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท๎องถิ่นอยํางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วเป็นส่ิงส้าคัญและจ้าเป็นในยุคปัจจุบัน การน้าเอาวิธีการการจัดการและเทคโนโลยี
สมันใหมํมาชํวยจัดรวบรวมข๎อมูลท่ียังกระจัดกระจายมาท้าระบบฐานข๎อมูลศาสนา วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีท๎องถิ่น เป็นกิจกรรมท่ีสามารถสํงเสริมให๎เผยแพรํความรู๎นี้ประสบความส้าเร็จสูงจนสามารถน้าปูความ
เข็มแข็งของสังคมและวัฒนธรรมไทยตํอไปได๎ เพราะวิธีการท่ีชํวยให๎เกิดความรํวมมือในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติไว๎เพื่อน้าไปใช๎ประโยชน์ได๎ดีท่ีสุดก็คือการให๎ความรู๎ความเข๎าใจท่ีถูกต๎องในเรื่องนี้ให๎มากท่ีสุด
เทําท่ีจะท้าได๎แกํสาธารณชนท่ัวไป ดังนั้น ตามนัยมาตรา 12 (15) และมาตรา 20 แหํงพระราชบัญญัติ
ก้าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ้านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ในการก้าหนดอ้านาจ
และหน๎าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  ข๎อ ๒ (๔) การสํงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  การ
ทํองเท่ียว  การสํงเสริมการลงทุน  และพาณิชยกรรมของจังหวัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จึงได๎
จัดท้าฐานข๎อมูลด๎านศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท๎องถิ่น ข้ึน  เพื่อเป็นศูนย์กลางการให๎บริการข๎อมูล
แกํผ๎ูสนใจ  
วัตถุประสงค์ 

๑  จัดท าระบบฐานข๎อมูลทางศาสนาในท๎องถิ่น 
๒  จัดท าระบบฐานข๎อมูลทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 

 ๓  จัดท าระบบฐานข๎อมูลทางจารีตในประเพณีท๎องถิ่น 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๑ สามารถสร๎างระบบฐานข๎อมูลของวิชาการด๎านศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท๎องถิ่นของ 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 ๒ สามารถจัดเก็บและจัดการข๎อมูลของวิชาการด๎านศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท๎องถิ่นของ 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  
 ๓ สามารถให๎บริการข๎อมูลวิชาการด๎านศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท๎องถิ่นของ องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงราย แกํสาธารณชนท่ัวไป 
ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
ขั้นตอนการด้าเนินงานโครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาล๎านนา มีข้ันตอนดังนี้ 
๑.  ประชุมวางแผน  จัดท้าโครงการเพื่อขออนุมัติด้าเนินโครงการ        
๒.  ประชุมคณะกรรมการและภาคีผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง       
๓.  จัดท้าข๎อตกลงการท้างานบูรณารํวมกัน MOU กับภาคีเครือขําย 
๔.  ด้าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ 
  -  ออกพื้นท่ีจัดเก็บข๎อมูลตามโซนตํางๆ 

-  อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการจัดเก็บข๎อมูลท้ัง ๑๘ อ้าเภอ โดยแบํงเป็น ๔ โซน 
-  จัดท้าระบบฐานข๎อมูล 



๕.  รวบรวมฐานข๎อมูลเป็นหมวดหมูํและรูปเลํม 
๖.  ประเมินผลการด้าเนินกิจกรรม  
๗.  จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรทั้ง ๑๘ อ้าเภอ โดยแสดงข๎อมูลของแตํละอ้าเภอท่ีได๎จัดเก็บ เผยแผํให๎
ประชาชนท่ัวไปได๎รับทราบ (ปีงบประมาณ 2564) 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1.ประชาขน โซน 1 อ.เมือง อ.เวียงชัย อ.แมํลาว อ.เวียงเชียงรุ๎ง จ้านวน 317 คน 
 2.ประชาขน โซน 2 อ.เทิง อ.เวียงแกํน อ.เชียงของ อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล จ้านวน 312 คน 
 3.ประชาขน โซน 3 อ.พาน อ.ปุาแดด อ.เวียงปุาเปูา อ.แมํสรวย จ้านวน 446 คน 
 4.ประชาขน  โซน 4 อ.แมํสาย อ.แมํจัน อ.ดอยหลวง อ.เชียงแสน อ.แมํฟูาหลวง จ้านวน 330 คน 
 4.ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 5.ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 6.ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 7.ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  
 8. .ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ 
 ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบด้าเนินการ  คําใช๎สอย  รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายอื่นหมวด
อื่น  หน๎า  ๑31  ข๎อ ๑.๑.12   โครงการจัดท้าฐานข๎อมูลด๎านศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท๎องถิ่นต้ัง
ไว๎ ๔00,๐๐๐.-บาท   

งบประมาณตามข้อบัญญัติ  งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง  งบประมาณคงเหลือ  

.........๔00,๐๐๐......... บาท .........๔00,๐0๐.......... บาท .......... บาท 

สถานที่ด้าเนินการ 
1.โซน 1 ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู๎และนันทนาการ องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  
 2.โซน 2 ณ อาคารสุขภาวะชุมชน อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
3.โซน 3 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หัวง๎ม อ.พาน จังหวัดเชียงราย 
4.โซน 4 ณ หอประชุมโรงเรียนปิยะพร พรพิริยะกุล อ้าเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย 

ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ด้าเนินการระหวํางวันท่ี 12 – 15 - ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖1 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้

ในการ
ประเมิน 

ผลการด้าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

จ้านวนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ ไมํต้่า
กวํา 12๐๐ คน  

 จ้านวนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ
ในการลงทะเบียนเข๎ารํวม
การอบรม 

 เอกสาร
ลงทะเบียน 

ร๎อยละ ๑๐๐ √ 

ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมีความพึง
พอใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80   

สัมภาษณ์,สอบถามจาก
ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม  

แบบสอบถาม  ร๎อยละ ๙0 √ 

 



สรุปผลการด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส้าเร็จ 

ผลการด้าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 ๑. การจัดท้าระบบฐานข๎อมูลทางศาสนาใน
ท๎องถิ่น 
    
  

 √   
 
 
 

๑ สามารถสร๎างระบบฐานข๎อมูลของ
วิชาการด๎านศาสนา วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท๎องถิ่นของ องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

 ๒. การจัดท้าระบบฐานข๎อมูลทางวัฒนธรรมใน
ท๎องถิ่น 
  
 

√    ๒ สามารถจัดเก็บและจัดการข๎อมูลของ
วิชาการด๎านศาสนา วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท๎องถิ่นของ องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

๓. การจัดท้าระบบฐานข๎อมูลทางจารีตใน
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

√   ๓ สามารถให๎บริการข๎อมูลวิชาการด๎าน
ศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ท๎องถิ่นของ องค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงราย แกํสาธารณชนท่ัวไป 

 
การประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 ผลจากการด้าเนินการแจกแบบสอบถามให๎ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ  จ้านวน......12๐๐.......ฉบับ  ได๎รับ
แบบสอบถามคืนจ้านวน ..…960…… ฉบับ     คิดเป็นร๎อยละ ……80…..........  ของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการท้ังหมด 

ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ล้าดับ ประเด็น   
ระดับความพึงพอใจ  (ร้อยละ) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

๑ การต๎อนรับและลงทะเบียน  √    
๒ เอกสารประกอบการฝึกอบรม √     
๓ วิทยากร √     
๔ สามารถน้าเอาความรู๎ท่ีได๎รับไปประยุกต์ใช๎ √     
๕ สถานท่ีจัดกิจกรรมและส่ิงอ้านวยความสะดวก    √     
๖ อาหารวํางและเครื่องด่ืม √     
๗ ความพึงพอใจในภาพรวม  √    
๘ ควรจัดโครงการอยํางตํอเนื่อง √     

สรุป  ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

√     

        สรุป  จากการประเมินความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ  ผลปรากฏวําผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมี
ความพึงพอใจในภาพรวม  คิดเป็นร๎อยละ...........๙0..............   และมีความพึงพอใจ  ๓  ล้าดับแรก คือ 

๑. มีความพึงพอใจด๎าน..วิทยากร.....คิดเป็นร๎อยละ..๙๓.. 
๒. มีความพึงพอใจด๎าน.......อาหารวํางและเครื่องด่ืมคิด..เป็นร๎อยละ ...........๙๒................ 

   ๓. มีความพึงพอใจด๎าน......เอกสารประกอบการฝึกอบรมคิด..เป็นร๎อยละ ...........๙๐................ 
 



การด าเนินการหลังการจัดโครงการ 
 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข๎องและจัดท ารายงานผลการโครงการจัดท าฐานข๎อมูลด๎านศาสนา วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีท๎องถิ่น  โดยฝุายสํงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการสรุปรายงานให๎ผ๎ูบริหารทราบ 

สรุปผลการจัดโครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 

 การรายงานผลโครงการจัดท้าฐานข๎อมูลด๎านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท๎องถิ่น  โดยฝุาย
สํงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ทราบผลการและทราบปัญหา อุปสรรค ในการด้าเนินงานและรายงานผลให๎
ผ๎ูเกี่ยวข๎องทราบ 
 สรุปผลการด้าเนินโครงการจัดท้าฐานข๎อมูลด๎านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท๎องถิ่น  
ประจ้าปี 2561 
 การด้าเนินงานโครงการจัดท้าฐานข๎อมูลด๎านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท๎องถิ่น  ในระหวําง
วันท่ี 12 – 15 - ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖1 โดยมีกลํุมเปูาหมายเข๎ารํวมโครงการ 1200 คน ซึ่งประชาขน 
โซน 1 อ.เมือง อ.เวียงชัย อ.แมํลาว อ.เวียงเชียงรุ๎ง จ้านวน 317 คน ประชาขน โซน 2 อ.เทิง อ.เวียงแกํน อ.
เชียงของ อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล จ้านวน 312 คน ประชาขน โซน 3 อ.พาน อ.ปุาแดด อ.เวียงปุาเปูา อ.แมํ
สรวย จ้านวน 446 คน ประชาขน  โซน 4 อ.แมํสาย อ.แมํจัน อ.ดอยหลวง อ.เชียงแสน อ.แมํฟูาหลวง 
จ้านวน 330 คน และมีผ๎ูบริหาร เจ๎าหน๎าท่ีจากหนํวยงานตํางๆเข๎ารํวมสังเกตุการณ์ท่ี องค์การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงราย ได๎จัดขึ้นครั้งนี้อยํางมากมาย โดยมีกิจกรรมตํางๆ ในการด้าเนินโครงการ แตํละโซน ดังนี้ 
 1. ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการอบรม และอาหารวําง 
 2. ดร.เกียรติคุณ  แกํนจัน ผ๎ูอ้านวยการส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน๎าท่ีนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย กลําวเปิดโครงการฯ  

3. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย บรรยาย เรื่อง คุณคําและความส้าคัญของข๎อมูลในท๎องถิ่น 
และเรื่อง วิธีการสืบค๎นและแยกประเภทของข๎อมูล โซนละ 3 ช่ัวโมง 
 4. คณะวิทยากรจากส้านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เสวนาและบรรยาย 
เรื่องวิธีการเก็บข๎อมูลประเภทตํางๆ โซนละ 2 ช่ัวโมง 
5.สรุปผลการอบรม ตอบข๎อชักถามและรวบรวมเอกสารการเก็บข๎อมูลจากผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการจัดโครงการจัดท้าฐานข๎อมูลด๎านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท๎องถิ่น ในครั้งตํอไป 
ควรจัดในวันเสาร์วันอาทิตย์ 

2. ในการจัดโครงการจัดท้าฐานข๎อมูลด๎านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท๎องถิ่น ในครั้งตํอไป 
ควรจัดครั้งละอ้าเภอการจัดโซนละ 4-5 อ้าเภอ การรับรู๎และการถํายทอดจากวิทยากรไมํท่ัวถึง
เพราะคนเยอะเกินไป วิทยากรคุมไมํอยูํ 

3. ในการจัดโครงการจัดท้าฐานข๎อมูลด๎านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท๎องถิ่น ควรจะจัด 
ตํอเนื่องเป็นประจ้าทุกปี 
 

   
 



 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 

 
 

 



โครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถ่ินพญามังราย 
ความเป็นมา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได๎ก าหนดให๎ทุกภาค
สํวนของสังคมน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศโดยให๎
ความส าคัญ“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”และสร๎างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ”เพื่อมุํงให๎คนและสังคมไทย
เกิดภูมิค๎ุมกันท่ีดี พัฒนาประเทศสํูความสมดุลและยั่งยืน ประกอบกับรัฐบาลได๎มีนโยบายสํงเสริมให๎องค์การ
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการสร๎างคํานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร๎างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยมีเปูาหมายให๎คนไทยมีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก คํานิยมท่ีดีงามและรักษา
มรดกวัฒนธรรม  โดยมุํงเน๎นให๎มีการบูรณาการความรํวมมือระหวําง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และ  ภาคสํวน
ตําง ๆ เป็นพลังขับเคล่ือนน ามิติทางศาสนาและวัฒนธรรมสํงเสริมให๎บุคคล  ครอบครัว ชุมชน  องค์กร/
หนํวยงาน มีคุณธรรม โดยมีการสํงเสริมให๎ประชาชนทุกระดับน๎อมน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี วิถีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาปรับใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและรํวมสร๎างสังคมไทยให๎เป็น  “สังคมคุณธรรม” ธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ให๎คงอยูํคํูสังคมไทยอยํางมั่นคงและยั่งยืน จากกลไก การด าเนินงาน
ดังกลําวกรมการศาสนาต้ังเปูาหมายวํามิติทางศาสนาจะชํวยสํงเสริม  สนับสนุนให๎ประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ พร๎อมรับตํอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยํางเข๎มแข็ง สํงผลให๎        
“ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สมดุล ม่ันคง ยั่งยืน”  
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎ด าเนินงานปรับพื้นท่ีบริเวณ
ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกเป็นพื้นท่ีลานธรรม ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับศาสนสถานบริเวณใกล๎เคียง
หลายแหํง ประกอบด๎วย วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง)วัดกลางเวียง วัดพระแก๎ว(พระอารามหลวง)            
วัดง าเมือง วัดพระธาตุดอยจอมทอง เป็นต๎น ถือเป็นกลไกส าคัญในการสํงเสริมให๎ประชาชนใช๎เป็นพื้นท่ี
สร๎างสรรค์ของชุมชน โดยมุํงเน๎นให๎ประชาชนตระหนักและใช๎พื้นท่ีลานธรรมเป็นแหลํงเรียนรู๎หลักธรรม          
ทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญา
ของท๎องถิ่น และน าไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิตให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นคนดีมีคุณธรรม  ด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รํวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของท๎องถิ่น สํงผลให๎ชุมชนเกิดความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เกื้อกูลกัน ตลอดจนพลิกฟื้นให๎ศาสนสถานกลับมาเป็น “ศูนย์กลางจัดกิจกรรมของ
ชุมชน” ใช๎เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมเพื่อการพลิกฟื้นวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงามใน
อดีต รวมท้ังสํงเสริมการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎หรือพัฒนาตํอยอดสร๎างมูลคําเพิ่มเกิดเป็นผลิตผล ของ
ท๎องถิ่น สร๎างงานและเสริมรายได๎ให๎แกํชุมชนเพื่อให๎ชุมชนเข๎มแข็ง  เกิดความผาสุกรํมเย็นจากการมีสํวนรํวม
และความเสียสละของคนในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งจะพัฒนากระบวนการด าเนินงานไปสํูชุมชนคุณธรรมและ สังคม
คุณธรรมท่ีเข๎มแข็งและยั่งยืน 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ   

พญามังรายมหาราช ผ๎ูทรงสร๎างเมืองเชียงราย 
๒. เพื่อเผยแผํพระเกียรติคุณของพญามังรายมหาราชให๎เป็นที่รู๎จักแกํบุคคลท่ัวไปอยํางกว๎างขวาง 
๓. เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎หลักธรรมทางศาสนา เพื่อให๎คนในชุมชนเชียงรายได๎น าหลักธรรมทางศาสนา

เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แก๎ปัญหาครอบครัว พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 ๔. เพื่อให๎ลานธรรมเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของท๎องถิ่น 
สํงผลให๎ชุมชนเกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และเกื้อกูลกัน  

๕. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขํายทางศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ศาสนา องค์กรภาครัฐและภาค
ประชาชนในท๎องถิ่นเชียงรายเกิดความตระหนักในการสืบสานประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนการน าเวทีทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมเป็นเวทีแหํงการสร๎างความเข๎าใจระหวํางกัน 
ในสังคมให๎เกิดความเข๎มแข็งในท๎องถิ่นสืบไป 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
๑. เด็ก เยาวชนและประชาชนได๎มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราช กษัตริย์ผ๎ูทรงสร๎างเมืองเชียงราย 
๒. พระเกียรติคุณของพญามังรายมหาราชได๎รับการเผยแผํให๎เป็นที่รู๎จักแกํบุคคลท่ัวไปอยํางกว๎างขวาง 
๓. ลานธรรมเป็นแหลํงเรียนรู๎หลักธรรมทางศาสนาเพื่อให๎คนในชุมชนเชียงรายน าหลักธรรมทาง

ศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๔. ลานธรรมเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของท๎อ 
๕. เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณคําและความส าคัญของประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา      วิถี

ชีวิตท๎องถิ่น อันจะกํอให๎เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นท๎องถิ่น 
๖. ภาคีเครือขํายทางศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ศาสนา องค์กรภาครัฐและภาคประชาชนในท๎องถิ่น

เชียงรายเกิดความตระหนักในการสืบสานประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการน าเวทีทาง
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมเป็นเวทีแหํงการสร๎างความเข๎าใจระหวํางกันในสังคมให๎เกิดความ
เข๎มแข็งในท๎องถิ่นสืบไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด้าเนินงานโครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ประจ้าปี ๒๕๖๑ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. จัดประชุมปรึกษาหารือ วางแผนรํวมกับผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการฯ 
2. จัดท้าโครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ประจ้าปี ๒๕๖๑ เพื่อขออนุมัติด้าเนิน

โครงการฯ ตํอผ๎ูบริหาร 
3. จัดท้าเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก 
4. ด้าเนินการตามแผนงานโครงการท่ีวางไว ๎
๕. จัดท้าเอกสารรายงานผลการด้าเนินงานและสรุปผลการด้าเนินงาน รายงานผ๎ูบริหารทราบ 

งบประมาณ 

 ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เปล่ียนแปลง 
ครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ล าดับท่ี ๑ หน๎าท่ี ๔๒ ตามประกาศองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ท่ี ๙๐๒/๒๕๖๑ 
ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การแก๎ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ รายการท่ี ๑.๑.๓ หน๎า ๓๕/๖๙) และข๎อบัญญั ติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย                  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หมวด คําใช๎สอย หน๎า ๑๒๘ รายการท่ี ๑.๑.๓ โครงการลานธรรม ลานศิลป์                    
ถิ่นพญามังราย โดยจํายเป็นคําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม คําวัสดุ อุปกรณ์ คําปูายประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนคําใช๎จํายอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการด าเนินการโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข๎อบังคับ 
ค าส่ังหรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎องต้ังไว๎  ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ  งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง  งบประมาณคงเหลือ  

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๙๙๖,๐๖๐ บาท ๓,๙๔๐ บาท 

 
สถานที่ด าเนินการ 

ณ บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลั งแรก) อ้าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการระหวํางวันท่ี  ๕ - ๖  เมษายน  ๒๕๖๑ 
การด้าเนินการหลังการจัดโครงการ 
 รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข๎องและจัดท้ารายงานผลการโครงการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย 
ประจ้าปี ๒๕๖๑ โดยฝุายสํงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ด้าเนินการสรุปรายงานให๎ผ๎ูบริหารทราบ 
 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการ “ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย” ณ  
ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจของกลํุมผ๎ูเข๎ารํวมงานฯ ท่ีมีตํอองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนท่ี ๑ การวิเคราะห์ข๎อมูลท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนท่ี ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารํวมงาน 
  ตอนท่ี ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ ๑.๑ แสดงจ้านวนร๎อยละของผ๎ูตอบแบบสอบถามแบบจ้าแนกเพศ 
เพศ จ้านวน ร้อยละ 
ชาย 170 43.9 
หญิง 217 56.1 
รวม 387 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง 217 ราย คิดเป็น    
ร๎อยละ 56.1  เพศชาย 170 ราย คิดเป็นร๎อยละ 43.9 
 

ตารางที่ ๑.๒ แสดงจ้านวนร๎อยละของผ๎ูตอบแบบสอบถามแบบจ้าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ้านวน ร้อยละ 

ต้่ากวํา ๒๐ ปี 51 13.2 
๒๑ – ๓๐ ปี 54 14.0 
๓๑ – ๔๐ ปี 84 21.7 
๔๑ – ๕๐ ปี 93 24.0 
๕๑ – ๖๐ ปี 74 19.1 

มากกวํา ๖๐ ปี 31 8.0 
รวม 387 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒ ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ 4๑ – 5๐ ปี จ้านวน 93 ราย คิดเป็น 
ร๎อยละ ๒4  รองลงมา มีอายุ 3๑ – 4๐ ปี จ้านวน 84 ราย คิดเป็นร๎อยละ ๒1.7  และอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี 
จ้านวน 74 ราย คิดเป็นร๎อยละ 19.1  ตามล้าดับ 

 

 

 

 

 



ตารางที่ ๑.๓ แสดงจ้านวนร๎อยละของผ๎ูตอบแบบสอบถามแบบจ้าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ้านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 50 12.9 
ระดับมัธยมต๎น/หรือเทียบเทํา 46 11.9 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเทํา 39 10.1 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเทํา 36 9.3 
ระดับปริญญาตร ี 166 42.9 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกวํา 33 8.5 
อื่นๆ  17 4.4 

รวม 387 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ้านวน 166 
ราย คิดเป็นร๎อยละ ๔2.9  รองลงมา มีระดับประถมศึกษา  จ้านวน 50 ราย  คิดเป็นร๎อยละ 12.9 และระดับ
มัธยมต๎น/หรือเทียบเทํา จ้านวน 46 ราย คิดเป็นร๎อยละ ๑1.9  ตามล้าดับ 
 

ตารางที่ ๑.๔ แสดงจ้านวนร๎อยละของผ๎ูตอบแบบสอบถามแบบจ้าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ้านวน ร้อยละ 
ข๎าราชการการเมืองท๎องถิ่น 10 2.6 
ข๎าราชการ 57 14.7 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 47 12.1 
ลูกจ๎าง/พนักงานจ๎าง 42 10.9 
เกษตรกร 29 7.5 
ประกอบธุรกิจสํวนตัวพํอบ๎าน/
แมํบ๎าน 

78 20.2 

พํอบ๎าน/แมํบ๎าน 21 5.4 
รับจ๎างท่ัวไป 39 10.1 
นักเรียน 53 13.7 
อื่นๆ 11 2.8 

รวม 387 ๑๐๐ 
 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอาชีพประกอบธุรกิจสํวนตัว จ้านวน 78 
ราย คิดเป็นร๎อยละ 20.2  รองลงมา ข๎าราชการ จ้านวน 57 ราย คิดเป็นร๎อยละ 14.7 และนักเรียน จ้านวน 
53 ราย คิดเป็นร๎อยละ 13.7  ตามล้าดับ  
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๑.๕ แสดงจ้านวนร๎อยละของผ๎ูตอบแบบสอบถามแบบจ้าแนกตามภูมิล้าเนา 

ภูมิล้าเนา จ้านวน ร้อยละ 
อ้าเภอเมืองเชียงราย 231 59.7 

อ้าเภอแมํจัน 30 7.8 

อ้าเภอแมํสาย 7 1.8 

อ้าเภอเชียงแสน 4 1.0 

อ้าเภอเชียงของ 1 0.3 

อ้าเภอเทิง 7 1.8 

อ้าเภอพาน 31 8.0 

อ้าเภอปุาแดด 6 1.6 

อ้าเภอแมํสรวย 8 2.1 

อ้าเภอเวียงปุาเปูา 2 0.5 

อ้าเภอเวียงชัย 19 4.9 

อ้าเภอแมํลาว 11 2.8 

อ้าเภอขุนตาล 9 2.3 

อ้าเภอพญาเม็งราย 3 0.8 

อ้าเภอเวียงแกํน 1 0.3 

อ้าเภอแมํฟูาหลวง 2 0.5 

อ้าเภอเวียงเชียงรุ๎ง 2 0.5 

อ้าเภอดอยหลวง 4 1.0 

อื่นๆ 9 2.3 

รวม 460 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีภูมิล้าเนาอยูํในอ้าเภอเมืองเชียงราย 
จ้านวน 231 รายคิดเป็นร๎อยละ 59.7  รองลงมา  มีอ้าเภอพาน จ้านวน 31 ราย คิดเป็นร๎อยละ 8 และ
อ้าเภอแมํจัน จ้านวน 30 ราย คิดเป็นร๎อยละ 7.8  ตามล้าดับ  

 

 

 

 

  



ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์    
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

2.1 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีและส า นึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พญามังรายมหาราช ผู๎ทรงสร๎างเมืองเชียงราย 

355 91.7 24 6.2 8 2.1 

2.2 เ พ่ือเผยแผํพระเกียร ติคุณของพญามังราย
มหาราชให๎เป็นที่รู๎จักแกํบุคคลทั่วไปอยํางกว๎างขวาง 

334 86.3 44 11.4 9 2.3 

2.3 เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎หลักธรรมทางศาสนา เพ่ือให๎
คนในชุมชนเชียงรายได๎น าหลักธรรมทางศาสนาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต แก๎ปัญหาครอบครัว พัฒนา
สังคมและประเทศชาติ 

339 87.6 33 8.5 15 3.9 

2.4 เพ่ือให๎ลานธรรมเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
สํงเสริมประเพณีวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน เพ่ือรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของท๎องถ่ิน สํงผลให๎
ชุมชนเกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และ
เก้ือกูลกัน 

336 86.8 40 10.4 11 2.8 

2.5 เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขํายทาง
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถ่ิน ศาสนา องค์กรภาครัฐและภาค
ประชาชนในท๎องถ่ินเชียงรายเกิดความตระหนักในการ
สืบสานประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนการน าเวทีทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ 
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมเป็นเวทีแหํงการสร๎างความ
เข๎าใจระหวํางกันในสังคมให๎เกิดความเข๎มแข็งใน
ท๎องถ่ินสืบไป 

330 85.3 40 10.3 17 4.4 

 จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเห็นด๎วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร๎อย
ละ 91.7  เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพญามังราย
มหาราช ผ๎ูทรงสร๎างเมืองเชียงราย  รองลงมา คิดเป็นร๎อยละ 87.6  เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎หลักธรรมทางศาสนา 
เพื่อให๎คนในชุมชนเชียงรายได๎น าหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก๎ไขปัญหาครอบครัว พัฒนา
สังคมและประเทศชาติ และคิดเป็นร๎อยละ 86.8 เพื่อให๎ลานธรรมเป็นศูนย์กลาง ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมประเพณี
วัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
และของท๎องถ่ิน สํงผลให๎ชุมชนเกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และเกื้อกูลกัน  ตามล้าดับ 

 

 

 
 



ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1.กระบวนการ ข้ันตอนการด้าเนินการ การประสานงาน 3.83 0.86 มีความพึงพอใจมาก 
2.ระยะเวลาในการจัดโครงการ 3.81 0.91 มีความพึงพอใจมาก 
3.การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 3.74 0.96 มีความพึงพอใจมาก 
4.ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ 3.92 0.82 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรม    

 5.การแสดงศิลปวัฒนธรรมล๎านนา 4.20 0.73 มีความพึงพอใจมาก 
 6.การประกวดกลองล๎านนา 4.18 0.77 มีความพึงพอใจมาก 
 7.การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพญามังราย 4.19 0.76 มีความพึงพอใจมาก 
8.การจัดนิทรรศการพระพุทธศาสนา 4.17 0.76 มีความพึงพอใจมาก 
9.การจัดนิทรรศการกลองพื้นบ๎านล๎านนา 4.15 0.81 มีความพึงพอใจมาก 
10.การจัดนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
องค์ความรู๎ด๎านแพทย์พื้นบ๎าน การจ้าหนํายสินค๎า
พื้นเมืองและกาดหมั้วครัวล๎านนา 

4.13 0.79 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11.ความพอเพียงและความสะอาดของห๎องน้้า 3.50 1.09 มีความพึงพอใจมาก 
12.ความพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ 3.32 1.19 มีความพึงพอใจมาก 
13.ให๎บริการด๎วยความสุภาพ อํอนโยน และไมตรีจิต 3.98 0.89 มีความพึงพอใจมาก 

จากตารางที่ ๓.๑ ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระดับความพึงพอใจมาก  คําเฉล่ียเทํากับ   
4.20  การแสดงศิลปวัฒนธรรมล๎านนา  รองลงมา การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพญามังราย  คําเฉล่ีย
เทํากับ 4.19  และการประกวดกลองล๎านนา  คําเฉล่ียเทํากับ  4.18  ตามล้าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 
บรรลุ ไมํบรรลุ 

๑ เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการแสดงออกซึ่งความจงรกัภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ   พญามังรายมหาราช ผ๎ูทรงสร๎างเมืองเชียงราย 

√  

๒ เพื่อเผยแผํพระเกียรติคุณของพญามังรายมหาราชให๎เป็นที่รู๎จักแกํบุคคลท่ัวไป
อยํางกว๎างขวาง 

√  

๓ เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎หลักธรรมทางศาสนา เพื่อให๎คนในชุมชนเชียงรายได๎น า
หลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แก๎ปัญหาครอบครัว พัฒนา
สังคมและประเทศชาติ 

√  

๔ เพื่อให๎ลานธรรมเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงามและภมูิปัญญาของท๎องถิ่น เพื่อรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของท๎องถิ่น สํงผลให๎ชุมชนเกิดความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์และเกื้อกูลกัน 

√  

๕ เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขํายทางศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ศาสนา องค์กร
ภาครัฐและภาคประชาชนในท๎องถิ่นเชียงรายเกิดความตระหนักในการสืบสาน
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการน าเวทีทางประวัติศาสตร์ 
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมเป็นเวทีแหํงการสร๎างความเข๎าใจระหวํางกัน ในสังคมให๎
เกิดความเข๎มแข็งในท๎องถิ่นสืบไป 

√  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย ประจ้าปี 256๑ 
 ความเป็นมา 

ปัจจุบันสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ สํงผลให๎ความเจริญรุํงเรืองทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
ได๎เปล่ียนแปลงอยํางเร็ว คณะสงฆ์จ้าเป็นต๎องเปล่ียนวิธีคิดและวิธีท้างาน จากการคิดแยกสํวน มาเป็นแบบ
บูรณาการ มุํงภารกิจรํวมกัน ระดมพลังรํวมกันจากทุกภาคสํวน โดยเฉพาะคณะสงฆ์สํวนภูมิภาคระดับจังหวัด  
ระดับอ้าเภอ และระดับต้าบล เป็นผ๎ูปกครองวัดในเขตปกครองของตนอยํางใกล๎ชิด จ้าเป็นต๎องปรับเปล่ียน
แนวคิดในการบริหารจัดการกิจการพระศาสนาท้ัง 6 ด๎าน คือ ด๎านการปกครอง ด๎านการศาสนศึกษา ด๎านการ
เผยแผํ ด๎านการสาธารณูปการ ด๎านการศึกษาสงเคราะห์และด๎านการสาธารณสงเคราะห์ ให๎เป็นไปในเชิงรุก 
โดยมุํงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นหลัก 

ในการนี้ การสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นภารกิจในอ้านาจหน๎าท่ีท่ีองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นสามารถให๎การสนับสนุนได๎ และเล็งเห็นถึงความส้าคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสาเหตุตําง ๆ  
และสํงผลกระทบตํอการด้าเนินกิจการพระพุทธศาสนา องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย วัดพระสิงห์          
และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จึงได๎รํวมกันจัดท้าโครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ๎าอาวาส ทุกวัด           
ในจังหวัดเชียงราย ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสํงเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการวัดและเผยแพรํหลักธรรมค้าสอน    
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

2. เพื่อถวายความรู๎การบริหารจัดการวัดให๎สอดคล๎องกับวิถี ชีวิตความเป็นอยูํของ
พุทธศาสนิกชนกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  จัดโครงการจ้านวน  ๑  ครั้งตํอปี 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  พระสงฆ์ท่ีผํานการประชุมสัมมนา มีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทภารกิจ
อ้านาจหน๎าท่ี การบริหารจัดการวัดให๎เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามแกํพุทธศาสนิกชน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผ๎ูเข๎ารับการอบรมได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในบทบาท ภารกิจ อ้านาจหน๎าท่ีในการบริหารวัดให๎เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาจิตใจ ให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตความเป็นอยูํในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 
ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด้าเนินงานโครงการการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ๎าอาวาสทุกวัดในจังหวัด
เชียงราย มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. จัดประชุมปรึกษาหารือ วางแผนรํวมกับผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการฯ 

2. จัดท้าโครงการการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ๎าอาวาส ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย              
เพื่อขออนุมัติด้าเนินโครงการฯ ตํอผ๎ูบริหาร 

3. จัดท้าเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการฯ ดังนี้ 
   3.1 บันทึกขออนุมัติด้าเนินโครงการการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ๎าอาวาส ทุกวัด         

ในจังหวัดเชียงราย  
    3.2 หนังสือเชิญกลําวรายงานใน โครงการการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ๎าอาวาส        

ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย  



4. จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ส้าหรับใช๎ในการจัดโครงการการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ 
ระดับเจ๎าอาวาสทุกวัดในจังหวัดเชียงราย 

5. ด้าเนินการตามแผนงานโครงการท่ีวางไว๎ 
6. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข๎องและจัดท้ารายงานผลการโครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับ

เจ๎าอาวาส ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย โดยส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงราย ด้าเนินการสรุปรายงานให๎ผ๎ูบริหารทราบ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1. พระสังฆาธิการ ระดับเจ๎าอาวาส ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย เจ๎าส้านักสงฆ์ ประธานท่ีพักสงฆ์           
เจ๎าคณะต้าบลทุกต้าบล เจ๎าคณะอ้าเภอ 18 อ้าเภอ รองเจ๎าคณะจังหวัด เจ๎าคณะจังหวัดเชียงราย               
รองเจ๎าคณะภาค 6 เจ๎าคณะภาค 6 รวม 1,200 รูป 
 2. ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 3. ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  
 4. ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี ท่ีวําการปกครองอ้าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย  
 5. ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ี องค์การบริหารสํวนต้าบลบัวสลี อ้าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย  
 6. เจ๎าหน๎าท่ีพุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย  
 7. เจ๎าหน๎าท่ีและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ 
 ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบด าเนินการ คําใช๎สอย รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายอื่น  หมวด
อื่น หน๎า ๑๒๙ ข๎อ ๑.๑.๗ โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ๎าอาวาส ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย ต้ัง
ไว๎ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท   
 
สถานที่ด าเนินการ 

ณ พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย ต าบลบัวสลี อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการวันศุกร์ท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

จ้านวนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ        
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80          
ของจ้านวนกลํุมเปูาหมาย
ท้ังหมด 

จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ        
ในการลงทะเบียนเข๎ารํวม 
การอบรม 

เอกสาร
ลงทะเบียน 

ร๎อยละ ๑๐๐ √ 

ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมีความ       
พึงพอใจไมํน๎อยกวํา           
ร๎อยละ 80 

สัมภาษณ์ , สอบถาม      
จากผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม  

แบบสอบถาม  ร๎อยละ ๙๕ √ 



 
สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ เพื่อสํงเสริมบทบาทของสงฆ์ในการบริหาร
จัดการวัดและเผยแพรํหลักธรรมค้าสอน
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

√  พระสงฆ์ท่ีเข๎ารํวมอบรม
สัมมนา ได๎รับความรู๎
ความเข๎าใจในบทบาท 
ภารกิจ อ้านาจหน๎าท่ีใน
การบริหารจัดการวัดให๎
เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาจิตใจ ให๎
สอดคล๎องกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยูํในสังคมโลก
ยุคโลกาภิวัฒน์ 

๒ เพื่อถวายความรู๎การบริหารจัดการวัดให๎
สอดคล๎องกับวิถีชีวิตความเป็นอยูํของพุทธ
สาสนิกชนกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

√  

การประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 ผลจากการด าเนินการแจกแบบสอบถามให๎ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ จ านวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ได๎รับ

แบบสอบถามคืนจ านวน ๙๕๐ ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ ๙๕ ของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการท้ังหมด 
ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ท่ี ประเด็น/หัวข๎อ การพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น๎อย 
(๒) 

น๎อยท่ีสุด 
(๑) 

๑ กระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินการ การประสานงาน √     
๒ ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม  √    
๓ ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งน้ี √     
๔ บรรยายเรื่อง “นโยบายสํงเสริมและอุดหนุน       ด๎านศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม” 
√     

๕ บรรยายเรื่อง “งานปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖”  √    
๖ บรรยายเรื่อง “กฎหมายบ๎านเมืองและมติมหาเถรสมาคม” √     
๗ บรรยายเรื่อง “นโยบายและแนวปฏิบัติของคณะสงฆ์จังหวัด

เชียงราย พ.ศ.๒๕๖๑” 
√     

๘ สถานที่ใช๎ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม √     
๙ การอ านวยความสะดวกของเจ๎าหน๎าท่ีที่ประสานงาน √     

๑๐ ความพอเพียงและความสะอาดของห๎องน้ า  √    
๑๑ ให๎บริการด๎วยความสุภาพ อํอนโยนและไมตรีจิต √     

สรุป ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมใน
ครั้งน้ี 

√     



        สรุป  จากการประเมินความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ ผลปรากฏวําผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ             
มีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร๎อยละ ๙๕ และมีความพึงพอใจ ๓ ล าดับแรก คือ 

๑. มีความพึงพอใจด๎านสถานท่ีใช๎ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร๎อยละ ๙๒ 
๒. มีความพึงพอใจด๎านการอ านวยความสะดวกของเจ๎าหน๎าท่ีท่ีประสานงาน คิดเป็นร๎อยละ ๙๑ 

   ๓. มีความพึงพอใจด๎านกระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินการ การประสานงาน คิดเป็นร๎อยละ ๘๙ 
 

 สรุปผลการด้าเนินโครงการการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส ทุกวัดในจังหวัด
เชียงราย ประจ้าปี 256๑  
 การด้าเนินงานโครงการการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ๎าอาวาส ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย 
ในวันศุกร์ท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย ต้าบลบัวสลี อ้าเภอแมํลาว 
จังหวัดเชียงราย มีฝุายพระภิกษุสงฆ์ ระดับเจ๎าคณะภาค 6 รองเจ๎าคณะภาค 6 รองเจ๎าคณะจังหวัด เจ๎าคณะ
อ้าเภอ เจ๎าคณะต้าบล เจ๎าอาวาส เจ๎าส้านักสงฆ์ ประธานท่ีพักสงฆ์ ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย เข๎ารํวมโครงการ 
และมีฝุายบ๎านเมืองน้าโดย ผ๎ูวําราชการจังหวัดเชียงราย นายอ้าเภอแมํลาว ผ๎ูอ้านวยการส้านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ผ๎ูอ้านวยส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร๎อมเจ๎าหน๎าท่ี              
อบจ.เชียงราย นายกสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย พร๎อมด๎วยเจ๎าหน๎าท่ี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเชียงราย และประชาชนท่ีติดตามงานพระศาสนาได๎เข๎ารํวม
โครงการฯ ท่ี องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎จัดขึ้นครั้งนี้อยํางมากมาย  
 เพื่อรับฟังนโยบาย วิธีการจัดการบริหารกิจการพระศาสนาแนวใหมํ เพื่อทันตํอสถานการณ์ในโลก        
ยุคโลกาภิวัฒน์ จากวิทยากรผ๎ูทรงความรู๎ในด๎านตําง ๆ โดยมีกิจกรรมตําง ๆ ในการด้าเนินโครงการ ดังนี้  
 1. ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการลงทะเบียน รับเอกสารและอาหารวําง โดยแยกเป็นรายอ้าเภอ 18 อ้าเภอและ
หนํวยงานตําง ๆ ท่ีเข๎ารํวมโครงการ  
 2. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผ๎ูวําราชการจังหวัดเชียงราย กลําวถวายการต๎อนรับคณะพระภิกษุสงฆ์       
ท่ีเข๎ารํวมโครงการฯ  
 3. นายเกียรติคุณ จันแกํน ผ๎ูอ้านวยการส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน๎าท่ีแทน 
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย บรรยายถวายความรู๎แดํพระสงฆ์ เรื่อง “นโยบายการสํงเสริม        
ด๎านศาสนา ขนบธรรมประเพณีและวัฒนธรรม”  
 4. พระธรรมราชานุวัตร เจ๎าคณะภาค 6 วัดพระแก๎ว เป็นประธานเปิดการโครงการอบรมสัมมนา พระ
สังฆาธิการ ระดับเจ๎าอาวาส ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย ประกาศการมรณภาพของพระเทพสิทธินายก            
เจ๎าคณะจังหวัดเชียงราย เจ๎าอาวาสวัดพระสิงห์ และแตํงต้ังพระรัตนมุณี รองเจ๎าคณะจังหวัดเชียงราย             
เป็นรักษาการเจ๎าคณะจังหวัดเชียงราย  
 5. พระธรรมราชานุวัตร เจ๎าคณะภาค 6 บรรยายเรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ ภาค 6”      
           6. ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย บรรยายถวายความรู๎ เรื่อง “การจัดการแผนผังวัด     
และงานนวัฒกรรม”  
 7. พระรัตนมุนี รองเจ๎าคณะจังหวัดเชียงราย ผ๎ูอ้านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเชียงราย บรรยายเรื่อง 
“การเผยแผํพระพุทธศาสนา”  
 8. ถาม - ตอบปัญหา และพิธีปิดโครงการฯ โดย พระราชสิทธินายก รองเจ๎าคณะจังหวัดเชียงราย          
พระรัตนมุนี รองเจ๎าคณะจังหวัดเชียงราย ผ๎ูอ้านวยการส้านักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  
 
 



 
 
 
ข้อเสนอแนะ  

๑. ในการจัดโครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ๎าอาวาส ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย         
ในครั้งตํอไป ควรจัดแยกออกเป็น 4 โซน เพื่อความสะดวกในการเดินทางไป - กลับของพระสังฆาธิการท่ีอยูํ ใน
เขตทุรกันดาร โดยแตํละโซนประกอบด๎วยอ้าเภอตําง ๆ ดังนี้  

โซน 1 อ้าเภอเมือง อ้าเภอแมํลาว อ้าเภอเวียงชัย อ้าเภอเวียงเชียงรุ๎ง 
โซน 2 อ้าเภอพาน อ้าเภอแมํสรวย อ้าเภอปุาแดด อ้าเภอเวียงปุาเปูา  
โซน 3 อ้าเภอเชียงของ อ้าเภอเวียงแกํน อ้าเภอเทิง อ้าเภอพญาเม็งราย  
โซน 4 อ้าเภอแมํสาย อ้าเภอเชียงแสน อ้าเภอดอยหลวง อ้าเภอแมํจัน อ้าเภอแมํฟูาหลวง 

2. ควรเพิ่มงบประมาณ เป็น 400,000 บาท เพราะในทุก ๆ ปี มีวัดเกิดข้ึนในเขตจังหวัดเชียงรายทุก 
ๆ เดือน ตามประกาศของส้านักนายกรัฐมนตรี และเจ๎าอาวาสตามวัดท่ีเกิดตามจ้านวนวัด 

3. ควรจัดโครงการฯ หลังเข๎าพรรษา ผํานไปแล๎ว 15 - 30 วัน เพราะจะได๎จ้านวนพระสังฆาธิการ 
ระดับเจ๎าอาวาสท่ีแนํนอน 

๔. ควรจะจัดโครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ๎าอาวาสทุกวัดในเขตจังหวัดเชียงราย 
ตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
๑. หลักการและเหตุผล  

วันเข๎าพรรษาเป็นวันส้าคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา มีธรรมเนียมของสงฆ์อยูํวําพระสงฆ์ทุกรูป  
ท้ังบวชใหมํและบวชมานานมีพรรษามาก เมื่อถึงวันนี้แล๎วจะต๎องท้าพิธีอธิฐานพรรษากลําวคือ อธิฐานเพื่ออยูํ
ประจ้าในวัดใดวัดหนึ่งท่ีตนท้าพิธีอธิฐานนั้นตลอด 3 เดือนในฤดูฝน  คือต้ังแตํแรม 1 ค้่า เดือน 8 จนถึงขึ้น        
15 ค้่า เดือน 11 เมื่อถึงวันเข๎าพรรษาพุทธศาสนิกชนยํอมมีสํวนเกี่ยวข๎องเพราะถือวําเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะได๎
บ้าเพ็ญบุญบ้าเพ็ญกุศลเป็นพิเศษ เชํน การถวายผ๎าอาบน้้าฝน การถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและการถวายเทียน
พรรษา ซึ่งถือวําการถวายเทียนพรรษาเพื่อให๎ภิกษุสงฆ์ใช๎จุดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาในระหวําง
พรรษาและเพื่อให๎ความสวํางในเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน เชํน การสวดมนต์ การเทศน์ซึ่งต๎อง
อํานจากคัมภีร์ธรรม พุทธศาสนิกชนได๎ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาต้ังแตํพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย มีความตระหนักและเห็นความส้าคัญจึงได๎ยึดเป็นนโยบายหลัก             
ในการสนับสนุนสํงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับบทบาทภารกิจ
อ้านาจหน๎าท่ีในการกระจายอ้านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จึงได๎จัดท้าโครงการสํงเสริมประเพณีวัน
เข๎าพรรษา ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่ออนุรักษ์ สํงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีวันเข๎าพรรษาในจังหวัดเชียงราย           
ให๎คงอยูํสืบไป 
 ๒.๒ เพื่อเป็นกิจกรรมให๎คณะผ๎ูบริหาร ข๎าราชการ พนักงานจ๎าง ลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงรายได๎รํวมกิจกรรมประเพณีวันเข๎าพรรษาเชิงอนุรักษ์ สํงเสริม และเป็นแบบอยํางท่ีดีงามแกํประชาชน         
ในจังหวัดเชียงราย 
 ๒.๓ เพื่อให๎เกิดความสามัคคีในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการท ากิจกรรมรํวมกัน  
๓. เป้าหมาย  

๓.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนเข๎ารํวมโครงการจ านวน ๘๐๐ คน  
 ๓.๒ คณะผ๎ูบริหาร ข๎าราชการ พนักงานจ๎าง ลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย มีความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมด๎านประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น  

๓.๓ จังหวัดเชียงรายได๎อนุรักษ์และสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให๎เป็นท่ีรู๎ จักแพรํหลายและ
กว๎างขวางอยํางตํอเนื่องสืบไป  
๔. วิธีด าเนินงาน  

๓.๑ ประชุมวางแผน จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ        
 ๓.๒ ประชุมคณะกรรมการและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง       

๓.๓ ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตําง ๆ  
 - หลํอเทียนพรรษา  
 - จัดท ารถแหํเทียนพรรษา   

- จัดท าขบวนแหํเทียนพรรษา       
 



 

๕. งบประมาณ 
 ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น งบด าเนินการ คําใช๎สอย รายจํายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ หน๎า ๑๓๐ ข๎อ ๑.๑.๑๑ โครงการสืบสานประเพณี        
วันเข๎าพรรษา องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ประจ้าปี 2561 ต้ังไว๎ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ส านักงานองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย วัดพระสิงห์ วัดพระแก๎ว วัดเจ็ดยอด วัดฝ่ังหมิ่น และ
สวนตุงและโคมนครเชียงราย    
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๘. ตัวชี้วัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ / ความรู๎ความเข๎าใจ / การน าความรู๎ไปใช๎ของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการสืบสาน
ประเพณีวันเข๎าพรรษา องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ประจ าปี ๒๕๖๑ ประกอบด๎วย 
 ๑. ด๎านสถานท่ี วัน เวลา 
 ๒. ด๎านการให๎บริการ 
 ๓. ด๎านคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๙. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. เพื่ออนุรักษ์ สํงเสริมและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีวันเข๎าพรรษา
ในจังหวัดเชียงราย ให๎คงอยูํสืบไป 

√  คณะผ๎ูบริหาร ข๎าราชการ         
พนักงานจ๎าง ลูกจ๎างองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงราย ได๎รํวมกิจกรรม
ประเพณีวันเข๎าพรรษาเชิงอนุรักษ์  
สํงเสริม และเป็นแบบอยํางท่ีดีงาม
แกํประชาชนในจังหวัดเชียงราย   
ถือวําเป็นการสํงเสริมภาพลักษณ์
ทางด๎านงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ไทยเป็นอยํางดี รวมท้ังเป็นการ            
สืบสานประเพณีวันเข๎าพรรษา        
ในจังหวัดเชียงรายให๎คงอยูํสืบไป 

๒. เพื่อเป็นกิจกรรมให๎คณะผ๎ูบริหาร 
ข๎าราชการ พนักงานจ๎าง ลูกจ๎างองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงรายได๎รํวมกิจกรรม
ประเพณีวันเข๎าพรรษาเชิงอนุรักษ์ สํงเสริม 
และเป็นแบบอยํางท่ีดีงามแกํประชาชน         
ในจังหวัดเชียงราย 

√  

๓. เพื่อให๎เกิดความสามัคคีในองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการท ากิจกรรมรํวมกัน 

√  

๑๐. การประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 



ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ท่ี ประเด็น/หัวข๎อ การพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น๎อย 
(๒) 

น๎อยท่ีสุด 
(๑) 

๑ ด้านสถานที่ วัน เวลา      

๑.๑ ความเหมาะสมของสถานท่ี √     
๑.๒ ความเหมาะสมของวันและเวลา √     

๒ ด้านการให้บริการ      
๒.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี √     

๒.๒ มีความยิ้มแย๎มแจํมใสเป็นกันเอง √     

๒.๓ มีการวางแผนบริการลํวงหน๎า  √    
๓ ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ      

๓.๑ โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ √     
๓.๒ บุคลากรให๎ความสนใจในโครงการ  √    
๓.๓ สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและการท างาน √     
๓.๔ สร๎างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน √     

สรุป  จากการประเมินความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ ผลปรากฏวําผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจใน
ภาพรวม คิดเป็นร๎อยละ ๙๕ และมีความพึงพอใจ ๓ ล าดับแรก คือ 

๑. มีความพึงพอใจด๎านความเหมาะสมของสถานท่ี คิดเป็นร๎อยละ ๙๒ 
๒. มีความพึงพอใจด๎านโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร๎อยละ ๙๑ 

   ๓. มีความพึงพอใจด๎านการสร๎างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร๎อยละ ๘๙ 

๑๑. สรุปภาพรวม 
๑๑.๑   จุดเดํนของโครงการ/ กิจกรรม  ในครั้งนี้ 

  ๑. ได๎จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข๎าพรรษาของท๎องถิ่น โดยวันเข๎าพรรษาถือวําเป็นวัน
ส้าคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา มีธรรมเนียมของสงฆ์อยูํวําพระสงฆ์ทุกรูป ท้ังบวชใหมํและบวชมานาน        
มีพรรษามาก เมื่อถึงวันนี้แล๎วจะต๎องท้าพิธีอธิฐานพรรษากลําวคือ อธิฐานเพื่ออยูํประจ้าในวัดใดวัดหนึ่งท่ีตนท้า
พิธีอธิฐานนั้นตลอด 3 เดือนในฤดูฝน คือต้ังแตํแรม 1 ค้่า เดือน 8 จนถึงขึ้น 15 ค้่า เดือน 11 เมื่อถึงวัน
เข๎าพรรษาพุทธศาสนิกชนยํอมมีสํวนเกี่ยวข๎องเพราะถือวําเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะได๎บ้าเพ็ญบุญบ้าเพ็ญกุศลเป็น
พิเศษ เชํน การถวายผ๎าอาบน้ าฝน การถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและการถวายเทียนพรรษา ซึ่งถือวําการถวาย
เทียนพรรษาเพื่อให๎ภิกษุสงฆ์ใช๎จุดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาในระหวํางพรรษาและเพื่อให๎ความสวําง  ใน
เวลามีพิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน เชํน การสวดมนต์ การเทศน์ซึ่งต๎องอํานจากคัมภีร์ธรรม 
พุทธศาสนิกชนได๎ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาต้ังแตํพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 



  ๒. เกิดการรํวมกันอนุรักษ์ สํงเสริมและสืบสานประเพณีวันเข๎าพรรษาอันดีงามนี้ให๎ด ารง       
คงอยูํคํูคนไทยและสังคมไทยตลอดไป 
  ๓. การจัดกิจกรรมในวันเข๎าพรรษยังแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในท๎องถิ่นนั้น ๆ 

๑๑.๒   จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้ 
  ควรให๎บุคลากรมีสํวนรํวมกันทุกส านัก / กอง 

๑๑.๓   ข๎อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้ 
  ควรเพิ่มรูปแบบในการจัดกิจกรรม และควรจะจัดโครงการตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 
หลักการและเหตุผล 

ประเพณีสงกรานต์  (ป๋าเวณีปีใหมํเมือง)  วันท่ี  13 – 15  เมษายนทุกปีนั้น  เป็นประเพณีท่ีมีความ
ผูกพัน กับวิถีชีวิตของสังคมไทยมาแตํครั้งโบราณกาล  ซึ่งประเพณีสงกรานต์มุํงเน๎นและให๎ความส าคัญ                  
ในเรื่องการฉลองการขึ้นปีใหมํของไทย  และการประกอบกิจกรรรมท่ีแสดงความกตัญญูกตเวทีตํอบรรพบุรุษ
และบุพการี  รวมท้ังการประกอบพิธีทางศาสนา  อาทิ  การท าบุญตักบาตร  การเข๎าวัดฟังธรรม  เพื่อให๎เกิด
ความเป็นสิริมงคลแกํตนเอง  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหมํของไทย  กิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ในปัจจุบันนี้  
ท่ีเห็นได๎ชัดและเป็นกิจกรรมหลักคือ  การถวายน้ าแดํพระสงฆ์  การรดน้ าด าหัวผ๎ูใหญํ  ผ๎ูมีพระคุณและบุคคล
ส าคัญ  การท าบุญตักบาตร  การเลํนน าสงกรานต์และการละเลํนตําง ๆ  และเพื่อความสนุกสนานครื้นเครง  
ยังมีการจัดกิจกรรมตําง ๆ  ในวันสงกรานต์เพิ่มด๎วยเชํน  การประกวดแหํสงกรานต์  การประกวดเทพี
สงกรานต์   เป็นต๎น 
 องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ได๎ตระหนักและให๎ความส าคัญ             
ตํอการสํงเสริม  สนับสนุน  และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น  จึงได๎
ก าหนดนโยบายหลักโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์  หรือป๋าเวณีปีใหมํเมืองนั้น  องค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงราย จึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมประเพณีสงกรานต์  ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่ออนุรักษ์  สํงเสริม  และสืบสานประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดเชียงรายให๎คงอยูํสืบไป 
 ๒.  เพื่อเป็นกิจกรรมให๎คณะผ๎ูบริหาร  ข๎าราชการ  พนักงานจ๎าง  ลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงรายได๎รํวมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เชิงอนุรักษ์ สํงเสริม  และเป็นแบบอยํางท่ีดีงามแกํประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย 

๓.  เพื่อสํงเสริมการทํองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 
สรุปผลการด้าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการ 

ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตํางๆ   

-  ท าบุญตักบาตรวันสงกรานต์ 
  -  จัดรถเทพีสงกรานต์ 
  -  จัดขบวนแหํสงกรานต์ 
  -  รดน้ าด าหัวและถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์พํอขุนเม็งรายมหาราช 
  -  รดน้ าด าหัวคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย 
  -  รดน้ าด าหัวผ๎ูอาวุโสและคณะบุคคลส าคัญของจังหวัดเชียงราย 
 ด้านผลผลิต 

คณะผ๎ูบริหาร  ข๎าราชการ  พนักงานจ๎าง  ลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  รวมท้ัง
ประชาชนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคน  มีความภาคภูมิใจท่ีได๎เป็นสํวนหนึ่งของการอนุรักษ์สํงเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามได๎สืบทอดตลอดไป 

 



ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 
 

   
คณะผ๎ูบริหาร ข๎าราชการ  และพนักงานจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายเข๎ารํวมขบวนแหํสงกรานต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขบวนถือตุง  ๑๒  ราศี ขบวนขันอัญเชิญ 

ขบวนเครื่องสักการะ เสล่ียงอัญเชิญพระพุทธรูป 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

ขบวนนางร า เครื่องดนตรีแหํ 

ขบวนเสล่ียงเครื่องสักการะ 

รถขบวนแหํสงกรานต์ 



 
   
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


