
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

" ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด " 
 

 

" ส านักปลัด อบจ. เต็มใจบรกิาร  
ประสานงานร่วมเป็นเครือขา่ย 
ธรรมาภิบาลเป็นเป้าหมาย  

อบจ.เชียงรายน่าอยู่  
ประตสูู่องค์กรแหง่การเรียนรู้และการพฒันา " 



 



 

 

 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  ๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
  ๒. พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะอ านวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการประชาชน 
  ๓. จัดระบบการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมภายใต้หลักคิด      
" เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชนด้วยความสมเหตุสมผล " 
  ๔. การบริหารงานภายใต้สโลแกน "ร้อยครอบครัว หนึ่งครัว สป.อบจ." โดยมีพ้ืนฐานการมี
ส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในภารกิจงานร่วมกัน สนองตอบนโยบายองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 

 

  ยึดมั่น ยอมรับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประพฤติปฏิบัติตนในครรลองครองธรรม     
มีความคิด สร้างสรรค์หลากหลายภายใต้ " กติกาและระบบเดียวกัน " กระจายอ านาจการตัดสินใจแต่ละระดับ
อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมยกระดับ ปลูกฝังจิตส านึก สร้างคุณค่าทางจิตใจในการปฏิบัติสู่วิถี          
" ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ ท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม "  เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
 

 

 

   สร้างระบบการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์สรุปผลการแปรผล การสังเคราะห์ การเก็บ
รักษาข้อมูลการประยุกต์ใช้ข้อมูล ทั้งประเภทข้อมูลภายในและภายนอก สป.อบจ. และ อบจ.ชร จัดสร้างให้
เป็นระบบสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสื่อสารถ่ายทอดเคลื่อนย้ายข้อมูลให้
สะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานในภารกิจหน้าที่ตามที่ก าหนดและพัฒนาสู่ " องค์กรแห่งการเรียนรู้ " 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

" เป็นต้นแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริการสาธารณะ  ด้านการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่บรรลุประโยชน์สูงสุด 
สนองตอบความต้องการของประชาชน " 

ด้านการบริการสาธารณะ 

ด้านการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 



 

   

  ๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เพ่ิมทักษะบริการประชาชนด้วยความมุ่งม่ันและเต็มใจให้บริการ 
   ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
    ๓. บริหารงานที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจตัดสินใจ และท างานเป็นทีม 
         ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการกิจหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือ " เมืองชายแดน " เปิดประตูสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ 
        ๕. พัฒนาช่องทางในการให้บริการ และการประสานงานบริการประชาชนระหว่างหน่วยงาน
ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและส่วนราชการ สังกัดกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ 
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
       ๖. การพัฒนาด้านเครื่องมือและระบบการท างานทั้งทางด้าน Hardware และ Software 
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัตน์ 
       ๗. บริหารจัดการรองรับความเป็นไปตามภาวะการณ์  มุ่งตอบสนองประโยชน์ขององค์กรและ
ความต้องการของประชาชนโดยยึดหลัก " ประชาชนเปน็ศูนย์กลางการพัฒนา " 
      ๘. สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการท างานในด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย การขจัดการทุจริต การปูองกันท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วนในประชาสังคม 
  ๙. ส่งเสริมให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน สู่การแก้ไขและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
  ๑๐. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เข้มแข็งเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน 

 



 

 
  
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานธุรการ สารบรรณ 
  - งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ 
  - งานเลขานุการผู้บริหาร 
  - งานรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.เชียงราย 
  - งานประสานงานหน่วยงานอื่น 
  - งานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 
  - งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชนเชิงรุก 
  - งานพัฒนา ดูแล บ ารุงรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  - งานอ่ืนที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ 
  - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานด้านนิติการ 
  - งานวินัย 
  - งานเลือกตั้ง 
  - งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ อบจ. ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  - งานด าเนินการกิจการพาณิชย์ 
  - งานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  - งานเกี่ยวกับการด าเนินการทางนิติกรรม สัญญา 
  - งานสาธารณูปการ 
  - งานบริหารจัดการท่าเรือเชียงของให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ 
  - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 



 

 

 

 

 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :   ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบจ.  
บูรณาการท างานร่วมกับ :   ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
เจ้าหน้าที่โครงการ  :   นายนิรุตติ์  หินใหญ่ 
      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
เจ้าหน้าช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ  :   บุคลากร ส านักปลัด อบจ. 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ :   ๒๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณที่ใช้ :   ๑๔,๔๓๕ บาท 

 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ก าหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน

ท้องถิ่นไทย เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่ได้

ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งต าบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่      

๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจการปกครองและเป็นการถือก าเนิดของการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย 

ผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

" โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ " 
 



เพ่ือให้เกิดการประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบผลการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายอย่างรอบด้าน 

ตลอดจนเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นแต่ละแห่ง และสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ตลอดจนการร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุเปูาหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดท าโครงการ “วันท้องถิ่นไทย” ประจ าปี ๒๕๖๒ 

การด าเนินงานตามโครงการ “วันท้องถิ่นไทย” ประจ าปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย บูรณาการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ

นันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

เชียงราย เข้าร่วมงานจ านวน ๑๑๙ แห่ง และมีจ านวนผู้เข้าร่วมงาน ๖๖๕ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :   ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบจ. 
เจ้าหน้าที่โครงการ   :   นางสาวพิมณพรรธน์  จินดาขัด  

    หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
:   นายศุภกร  รุ้งคมชาญ 
    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

           เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ :   บุคลากร ส านักปลัด อบจ. 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  :   ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้    :   ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความ

มั่นคงประเทศ โดยก่อตัวลุกลามเข้าสู่ในชุมชน สถาบันการศึกษาและเป็นปัญหาที่อยู่ในระดับรุนแรงซึ่งยัง

สามารถเคลื่อนตัวแทรกซึมเข้าไปในทุกสถาบันของสังคม และจากรายการสถิติวิเคราะห์ระบบข้อมูลการติดสาร

เสพติดพบว่าร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดรายใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  

  จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดชายแดนมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ และประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากขบวนการค้ายาเสพติด  ที่อาศัยแนว
พ้ืนที่เขตชายแดนลักลอบขนส่งและค้ายาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ท าให้ยาเสพติดแพร่ระบาดใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา มีนักเรียน นักศึกษา เยาวชนได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การค้า การเสพยาเสพติด เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงได้ก าหนดเป็น
วาระส าคัญในการที่จะระงับ ปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดตลอดมา แต่ปัจจุบันปัญหายาเสพติดยัง
ถือว่าเป็นปัญหาเพ่ือที่จะยับยั้งมิให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดแพร่กระจายมากขึ้น โดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ท าการปราบปรามจับกุมผู้กระท าความผิดด้าน
การค้ายาเสพติด จนได้ถูกลงโทษจ าคุกในเรือนจ าเป็นจ านวนมาก 



  ดังนั้น การพัฒนาผู้ต้องขังที่กระท าความผิดเกี่ยวกับการค้าและการเสพยาเสพติด จึงมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจและการอยู่ร่วมกับสังคม เพราะว่า

ในอดีตที่ผ่านมาการลงโทษผู้กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือผู้กระท าความผิดในเรื่องอ่ืน ๆ มักจะ

ให้ความส าคัญกับการลงโทษอย่างหนัก เพ่ือให้เกิดความหลาบจ าเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถแก้ไขและ

เยียวยาทางด้านจิตใจของผู้กระท าความผิดได้และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตหลักจากพ้นโทษแล้ว โดยมี

วัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านผู้ต้องขัง 

๑. เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ มีทักษะ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

๒. เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี

เกิดข้ึนในชุมชนเมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว 

๓. เพ่ือให้ผู้ต้องขังเล็งเห็นคุณค่าในชีวิตตนเองและผู้อ่ืนในสังคม โดยเมื่อพ้นโทษแล้วสามารถ

ปรับตัวอยู่กับสังคมโดยปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระท าผิด 

ด้านองค์กร 

๑. เพ่ือให้ภารกิจการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดให้ได้ผลเป็นรูปธรรม อันเป็นการ

พัฒนาศักยภาพขององค์กรและการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหายา

เสพติด 

๒. เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางการปฏิบัติ Best practices ที่ได้จากการบูรณาการร่วมกัน 

ด้านบุคลากร 

๑. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการท างานของบุคลากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

๒. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจของบุคลากรในการได้มีส่วนร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ

ของผู้ต้องขัง 

ด้านสังคม 

๑. เพ่ือให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่หลงผิด 

๒. เพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข อยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีการแบ่งแยก 

๓. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาของผู้ต้องขังท่ีมีความผิดด้านยาเสพติด 

กลุ่มเปูาหมาย  แบ่งหลักสูตรการอบรมวิชาชีพระยะสั้น ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. กิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างปูกระเบื้อง (ผู้ต้องขังชาย  จ านวน ๕๐ ราย) 
๒. กิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างเชื่อมโลหะ (ผู้ต้องขังชาย  จ านวน ๗๕ ราย) 
๓. กิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น ท าขนมไทย (ผู้ต้องขังหญิง  จ านวน ๗๕ ราย) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด  
หลักสูตร การพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธีชมุชนบ าบัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ณ เรือนจ ากลางเชียงราย 
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

นายสุทัศน์  ปันสุวรรณ  
ผู้อ านวยการส่วนควบคุม เรือนจ ากลางเชียงราย         

ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม 

น.ส.พิมณพรรธน์  จินดาขัด  
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสตูร ช่างปูกระเบื้อง  
ส าหรับผู้ต้องขังชาย จ านวน ๗๕ คน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสตูร ช่างเชื่อมโลหะ  
ส าหรับผู้ต้องขังชาย จ านวน ๗๕ คน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสตูร การท าขนมไทย ให้กับผู้ต้องขังหญิง  
จ านวน ๗๕ คน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :   ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบจ. 
เจ้าหน้าที่โครงการ        :   นายอดุลย์ศักดิ์  เตียวตระกูล  

         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
           เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ      :    บุคลากร ส านักปลัด อบจ. 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ       :    ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้         :      ๗๐,๕๕๐ บาท 

 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องด าเนินการ

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้ลดความรุนแรงลงมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง     

แต่ปัจจุบันนี้ปัญหายาเสพติดก าลังกลับมามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ขยายกลุ่มและพ้ืนที่ลุกลามไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ   

ซ่ึงเดิมไม่ใช่พ้ืนท่ีในการแพร่ระบาดของยาเสพติด กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นและ

หลากหลายช่วงวัยซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแพร่ระบาดไปในพ้ืนที่ชุมชน หมู่บ้าน กับกลุ่มเสี่ยง อาทิ 

เด็กเยาวชน จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ด้วยสภาพพ้ืนที่และเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศพ้ืนบ้านซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่มีผู้ลักลอบขนยา

เสพติดเพ่ือที่จะผ่านไปยังพ้ืนที่ชั้นในของประเทศไทย ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหนาที่ของรัฐ และ

ประชาชนเครือข่ายองค์กรต่างๆจ าเป็นต้องร่วมมือผนึกก าลังปูองกันและแก้ไขปัญหา มีส่วนร่วมดูแลแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเบื้องต้น ด าเนินการสกัดกั้นมิให้ลุกลามเข้าไปในหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล รวมทั้งร่วมกันแก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึนแล้วร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 



 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงประสานกับส านักงานคุม

ประพฤติจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนด้วย กระบวนการ

คุมประพฤติโดยน าอาสาสมัคคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้น าชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามา

มีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่ก้าวพลาด รวมถึงผู้ถูกคุมความประพฤติ   

ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นกลุ่มผู้กระท าผิดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันแก้ไข

ปัญหาเพื่อไม่ให้กลับไปกระท าผิดซ้ า หรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกไม่ว่าในสถานะของผู้ใช้ ผู้เสพหรือผู้ค้า ซึ่งการ

ที่จะดูแลกลุ่มผู้กระท าผิดเหล่านี้ต้องอาศัยกระบวนการ วิธีการ รูปแบบการบ าบัดฟ้ืนฟูรักษา การให้ค าปรึกษา

ทางจิตวิทยาและกระบวนการรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามสภาพของพฤติการณ์เพ่ือให้มีความ เข้มแข็งทาง

จิตใจ มีความเข้มแข็งทางร่างกาย และมีความพร้อมในภาพรวมที่จะด าเนินชีวิตใหม่หรือรู้จักการปฏิเสธ ไม่เข้า

ไปในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเดิมที่เคยก้าวพลาด 

 นโยบายของรัฐบาล โดยยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ก าหนดเรื่องความ

มั่นคง โดยให้มีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๔) ก าหนดให้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการ

ปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ยุทธศาสตร์การปูองกัน 

ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประเทศไทยมั่นคง ปลอดภัย

จากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหา และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยประชาชนมี

คุณภาพชีวิตและเข้มแข็งทางทางจิตใจ ยุทธศาสตร์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – 

๒๕๖๒) มติครม. วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและ

มาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่งคง ปลอดภัยยาเสพติด (พ.ศ.๒๕๕๙ – 

๒๕๖๐) มติ ครม. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนทั่ว

ประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และกรอบทิศทางแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ ได้ก าหนดเปูาหมายไว้ คือ การพัฒนาการปูองกัน การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน

เชิงรุก กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มประชาชนทั่วไป กรอบแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ ก าหนดแผนงานการติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัด โดยมีแนวทางการด าเนินงาน

ติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัดภายใต้กลไกของกระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองเป็นหน่วยงาน

สนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับอ าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๕ สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วน

ราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น และข้อ ๒๙ กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์

ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ และตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ



ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง”ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด” ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงจัดท าโครงการค่ายเรียนรู้อย่างมีสติห่างไกลยาเสพ

ติด ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ 

และแนวทางด าเนินชีวิตของผู้กระท าผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนฐานความผิดอัน

เกี่ยวเนื่องโดยอาศัยรูปแบบกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างฐานคิด การสร้างระเบียบวินัย การฝึกฝนร่างกาย 

และกระตุ้นให้ผู้กระท าผิดได้แสดงความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา จนพบแนวทางการแก้ไขปัญหาของตนเองผ่าน

กระบวนการทางจิตวิทยาและการให้ค าปรึกษารูปแบบต่าง ๆ  

 วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และแนวคิดของผู้ถูกคุมความประพฤติ

ในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และฐานความผิดอ่ืนๆ รวมทั้งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 ๒. เพ่ือพัฒนาและสร้างความแข็งแรงทางจิตใจให้กับผู้กระท าผิดให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ไม่กล้ากลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอีก และไม่กระท าผิดซ้ า 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วยผู้ถูกคุมประพฤติในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผู้ถูกคุม

ประพฤติท่ีไดร้ับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวนทั้งสิ้น ๕๐ คน 

 การด าเนินโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด าเนินการตามโครงการค่ายเรียนรู้อย่างมีสติห่างไกลยา

เสพติด ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบ ที่ ๑๗ ในพระองค์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 

๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมสรุปได้ดังนี้ 

 ๑. เพศชาย ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๒. อายุ 

อายุ คิดเป็นร้อยละ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๑๔.๐๐ 

๒๐ – ๒๙ ป ี ๓๘.๐๐ 

๓๐ – ๓๙ ป ี ๓๘.๐๐ 

๔๐ – ๔๙ ป ี ๘.๐๐ 

๕๐ – ๕๙ ป ี ๒.๐๐ 



๖๐ – ๖๙ ป ี ๐ 

๗๐ – ๗๙ ป ี ๐ 

สูงกว่า ๗๙ ปี ๐ 

 ๓. การศึกษา 

ระดับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษา ๒๖.๐๐ 

มัธยมศึกษา ๔๘.๐๐ 

ปวช. ๑๖.๐๐ 

ปวส. ๖.๐๐ 

ปริญญาตรี ๔.๐๐ 

ปริญญาโท ๐ 

ปริญญาเอก ๐ 

อ่ืนๆ ๐ 

 ๔. ข้อ ๑ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและหัวข้อวิชาในหลักสูตรโดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ใน

ระดับ มากที่สุด (x̄ = ๔.๕๐) 

 ๕. ข้อ ๒ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวิชาการอบรมตรงกับความสนใจและความต้องการของ

ท่าน อยู่ในระดับ มาก (x̄ = ๔.๑๖) 

 ๖. ข้อ ๓ ความพึงพอใจต่อระยะเวลาของการอบรม อยู่ในระดับ มาก (x̄ = ๓.๗๐) 

 ๗. ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก (x̄ = 

๔.๐๖) 

 ๘. ข้อ ๕ ความพึงพอใจต่อการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  อยู่ในระดับ 

มากที่สุด (x̄ = ๔.๔๔) 

 ๙. ข้อ ๖ ความพึงพอใจต่อการให้ความรู้ของวิทยากรโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (x̄ = 

๔.๕๐) 

 ๑๐. ข้อ ๗ ความพึงพอใจต่อสถานที่ฝึกอบรม อยู่ในระดับ มาก (x̄ = ๓.๙๘) 

 ๑๒. ข้อ ๘ ความพึงพอใจต่อโสตทัศนูปกรณ์การฝึกอบรม อยู่ในระดับ มาก (x̄ = ๔.๐๖) 

 ๑๓. ข้อ ๙ ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการ อยู่ในระดับ มาก (x̄ = ๔.๐๘) 

 ๑๔. ข้อ ๑๐ ความพึงพอใจต่อการบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

(x̄ = ๔.๕๔) 

 ๑๕. ข้อ ๑๒ ความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ = ๔.๒๔) 



 การด าเนินการโครงการค่ายเรียนรู้อย่างมีสติห่างไกลยาเสพติด ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ และการส ารวจความพึงพอใจในทุกด้าน อยู่ในระดับพึงพอใจมากขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพรวม

ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร วิทยากร การด าเนินการ สถานที่ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความพึงพอใจมาก และการด าเนินกิจกรรมต่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น

จ านวน ๗๐,๕๕๐-บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากงบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 

(สามแสนบาทถ้วน) เนื่องจากส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายได้รับผิดชอบค่าสถานที่  ค่าเอกสาร และ

ค่าวัสดุเครือ่งเขียนและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

  



 

 

 

 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบจ. 
 เจ้าหน้าที่โครงการ : นายอดุลย์ศักดิ์ เตียวตระกูล 
   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ : บุคลากร ส านักปลัด อบจ. 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 งบประมาณที่ใช้ : ๑๕๑,๖๗๐ บาท 
 

ปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันที่ปรากฏทางสื่อต่าง ๆ มีความรุนแรงและ

สร้างความสะเทือนขวัญให้แก่ผู้คนเป็นอย่างมาก เด็กและเยาวชนบางกลุ่มกระท าผิดเพราะความเคยชิน     

บางกลุ่มท าผิดเพราะอ านาจคุณงามความดีที่ถูกปลูกฝังมาแต่เยาว์วัยกลับถูกท าลายด้วยอ านาจกระแส

โลกาภิวัฒน์ ภาวะเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของยาเสพติด ฯลฯ จะเห็นได้จากสถิติคดีอาญากรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ าแนกตามฐานความผิด จากคดีทั้งหมด ๓๘,๖๔๗ คดี  

ล าดับหนึ่ง คือ ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน ๑๕,๐๕๓ คดี คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๕  

ล าดับสอง คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จ านวน ๗,๗๘๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๓   

ล าดับสาม คือ ความผิดอื่นๆ จ านวน ๕,๕๒๔ คด ี คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙  

ล าดับสี่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย จ านวน๔,๒๙๔ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑   

ล าดับห้า ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด จ านวน ๒,๖๓๔ คดี คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๒  

ล าดับหก คือ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียงและการปกครอง จ านวน ๑,๗๑๘  

คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๕  

ล าดับเจ็ด คือ ความผิดเกี่ยวกับเพศ จ านวน ๑,๖๔๔ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕  

จ าแนกตามระดับการศึกษา จะพบว่า  

ล าดับหนึ่ง คือ มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๒๑,๔๓๓ คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๖  

ล าดับสอง คือมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๑๑,๓๑๖ คดี จ านวน ๒๙.๒๘  

ล าดับสาม คือ ประถมศึกษา จ านวน ๕,๕๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๔  

ล าดับสี่ คือ อ่ืน ๆ ๑๓๔ คดี คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕ และ 

ล าดับห้า คือ ไม่เคยได้รับการศึกษา ๑๘๒ คดี คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๗  

โครงการสร้างเครือข่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสถานพินิจสานใจ 

ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย “ต้านภัยยาเสพติด” 

จ านวน ๔ รุ่น ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 



จ าแนกตามอายุ จะพบว่า  

เด็กอายุเกิน ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี เพียง ๕,๗๕๑ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๘  

เยาวชนอายุเกิน ๑๕ ปี ไม่ถึง ๑๘ ปี ถึง ๓๒,๘๙๖ คดี คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๒  

ซึ่งจากสถิติท่ีอ้างมาท้ังหมด จะเห็นว่า ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของสังคม และ

เหยื่อยังคงเป็นเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา เป็นส่วนใหญ่ และเป็นปัญหาที่ควรได้รับการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายระดับชาติตามนโยบายของรัฐบาล และการจะแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนให้มี

ประสิทธิภาพนั้น ถ้าใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง เพียงวิธีเดียว คงไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ทั้งระบบ จ าต้องใช้

หลากหลายเทคนิค วิธีการ กระบวนการมีบางตอนของบทความเรื่อง “พัฒนาการทางกายภาพ : กรณีการ

กระท าผิดของเด็กและเยาวชน” ของ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ (จากหนังสือโลกกว้างทางแคบฯ ของกรมพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน หน้า ๑๐ ) ที่น่าสนใจได้แนะให้เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเด็กและ

เยาวชนว่า “ ถ้ามีการเตรียมทักษะที่ดี ก็จะเป็นการก้าวย่างอย่างไม่ค่อย ผิดพลาด ขณะเดียวกัน ถ้าไม่มีการ

เตรียมทักษะหรือเตรียมมาในทักษะที่ไม่ถูกต้อง วัยรุ่นคนหนึ่งก็ก้าวพลาดได้ง่าย” ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหนึ่ง

ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ได้กล่าวถึงการเตรียมทักษะให้กับเด็กและเยาวชน คือ การ

ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชนอันจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการมีเครือข่ายคืองานด้านการ

ปูองกันและลดปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในการ

บ าบัดรักษาผู้ปุวย (ผู้เสพติด) และการปราบปรามปัญหายาเสพติดได้อย่างมหาศาล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

และคณะกรรมการสงเคราะห์ส าหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เล็งเห็นปัญหา

และตระหนักถึงวิธีการปูองกันปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการสถานพินิจ

สานใจห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย “ต้านภัยยาเสพติด” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นอีกแนวทาง

หนึ่งในการปูองปรามและสกัดกั้นการกระท าผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชน ภายใต้หลักการ “รั้งเด็กได้   

หนึ่งคน เท่ากับไม่มีเด็กกระท าผิดกฎหมายหนึ่งคน” 

 วัตถุประสงค์โครงการ 
๑.  เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด และกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน    
๒.  เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่และกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง อันจะเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถานศึกษา   

๓.  เพ่ืออบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการปูองกันปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 

 
 



 กลุ่มเป้าหมาย 
 อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านยาเสพติด การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี
กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วยเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น ๔๒๒ คน 

 การด าเนินโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด าเนินการตามโครงการสร้างเครือข่าย องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย “ต้านภัยยาเสพติด” เพ่ืออบรมให้ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และให้ตระหนักถึงปัญหาสืบเนื่องจาก ยาเสพติด โดยได้ด าเนินการอบรมจ านวน ๔ รุ่น ซึ่งผลการ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๔๒๒ คน มีผู้ส่งคืนแบบสอบถาม จ านวน 
๒๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๙ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. เพศชาย ร้อยละ ๔๙.๖๕  เพศหญิง ร้อยละ ๕๐.๓๕ 

 ๒. อายุ 

อายุ คิดเป็นร้อยละ 

ต่ ากว่า ๑๓ ปี ๑.๗๖ 

๑๓ ปี ๖.๖๙ 

๑๔ ปี ๑๘.๓๑ 

๑๕ ปี ๒๗.๘๒ 

๑๖ ปี ๒๐.๗๗ 

๑๗ ปี ๑๙.๗๒ 

๑๘ ปี ๓.๕๒ 

มากกว่า ๑๘ ปี ๑.๔๑ 
 

 ๓. การศึกษา 

ระดับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๑.๔๘ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๘.๖๖ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๓.๙๔ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑.๙๗ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๕.๑๔ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๘.๘๐ 



 ๔. ข้อ ๑ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและหัวข้อวิชาในหลักสูตรโดยภาพรวมมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ = ๔.๓๕) 

 ๕. ข้อ ๒ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวิชาการอบรมตรงกับความสนใจและความต้องการ

ของท่าน อยู่ในระดับ มาก (x̄ = ๔.๑๖) 

 ๖. ข้อ ๓ ความพึงพอใจต่อระยะเวลาของการอบรม อยู่ในระดับ มาก ( x̄ = ๔.๐๒) 

 ๗. ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก   

(x̄ = ๔.๑๑) 

 ๘. ข้อ ๕ ความพึงพอใจต่อการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  อยู่ใน

ระดับ มากที่สุด (x̄ = ๔.๔๕) 

 ๙. ข้อ ๖ ความพึงพอใจต่อการให้ความรู้ของวิทยากรโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

(x̄ = ๔.๓๒) 

 ๑๐. ข้อ ๗ ความพึงพอใจต่อการด าเนินการของผู้ด าเนินรายการ อยู่ในระดับ มาก         

(x̄ = ๔.๒๙) 

 ๑๑. ข้อ ๘ ความพึงพอใจต่อสถานที่ฝึกอบรม อยู่ในระดับ มาก (x̄ = ๔.๑๖) 

 ๑๒. ข้อ ๙ ความพึงพอใจต่อโสตทัศนูปกรณ์การฝึกอบรม อยู่ในระดับ มาก (x̄ = ๔.๑๖) 

 ๑๓. ข้อ ๑๐ ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการ อยู่ในระดับ มาก (x̄ = ๔.๒๒) 

 ๑๔. ข้อ ๑๑ ความพึงพอใจต่อการบริการอาหาร อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (x̄ = ๔.๔๖) 

 ๑๕. ข้อ ๑๒ ความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อยู่ในระดับ มากที่สุด       

(x̄ = ๔.๓๘) 

การด าเนินตามโครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการส ารวจความ

พึงพอใจในทุกด้าน อยู่ในระดับพึงพอใจมากขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมด มาว่าจะเป็นหลักสูตร 

วิทยากร การด าเนินการ สถานที่ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก และการ

ด าเนินกิจกรรมต่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสถานพินิจสานใจ    
ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย “ต้านภัยยาเสพติด”  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

จ านวน ๔ รุ่น ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



 

 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบจ. 
 เจ้าหน้าที่โครงการ : นายอดุลย์ศักดิ์ เตียวตระกูล 
   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ : บุคลากร ส านักปลัด อบจ. 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติ : ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
 งบประมาณที่ใช้ : ๒๓๒,๒๕๐ บาท 
 

การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้ลดความรุนแรงลงมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ปัจจุบันนี้
สถานการณ์ยาเสพติดก าลังหวนกลับมาเป็นปัญหาส าคัญและมีแนวโน้มจะขยายตัวลุกลามเข้าไปในหมู่บ้าน 
และชุมชนในทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดนที่มีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการลักลอบน าเข้ายาเสพติด และสาร
เสพติดอ่ืน ๆ มาในประเทศไทย จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนจ าเป็นต้องร่วมมือผนึกก าลังปูองกันและแก้ไขปัญหา โดยผู้น าชุมชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย และเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดเบื้องต้น จะต้อง
ด าเนินการสกัดกั้นมิให้ลุกลามเข้าไปในหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ต่อสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย คือ
องค์กรภาคประชาชนที่มีอาสาสมัครเข้ามาร่วมด าเนินการกับส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายในการที่จะ
เข้ามาช่วยเหลือ ดูแลและให้การสงเคราะห์ผู้กระท าความผิดที่อยู่ในความดูแลของส านักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงราย  ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังได้รับ
การช่วยเหลือดูแลจนสามารถกลับมาด ารงตนเป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปกติสุข  ดังนั้น 
เพ่ือให้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับภาคส่วนอ่ืน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึง
เล็งเห็นความส าคัญของกลุ่มอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน และผู้กระท าผิดที่มีความผิดยัง
ไม่ถึงขั้นต้องโทษจ าคุก ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้หากได้รับการอบรมมีความรู้ในด้านต่างๆ ที่จ าเป็น ก็จะสามารถไป
แนะน าให้ความรู้และสอดส่องดูแลประชาชนในชุมชนของตนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ 

นโยบายของรัฐบาล โดยยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ก าหนดเรื่องความ
มั่นคง โดยให้มีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔) ก าหนดให้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการ
ปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ยุทธศาสตร์การปูองกัน 
ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประเทศไทยมั่นคง ปลอดภัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  
หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



จากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหา และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและเข้มแข็งทางทางจิตใจ ยุทธศาสตร์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒) มติครม. วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและ
มาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่งคง ปลอดภัยยาเสพติด (พ.ศ.๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐) 

มติ ครม. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน
ทั่วประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และกรอบทิศทางแผนปฏิบัติการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ ได้ก าหนดเปูาหมาย ไว้คือ การพัฒนาการปูองกัน การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ปูองกันเชิงรุก กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มประชาชนทั่วไป กรอบแผนปฏิบัติการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ ก าหนดแผนงานการติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัด โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัดภายใต้กลไกของกระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองเป็น
หน่วยงานสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับอ าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๕ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ
ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น และข้อ ๒๙ กิจการอ่ืนใดที่เป็น
ผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ และตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง”ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในระดับจังหวัด 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพ่ือรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ขึ้นเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและในด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ 

 วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล ได้แก่
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม 
จังหวัดเชียงราย มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒. เพ่ือร่วมมือกันกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ในการดูแลจัดระเบียบหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ให้มีความสงบสุข  
 ๓. เพ่ืออบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อปัญหายาเสพติด และแนวทางในการปูองกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย 

 กลุ่มเป้าหมาย 
     อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย จ านวน ๑๐๐ คน โดยจัดการฝึกอบรมฯ จ านวน ๒ รุ่น ดังนี้ 
  - รุ่นที่ ๑ อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และให้ตระหนักถึงปัญหาสืบเนื่องจาก ยาเสพติด 
จ านวน ๖๐ คน  



  - รุ่นที่ ๒ อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และให้ตระหนักถึงปัญหาสืบเนื่องจากยาเสพติด และ
ศึกษาดูงาน จ านวน ๔๐ คน  

 ผลการด าเนินโครงการ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ด าเนินการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และให้ตระหนักถึงปัญหาสืบเนื่องจากยาเสพติด จ านวน 
๖๐ คน ในวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๒ และมีผู้ส่งคืนแบบสอบถาม จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ ซึ่งสรุป
ได้ดังนี ้
 ๑. เพศชาย ร้อยละ ๔๒.๑๑   เพศหญิง ร้อยละ ๕๗.๘๙ 

 ๒. อายุ 

อายุ คิดเป็นร้อยละ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๐ 

๒๐ – ๒๙ ป ี ๐ 

๓๐ – ๓๙ ป ี ๗.๘๙ 

๔๐ – ๔๙ ป ี ๑๘.๔๒ 

๕๐ – ๕๙ ป ี ๓๖.๘๔ 

๖๐ – ๖๙ ป ี ๓๖.๘๔ 

๗๐ – ๗๙ ป ี ๐ 

สูงกว่า ๗๙ ปี ๐ 
 

 ๓. การศึกษา 

ระดับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษา ๒๘.๙๕ 

มัธยมศึกษา ๔๔.๗๔ 

ปวช. ๕.๒๖ 

ปวส. ๕.๒๖ 

ปริญญาตรี ๗.๘๙ 

ปริญญาโท ๐ 

ปริญญาเอก ๐ 

อ่ืนๆ ๗.๘๙ 

 ๔. ข้อ ๑ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและหัวข้อวิชาในหลักสูตรโดยภาพรวมมีความเหมาะสม  

อยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ = ๔.๓๔) 



 ๕. ข้อ ๒ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวิชาการอบรมตรงกับความสนใจและความต้องการของ

ท่าน อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (x̄ = ๔.๓๒) 

 ๖. ข้อ ๓ ความพึงพอใจต่อระยะเวลาของการอบรม อยู่ในระดับ มาก ( x̄ = ๔.๐๕) 

 ๗. ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก     

(x̄ = ๓.๘๙) 

 ๘. ข้อ ๕ ความพึงพอใจต่อการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง อยู่ในระดับ 

มากที่สุด (x̄ = ๔.๓๔) 

 ๙. ข้อ ๖ ความพึงพอใจต่อการให้ความรู้ของวิทยากรโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด    

(x̄ = ๔.๓๒) 

 ๑๐. ข้อ ๗ ความพึงพอใจต่อการด าเนินการของผู้ด าเนินรายการ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด      

(x̄ = ๔.๔๗) 

 ๑๑. ข้อ ๘ ความพึงพอใจต่อสถานที่ฝึกอบรม อยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ = ๔.๕๕) 

 ๑๒. ข้อ ๙ ความพึงพอใจต่อโสตทัศนูปกรณ์การฝึกอบรม อยู่ในระดับ มาก (x̄ = ๔.๒๑) 

 ๑๓. ข้อ ๑๐ ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการ อยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ = ๔.๓๖) 

 ๑๔. ข้อ ๑๑ ความพึงพอใจต่อการบริการอาหาร อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (x̄ = ๔.๒๘) 

 ๑๕. ข้อ ๑๒ ความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกต่างๆ อยู่ในระดับ มากที่สุด          

(x̄ = ๔.๔๒) 

การด าเนินตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการส ารวจความพึงพอใจในทุกด้าน 

อยู่ในระดับพึงพอใจมากขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมด มาว่าจะเป็นหลักสูตร วิทยากร การด าเนินการ 

สถานที่ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก และการด าเนินกิจกรรมต่างเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  
หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 



 ผลการด าเนินโครงการ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 ด าเนินการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และให้ตระหนักถึงปัญหาสืบเนื่องจากยาเสพติด จ านวน 
๔๐ คน ในวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๒ และมีผู้ส่งคืนแบบสอบถาม จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ ซึ่งสรุป
ได้ดังนี ้
 ๑. เพศชาย ร้อยละ ๗๑.๘๘   เพศหญิง ร้อยละ ๒๘.๑๒ 

 ๒. อายุ 

อายุ คิดเป็นร้อยละ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๐ 

๒๐ – ๒๙ ป ี ๐ 

๓๐ – ๓๙ ป ี ๓.๑๓ 

๔๐ – ๔๙ ป ี ๖.๒๕ 

๕๐ – ๕๙ ป ี ๓๔.๓๘ 

๖๐ – ๖๙ ป ี ๕๐.๐๐ 

๗๐ – ๗๙ ป ี ๖.๒๕ 

สูงกว่า ๗๙ ปี ๐ 
 

 ๓. การศึกษา 

ระดับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษา ๙.๓๘ 

มัธยมศึกษา ๒๘.๑๓ 

ปวช. ๐ 

ปวส. ๖.๒๕ 

ปริญญาตรี ๓๔.๓๘ 

ปริญญาโท ๒๑.๘๘ 

ปริญญาเอก ๐ 

อ่ืนๆ ๐ 

 ๔. ข้อ ๑ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและหัวข้อวิชาในหลักสูตรโดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่

ในระดับ มากท่ีสุด (x̄ = ๔.๕๓) 

 ๕. ข้อ ๒ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวิชาการอบรมตรงกับความสนใจและความต้องการของ

ท่าน อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (x̄ = ๔.๕๐) 

 ๖. ข้อ ๓ ความพึงพอใจต่อระยะเวลาของการอบรม อยู่ในระดับ มาก ( x̄ = ๔.๒๘) 



 ๗. ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด 

(x̄ = ๔.๕๙) 

 ๘. ข้อ ๕ ความพึงพอใจต่อการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง อยู่ในระดับ 

มากที่สุด (x̄ = ๔.๖๘) 

 ๙. ข้อ ๖ ความพึงพอใจต่อการให้ความรู้ของวิทยากรโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   

(x̄ = ๔.๕๙) 

 ๑๐. ข้อ ๗ ความพึงพอใจต่อการด าเนินการของผู้ด าเนินรายการ อยู่ในระดับ มาก           

(x̄ = ๔.๓๗) 

 ๑๑. ข้อ ๘ ความพึงพอใจต่อสถานที่ฝึกอบรม อยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ = ๔.๕๙) 

 ๑๒. ข้อ ๙ ความพึงพอใจต่อโสตทัศนูปกรณ์การฝึกอบรม อยู่ในระดับ มาก (x̄ = ๔.๓๗) 

 ๑๓. ข้อ ๑๐ ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการ อยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ = ๔.๑๒) 

 ๑๔. ข้อ ๑๑ ความพึงพอใจต่อการบริการอาหาร อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (x̄ = ๔.๖๕) 

 ๑๕. ข้อ ๑๒ ความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อยู่ในระดับ มากที่สุด          

(x̄ = ๔.๖๘) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  
หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พุทธศักราช 
๒๕๕๒ มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ ในการพัฒนาและให้บริการสาธารณะ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองทองของ
วัฒนธรรมล้านนา น าการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข” โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด / ส านักการช่าง / ส านักการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม / กองคลัง / กองแผนและ
งบประมาณ / กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
/ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต / กองปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย / กองพัสดุและทรัพย์สิน  และกองการเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งตามโครงสร้างดังกล่าวท าให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่สังกัดอยู่ในส านักปลัด มีหน้าที่ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ภารกิจ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผ่านช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ นิตยสาร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี
หน้าที่จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกรูปแบบ ทั้งในและนอก
สถานที่  เช่น นิตยสาร ปูายคัทเอาท์ สปอตประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ การแถลงข่าวงานกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดังนี้ 

 

งานประชาสัมพันธ ์



1. เผยแพร่ข่าว ภาพข่าว  ผ่าน Social  Media  ดังนี้ 
- เผยแพร่ข่าวสารผ่าน Facebook  page องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย     

 
 

 
 

 
 
 



- เผยแพร่ข่าวสารผ่าน  Application Line 

                            

                             



2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการ กิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ อบจ.เชียงราย  

 
 

 

 

 

 



3. สถิติการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  ทั้งหมด  ๖๔  คณะ 

เดือน จ านวนคณะ จ านวนคน 
ตุลาคม 2561 4 310 
พฤศจิกายน 2561 3 224 
ธันวาคม 2561 12 1,329 
มกราคม 2562 12 705 
กุมภาพันธ์ 2562 10 708 
มีนาคม 2562 4 433 
เมษายน 2562 3 272 
พฤษภาคม 2562 3 235 
มิถุนายน 2562 - - 
กรกฎาคม 2562 4 276 
สิงหาคม 2662 2 170 
กันยายน 2562 7 2,276 

รวม 64 62928 
 

      
 

   



4. การประชาสัมพันธ์ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ  จ านวน 568  เรื่อง 

เดือน จ านวนเรื่อง 
ตุลาคม 2561 73 
พฤศจิกายน 2561 46 
ธันวาคม 2561 31 
มกราคม 2562 74 
กุมภาพันธ์ 2562 24 
มีนาคม 2562 44 
เมษายน 2562 37 
พฤษภาคม 2562 65 
มิถุนายน 2562 42 
กรกฎาคม 2562 46 
สิงหาคม 2662 34 
กันยายน 2562 52 

รวม 568 
 

๕. การขอความอนุเคราะห์ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 274 งาน 
 

เดือน จ านวนเรื่อง 

ตุลาคม 2561  20 
พฤศจิกายน 2561 21 
ธันวาคม 2561 17 
มกราคม 2562 15 
กุมภาพันธ์ 2562 22 
มีนาคม 2562 17 
เมษายน 2562 26 
พฤษภาคม 2562 31 
มิถุนายน 2562 29 
กรกฎาคม 2562 34 
สิงหาคม 2662 22 
กันยายน 2562 20 

รวม 274 
 

 

 



๖. สถิติผู้มาใช้บริการ ติดต่อ สอบถามข้อมูล ณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 102434 คน 

เดือน จ านวนคน 

ตุลาคม 2561 881 
พฤศจิกายน 2561 993 

ธันวาคม 2561 629 
มกราคม 2562 819 
กุมภาพันธ์ 2562 884 
มีนาคม 2562 933 
เมษายน 2562 947 
พฤษภาคม 2562 727 
มิถุนายน 2562 694 
กรกฎาคม 2562 972 
สิงหาคม 2662 1,042 
กันยายน 2562 913 

รวม 10,434 
 

   

 

    



๗. เผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านจอ LED ประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย               
ณ บริเวณด้านหน้าลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก) 

  

๘. จัดท าวิดีทัศน์กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบจ.เชียงราย   

 

๙. เผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมต่างๆ ผ่านจอโทรทัศน์ภายในอาคารส านักงาน 84 ครั้ง 

   

๑๐. ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบจ.เชียงราย   

    
 



๑๑. จัดรถประชาสัมพันธ์ และเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 

      

1๒. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบจ.เชียงราย 

      

๑๓. ท าหน้าที่พิธีกรในกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.เชียงราย   

      

1๔. จัดรายการเสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT ภายในส านักงาน อบจ.เชียงราย 

       



1๕. จัดท าวารสารส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (สป.นิวส์)    

      

๑๖. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

 

๑๗. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ นอกสถานที่ 

 



 

 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :   ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบจ 

 เจ้าหน้าที่   :   นายสถาพร พลนรัตน์, นายประพันธ์ คมสาคร  

         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุน :   บุคลากร ส านักปลัด อบจ.  

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 

๑. งานพัฒนา ดูแล ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของส านักปลัด อบจ. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงรายให้มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

๒. งานซ่อมบ ารุงและแก้ไขปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

๓. งานประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศรับสมัครโอนย้าย ประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินการโครงการ ประกาศราคากลางโครงการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนพัฒนา

สามปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบจ.เชียงราย แผนการด าเนินงาน รายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย รายงานผลการด าเนินงาน รายรับ -รายจ่าย กรอบ

ยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยงานของ อบจ.

เชียงรายต้องการ 

๔. ดูแลระบบงานสารบรรณรับ-ส่งหนังสือ 

๕. พัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคลของ อบจ.เชียงราย 

๖. พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมจากผู้พักโรงแรม 

๗. พัฒนาโปรแกรมควบคุมสัญญาซื้อขาย 

๘. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปูองกันภัยคุกคามจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และความรู้ว่าด้วย

การกระท าผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และปรับปรุง พ.ศ.2560  ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ 

๙. ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมแจ้งข่าวร้องทุกข์ 

๑๐. พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานของ อบจ.เชียงราย ได้แก่  

ศูนย์ด ารงธรรม อบจ.เชียงราย http://www.damrongdhama.chiangraipao.go.th   

ศูนย์ยุติธรรมอบจ.เชียงราย http://www.fair.chiangraipao.go.th   

หน่วยตรวจสอบภายใน http://www.check.chiangraipao.go.th   

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.เชียงราย http://www.data.chiangraipao.go.th  

งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

http://www.damrongdhama.chiangraipao.go.th/
http://www.fair.chiangraipao.go.th/
http://www.check.chiangraipao.go.th/
http://www.data.chiangraipao.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบจ. 
 เจ้าหน้าที่โครงการ : นายจักรพงศ์  ใจวรรณะ 
   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ : บุคลากร ส านักปลัด อบจ. 
 งบประมาณที่ใช้ : สป.อบจ. จัดฝึกอบรมโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน    
เป็นอย่างมาก รวมถึงการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้มีความส าคัญกับองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น การน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือบริหารจัดการเอกสารในส านักงาน นั้นมีแนวโน้มของการใช้โปรแกรมประเภทฟรีแวร์
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโปรแกรมท่ีสามารถน ามาใช้ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายจึงเหมาะกับหน่วยงานที่ไม่ได้
จัดตั้งขึ้นเพ่ือหวังผลประกอบการทางธุรกิจสูง หนึ่งในหลายๆ ผู้ให้บริการฟรีแวร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ 
Google เนื่องจากเป็นองค์กรที่ผลิตซอฟต์แวร์ได้ครอบคลุมทุกความต้องการและมีประสิทธิภาพในการท างานที่
ดี ผู้ใช้จึงนิยมน ามาใช้งานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกลุ่มของโปรแกรมที่น ามาใช้ในการจัดการเอกสารใน
ส านักงานที่ได้รับความนิยมคือ Google Apps ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ที่สามารถจัดการเอกสารได้ เพียงแค่มี 
Gmail และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างการใช้งาน สามารถสร้าง แกไข และเผยแพร่เอกสารได้โดยไม่ต้อง
ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง Google Apps เป็นชุดเครื่องมือในระบบคลาวด์ที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานแบบทีมงานสมาชิกในทีมสามารถสร้าง แบ่งปัน และจัดการเอกสารร่วมกนได้แบบ
เรียลไทม์ รวมทั้งติดต่อและท างานร่วมกันได้จากทุกที่ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการจัดการเอกสาร
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงพัฒนาการใหม่ ๆ เพ่ือ มาปรับใช้กับ
งานในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว 
จึงได้ก าหนด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบประเมินออนไลน์ ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะจากการฝึกอบรม ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะอ านวยประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือจัดท าแบบสอบถาม แบบประเมินออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 



วัตถุประสงค์   
1. สามารถเรียนรู้และเกิดความเข้าใจถึงประโยชน์การใช้งาน Google Form 
2. สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
3. เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน   
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกระดับที่มีความสนใจ  
2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร   

 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม   
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ านวน 57 คน   

- ส านักการช่าง     จ านวน     4   คน 
- ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      จ านวน     5   คน 
- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน     5 คน 
- กองแผนและงบประมาณ   จ านวน     7 คน 
- กองคลัง     จ านวน     4 คน 
- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน      5 คน 
- กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต    จ านวน     3 คน 
- กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน     5 คน 
- กองพัสดุและทรัพย์สิน    จ านวน     5 คน 
- กองการเจ้าหน้าที่    จ านวน     14 คน 

 

วิทยากร    
วิทยากรจากส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ระยะเวลาและสถานที่ในการอบรม 
จัดอบรม ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
 

วิธีการอบรม   
1. บรรยายในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดท าแบบสอบถาม แบบประเมินออนไลน์” 
2. ฝึกปฏิบัติ “การสร้างแบบสอบถาม แบบประเมินออนไลน์” 
๓. แบบทดสอบก่อนเข้าอบรม  
๔. แบบทดสอบหลังเข้าอบรม 

 

ผลการด าเนินโครงการ/เกณฑ์ประเมิน  
จากแบบประเมินผลการจัดโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 57 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 

ทั้งสิ้นจ านวน 54 คน (จากกลุ่มเปูาหมาย 50 คน) คิดเป็นร้อยละ 108.0 สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร อบจ.เชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือจัดท าแบบสอบถาม แบบประเมิน
ออนไลน์” ในอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 4 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สรุปได้ดังนี้  



1. เพศ 
เพศ จ านวน  ( N = 54 คน) ร้อยละ 

ชาย 20 37.0 
หญิง 34 63.0 

 

2. อายุ 

อายุ จ านวน  ( N = 54 คน) ร้อยละ 
20 – 30  ป ี 12 22.2 
31 – 40  ป ี 26 48.1 
41 – 50  ป ี 12 22.2 
51  ปีขึ้นไป 4 7.4 
 

3. การศึกษา 

การศึกษา จ านวน  ( N = 54 คน) ร้อยละ 
ต ากว่าปริญญาตรี 4 7.4 
ปริญญาตรี 28 51.9 
ปริญญาโท 22 40.7 
 

4. อาชีพ 

อาชีพ จ านวน  ( N = 54 คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ (ประเภทบริหารท้องถิ่น, อ านวยการท้องถิ่น) 7 13.0 
ข้าราชการ (ประเภททั่วไป, วิชาการ) 26 48.1 
ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้าง 19 35.2 
อ่ืนๆ...เช่น จ้างเหมาบริการ, น.ศ.ฝึกงาน ฯลฯ 2 3.7 
 

5. ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

สังกัด จ านวน  ( N = 54 คน) การแปลผล 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
น้อย 

 
น้อยท่ีสุด 

 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการท่านมีความรู้           
ในหัวข้อน้ีในระดับใด 

2 12 18 14 8 ปานกลาง 

2. หลังเข้าร่วมโครงการท่านมคีวามรู้         
ในหัวข้อน้ีในระดับใด 

9 28 16 1 0 มาก 

3. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับ                
ไปประยุกต์ใช้งานในระดับใด 

15 24 14 1 0 มาก 

4. ท่านสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่                  
และถ่ายทอดให้กับผู้สนใจไดร้ะดบัใด 

9 25 17 3 0 มาก 

5. ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวม          
จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้           
ในระดับใด 

11 38 5 0 0 มาก 



แผนภูมิการแปลระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอนที่ ๒ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1. สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ 

๑. ได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือจัดท าแบบสอบถาม แบบประเมินออนไลน์  ผ่าน  
Google Form สามารถสรุปข้อดีในการน าไปใช้ปฏิบัติงานต่อไปได้ ดังนี้ 

1.1 กระจายข้อมูลได้ทั่วถึง และสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า: การที่เราท าแบบสอบถาม
ออนไลน์จะช่วยให้มีโอกาสได้ผู้เข้าร่วมแบบสอบถามที่ทั่วถึงกว่า ไม่ใช่แค่เพียงในพ้ืนที่ที่เราสามารถเดินแจก
แบบสอบถามเท่านั้น อีกท้ังเรายังส่งแบบสอบถามให้ผู้ที่อยู่ภูมิภาคอ่ืนไปจนถึงผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศสามารถ
ท าแบบสอบถามให้เราได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย 

1.2 ประหยัดงบประมาณ: การพิมพ์แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษย่อมมีค่าใช้จ่าย 
และแน่นอนว่า…ยิ่งเยอะยิ่งเห็นความแตกต่าง เพราะฉะนั้นการท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์จะประหยัด
งบประมาณได้เป็นจ านวนมาก 

1.3 สามารถยกตัวอย่างให้เห็นรูปธรรมมากขึ้น: หากเราต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้เห็นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อมากขึ้น เช่น หากท าแบบประเมินผลงานบางอย่างที่เป็นสิ่งของ ก็สามารถใส่ภาพ
หรือวิดีโอของสิ่งของนั้นๆ ลงไปในแบบสอบถามออนไลน์ได้เลย 

1.4 ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ: หากข้อมูลมีความส าคัญ การจัดเก็บเอกสารก็ยิ่ง
มีส าคัญตามไปด้วย การที่เอกสารข้อมูลถูกจัดอย่างเป็นระเบียบในบัญชี Google จะยิ่งง่ายต่อการค้นหา 

1.5 สามารถน าข้อมูลไปใช้ต่อได้สะดวก : เราสามารถน าผลลัพธ์จากการท า
แบบสอบถามออนไลน์ไปใช้ต่อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพราะเราสามารถ Export ข้อมูลผลลัพธ์ออกมาเป็น
ไฟล์เพื่อน าไปใช้ต่อได้เลย 

1.6 นอกจากเป็นแบบสอบถามยังใช้ท าการสอบย่อยแบบออนไลน์ได้อีกด้วย : เรา
สามารถใช้ Google Form เพ่ือสร้างข้อสอบส าหรับการสอบย่อยได้ โดยที่ผู้ท าข้อสอบสามารถตรวจค าตอบได้
ทันทีอีกด้วย 
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2. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ต่อภาพรวมโครงการ 
1. วิทยากรมีการใช้สื่อน าเสนอที่ดี กระชับ และมีความชัดเจน เนื้อหาค่อนข้างชัดเจน อธิบายโดย

ใช้ภาพประกอบแทน ท าให้ผู้ เข้ารับอบรมสนใจ   
2. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากรควรมีจ านวนมากกว่านี้ เพ่ือความเข้าใจและช่วยเหลือผู้เข้ารับอบรม 
3. สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า และไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมอบรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจักรพงศ์ ใจวรรณะ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด อบจ. บรรยาย
เกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดท าแบบสอบถาม และสร้างแบบประเมินออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อจัดท าแบบสอบถาม      
แบบประเมินออนไลน์ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 

 



 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ       :  ฝุายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัด อบจ. 
 เจ้าหน้าที่โครงการ : นายชัยวุฒิ  สมุดความ 
   นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง  
   หัวหน้าฝุายนิติการและการพาณิชย์ 
  :  นางสาววัลลภา  ใจมิภักดิ์ 
   นิติกรช านาญการ 
  :  นางสาวกานต์รวี  มูลติ๊บ 
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ : บุคลากร ส านักปลัด อบจ. 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 งบประมาณที่ใช้ : 2๐๐,๐00 บาท 

 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 มาตรา 45 (9) บัญญัติให้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อันเก่ียวกับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน สนับสนุนหรือช่วยเหลือ
ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจการอ่ืนใดที่ เป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ และคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประกาศใน ราช
กิจจานุเบกษาในเล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง แนวทางในการจัดบริการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล (3) สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ใน
ชุมชนเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น และสอดคล้องกับ 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนที่ 5 แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ได้ก าหนดให้
รัฐต้องด าเนินการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมถึง  แผนการ

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 4 - 25 กรกฎาคม 2562 

ณ อ าเภอแม่ลาว2 อ าเภอเทิง2 อ าเภอเชียงของ2 อ าเภอเวียงป่าเป้า 
 



บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554  ได้ก าหนดนโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี คือ นโยบายที่ 8.1 
นโยบายการบริหารจัดการที่ดี ให้มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการ  จัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้ง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนขยายการให้บริการที่ครอบคลุมถึงประชาชนในพ้ืนที่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชน และแผนระดับต่างๆ ในพ้ืนที่  โดยใช้วิธีการ
สร้างกลไกเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งการถ่ายโอน
บทบาท ภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากรจากส่วนกลางสู่ระดับปฏิบัติการ และนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย
และการยุติธรรม ให้ดูแลการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมทั่วถึงและ  ส่งเสริม
การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน และภาคธุรกิจ รวมตลอดถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยใช้
วิธีการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยเน้นการบริหารจัดการที่ดี 
โปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องปัญหาความ
เข้าใจกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสิทธิที่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชน ที่ไม่อาจรับรู้และเข้าถึงกฎหมาย
ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชน อันส่งผลให้ประสบปัญหาในการดูแลและปกปูองสิทธิของ
ตนเอง  ซึ่งจะพบปัญหาจากประชาชนได้ร้องเรียนร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น หนี้นอกระบบ คดีอาญา คดีแพ่ง 
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ 

 ดังนั้น เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือในเรื่องความรู้และสิทธิของประชาชนตาม
กฎหมาย และเพ่ือส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือประชาชน ทางกฎหมายรวมไปถึง
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย สิทธิชุมชน และหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งล้วนเป็น
ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงความช่วยเหลือและการให้บริการของทางราชการ  

 วัตถุประสงค์โครงการ 
      1) เพ่ืออบรมให้ความรู้กฎหมายอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ีท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

2) เพ่ืออ านวยความสะดวก และขับเคลื่อนการเข้าถึงการรับรู้กฎหมายและการให้บริการ
ประชาชน 

3) เพ่ือให้บริการความรู้ความเป็นธรรมทางกฎหมายเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงราย และเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการอ านวยความเป็นธรรมด้านกฎหมายแก่ประชาชน 

4) เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการบริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการรับ
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม การให้ความช่วยเหลือประชาชน และแนะน า
ช่องทางด้านการบริการความช่วยเหลือด้านความเป็นธรรมทางกฎหมายแก่ประชาชน 

๕) เพ่ือผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ได้รับไปใช้ปกปูองสิทธิ  และต่อการ
สร้างภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต 

๖) เพ่ือผู้เข้ารับการอบรมได้น าความรู้ทางกฎหมายที่ได้รับต่อยอดเผยแพร่ความรู้ไปในชุมชน 
๗) เพ่ือส่งเสริมแนวทางยุติธรรมทางเลือกลงสู่ประชาชน 



 กลุ่มเป้าหมาย (เป้าหมายเชิงปริมาณ) จัดอบรมตามโครงการ จ านวน 4 ครั้ง (4 รุ่น) ให้กับ
ตัวแทนชุมชน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในเขตจังหวัดเชียงราย ในพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ พิจารณาตามสภาพปัญหา
ของแต่ละพ้ืนที่ที่ห่างไกลตัวจังหวัดเชียงราย จ านวน 500 คน (ครั้งละ 125 คน) 

 หัวข้อการฝึกอบรมและการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
-   ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจ านอง 
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขายฝาก 
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปุาไม้ 
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  

 
 
 
 

(1) วันที่ 4 กรกฎาคม 2562   รุ่นที่ ๑ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน   
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 



(2) วันที ่11 กรกฎาคม 2562  รุ่นที่ 2 อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) วันที ่18 กรกฎาคม 2562  รุ่นที่ 3 อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



(4) วันที ่25 กรกฎาคม 2562   รุ่นที่ 4  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ข้าราชการ พนักงานจ้าง ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ งานรัฐพิธี ” 

 



 
 
 
 - การลงทะเบียนหนังสือรับ (ทะเบียนกลาง)  จ านวน     ๑๗,๒๕๐ เรื่อง 
 - การลงทะเบียนหนังสือส่ง (ทะเบียนกลาง)  จ านวน        ๖,๓๑๖ เรื่อง 
 - การลงทะเบียนหนังสือรับ (ส านักปลัดฯ)  จ านวน       ๓,๓๔๘ เรื่อง 
 - การลงทะเบียนหนังสือส่ง (ส านักปลัดฯ)  จ านวน          ๗๗๒ เรื่อง 
 - การควบคุมสมุดค าสั่ง    จ านวน       ๓,๕๒๐ เรื่อง 
 - การควบคุมสมุดประกาศ   จ านวน          ๓๑๐   เรื่อง 
 
 

 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25๖๒  
 งานจัดซื้อ งานจัดจ้าง 
  - วิธีประกาศเชิญชวน   จ านวน       -    ครั้ง 
  - วิธีคัดเลือก    จ านวน       -    ครั้ง 
  - วิธีเฉพาะเจาะจง   จ านวน   ๒๗๖   ครั้ง 
 การเบิกจ่ายเงิน 
  ในปีงบประมาณ 25๖๒ มีการเบิกจ่ายจ านวนทั้งสิ้น  ๖๔๓  ฎีกา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 



 
 
 

งานการบริหารงานงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๒ ส านักปลัด อบจ. 
จ านวน 81,008,496.00 บาท  โอนเพิ่ม 3,038,500.00 บาท  โอนลด 12,428,500.00 บาท 

ถือจ่าย 71,618,496.00 บาท  เบิกจ่ายจ านวน 36,438,074.23 บาท คงเหลือ 35,180,421.77 บาท 
คิดอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ  50.88  โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 

 
ที ่ รายการ งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ 

 
1. เงินเดือน 

     
1 เงินเดือนพนักงาน 10,003,200.00 0.00 2,000.00 9,098,736.30 902,463.70 

2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 375,600.00 0.00 0.00 307,449.04 68,150.96 

3 เงินประจ าต าแหน่ง 357,600.00 0.00 0.00 319,483.00 38,117.00 

4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 225,480.00 2,000.00 0.00 227,340.00 140.00 

5 ค่าจ้างพนักงานจ้าง 6,250,500.00 0.00 0.00 4,950,928.00 1,299,572.00 

6 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

167,016.00 0.00 0.00 163,081.00 3,935.00 

  รวมงบประมาณ 17,379,396.00 2,000.00 2,000.00 15,067,017.34 2,312,378.66 

 
2. ค่าตอบแทน 

     

1 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

100,000.00 0.00 0.00 99,900.00 100.00 

2 ค่าเช่าบ้าน 400,000.00 78,500.00 0.00 408,472.32 70,027.68 

3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000.00 37,000.00 0.00 97,000.00 0.00 

  รวมงบประมาณ 560,000.00 115,500.00 0.00 605,372.32 70,127.68 

 
3. ค่าใช้สอย 

     

1 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

8,350,000.00 0.00 0.00 8,063,358.85 286,641.15 

2 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

300,000.00 228,000.00 0.00 492,400.00 35,600.00 

3 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

400,000.00 400,000.00 0.00 670,312.50 129,687.50 

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 43,000,000.00 0.00 11,840,000.00 0.00 31,160,000.00 

5 ค่าของขวัญของรางวัล 18,000.00 0.00 0.00 7,150.00 10,850.00 

6 โครงการวันท้องถิ่นไทย 20,000.00 0.00 0.00 14,435.00 5,565.00 

7 
โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายแก่ประชาชน 

200,000.00 0.00 0.00 186,350.00 13,650.00 

8 
โครงการค่าเรียนรู้อย่างมีสติ
ห่างไกลยาเสพติด 

300,000.00 0.00 228,000.00 72,000.00 0.00 

       

การบริหารงบประมาณ 



ที ่ รายการ งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ 

9 

โครงการสร้างเครือข่าย 
อบจ.เชียงรายและสถาน
พินิจสานใจห่วงใยเด็กและ
เยาวชนเชียงรายต้านภัยยา
เสพติด 

200,000.00 0.00 37,000.00 114,670.00 48,330.00 

10 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
หลักสูตร อาสาสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
เพื่อรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

240,000.00 0.00 0.00 232,250.00 7,750.00 

11 

โครงการฟื้นฟูและพัฒนา
สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด 
หลักสูตร การพัฒนาชีวิต
ผู้ต้องขังด้วยวิธีชุมชนบ าบัด 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000.00 400,000.00 0.00 562,280.50 237,719.50 

 
รวมงบประมาณ 53,628,000.00 1,028,000.00 12,105,000.00 10,615,206.85 31,935,793.15 

 
4. ค่าวัสด ุ

     
1 วัสดุส านักงาน 1,000,000.00 400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 500,000.00 493,000.00 0.00 993,000.00 0.00 

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,041,600.00 0.00 321,500.00 546,868.79 173,231.21 

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,000,000.00 600,000.00 0.00 1,578,850.00 21,150.00 

 
รวมงบประมาณ 3,541,600.00 1,493,000.00 321,500.00 4,518,718.79 194,381.21 

 
5 ค่าสาธารณูปโภค 

     
1 ค่าไฟฟูา 4,500,000.00 0.00 0.00 4,380,353.00 119,647.00 

2 ค่าน้ าประปา 500,000.00 0.00 0.00 257,370.63 242,629.37 

3 ค่าโทรศัพท์ 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 

4 ค่าไปรษณีย์ 400,000.00 400,000.00 0.00 505,859.00 294,141.00 

5 
ค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม 

250,000.00 0.00 0.00 248,576.30 1,423.70 

 
รวมงบประมาณ 5,730,000.00 400,000.00 0.00 5,472,158.93 657,841.07 

 
6. ค่าครภุณัฑ์ 

     

1 
เลนส์กล้องถ่ายรูป ขนาด 
17-40 MM 

26,000.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 

2 
เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับ
งานเก็บเอกสาร ระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 

18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

3 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน 

64,000.00 0.00 0.00 64,000.00 0.00 



ที ่ รายการ งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ 

4 
เครื่องพิมแบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 

12,900.00 0.00 0.00 11,700.00 1,200.00 

5 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า 

2,600.00 0.00 0.00 2,400.00 200.00 

6 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล 

21,000.00 0.00 0.00 20,000.00 1,000.00 

7 
เครื่องส ารองไฟฟูาขนาด 
800 VA 

25,000.00 0.00 0.00 17,500.00 7,500.00 

 
รวมงบประมาณ 169,500.00 0.00 0.00 159,600.00 9,900.00 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 81,008,496.00 3,038,500.00 12,428,500.00 36,438,074.23 35,180,421.77 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผลการปฏิบัติราชการด้านอื่น ๆ และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายข้อตกลง 
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ 

(๑) การบริการประชาชนนอกเวลา 
     ราชการและในวันหยุดราชการ 
 
 
 
 
(๒) การจัดช่องทางการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารและผลการ 
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๓) การรับฟังความคิดเห็นของ 
     ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) จัดบริการกระบวนงาน 
บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง 
และในวันหยุดราชการ 
 
 
 
(๒) จัดให้มีช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารและผลการ
ด าเนินงานแก่ประชาชน 
    - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
    - เอกสารสิ่งพิมพ์ 
    - แผ่นพับ 
    - จดหมายข่าว 
    - แผ่นพับขั้นตอนการ 
      ปฏิบัติงาน 
    - ติดประกาศต่าง ๆ 
    - สถานีวิทยุกระจายเสียง 
    - หนังสือพิมพ์ 
    - เว็ปไซต์ 
    - อ่ืน ๆ  
 
(๓) จัดให้มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
    - ตู้รับฟังความคิดเห็น 
    - โทรศัพท์ 
    - ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
    - อ่ืน ๆ เช่น ผ่านส่วน 
      ราชการ ผ่าน ส.อบจ.  
      ผู้น าท้องถิ่น ฯลฯ  
    - เว็ปไซต์ (Web Board) 
     
 

(๑) จัดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร
ยาม เพื่อให้บริการประชาชนและ
ดูแลความปลอดภัยทั้งในและนอก
เวลาราชการ  
 
(๒) ได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารและผลการ 
ด าเนินงานแก่ประชาชนดังนี้ 
     - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
     - เอกสารสิ่งพิมพ์ 
     - แผ่นพับการจัดงาน 
       มหกรรมไม้ดอกอาเซียน 
     - จดหมายข่าวเผยแพร่ทาง 
www.chiangraipao.go.th 
     - ติดประกาศต่าง ๆ 
     - สื่อวิทยุและสปอตโฆษณา 
     - หนังสือพิมพ์ 
     - เว็ปไซต์ 
- งานแถลงข่าว 
 
(๓) ได้จัดให้มีช่องทางรับฟังความ 
     คิดเห็นของประชาชนดังนี้ 
     - ตู้รับฟังความคิดเห็น 
     - โทรศัพท์ 
     - ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
     - อ่ืน ๆ เช่น ผ่านส่วน 
       ราชการ ผ่าน ส.อบจ.  
       ผู้น าท้องถิ่น ฯลฯ  
     - เว็ปไซต์
www.chiangraipao.go.th 
     - App Spond แจ้งข่าวร้องทุกข์ 
     - ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบจ.
เชียงราย 
 
 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายข้อตกลง 
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ 

(๔) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (๔) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
    และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
    ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

(๔) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
    และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
    ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๕) การวางระบบควบคุมภายใน  
    ตามระเบียบ 
 
 
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(๑) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) การบริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 

 
(๓) การส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ทุจริต 
 
 
 
 
 
งานสารบรรณ 
 

(๕) วางระบบควบคุมภายใน 
    และมีการด าเนินการตาม 
    ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการ  
    ก าหนดมาตรฐานการควบ 
    คุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
(๑) จัดให้มีคณะกรรมการหรือ 
     คณะท างานเกี่ยวกับลด 
     ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 
     กระบวนงานของอบจ.  
     เชียงราย 
 
 
 
 
 
(๒) อ านวยความสะดวกให้ 
     ประชาชนที่มาติดต่อ 
     ราชการและจัดให้มี 
     ศูนย์บริการประชาชน  
    "ศูนย์บริการร่วม" 
 
 

 
(๓) มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
และรับแจ้งการทุจริตคอรัปชั่น
และจัดให้มีการอบรมพัฒนา 
จิตส านึก และจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 
เป็นหน่วยงานสารบรรณกลาง
ขององค์กร 
 

(๕) ได้ด าเนินการวางระบบควบคุม
ภายในและมีการด าเนินการตาม
ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
 
 
(๑) จัดให้มีค าสั่ง อบจ.ชร.            
ที่ ๑๗๗๐/๒๕๕๘  ลว. ๑๐ ก.ย. 
๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา
ปฏิบัติราชการ และค าสั่ง อบจ.ชร.  
ที่ ๖๑๗/๒๕๕๙ ลว. ๑๔ มี.ค. 
๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
พิจารณาการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ 
 
(๒) อ านวยความสะดวกให้ 
ประชาชนที่มาติดต่อราชการและจัด
ให้มีศูนย์บริการประชาชน  
"ศูนย์บริการร่วม" โดยส านักปลัด
อบจ. ไดจ้ัดเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่     
ณ ศูนย์บริการประชาชน 
 
- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
และรบัแจ้งการทุจริตคอรัปชั่น  
- จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบจ.ชร. 
- จัดให้มีการอบรมบุคลากร อบจ.ชร. 
 
 
 
ใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ : 
SMART OFFICE 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายข้อตกลง 
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ 

การประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดกิจกรรม ๕ ส 
 
 
 
 
การประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

ประหยัดพลังงานไฟฟูา น้ ามัน 
เป็นไปตามมาตรการประหยัด
พลังงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดให้มีกิจกรรม ๕ ส เพ่ือให้
ส านักงานน่าอยู่และสะดวกต่อ
การบริการประชาชนหรือผู้มา
ติดต่อราชการต่าง ๆ 
 

ปิดประกาศ เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อต่าง ๆ
และเว็ปไซต์ 
www.chiangraipao.go.th 
 
รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที
เมื่อเกิดปัญหา และรับ
ด าเนินการทันทีเมื่อได้รับความ
เห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไข 

ส านักปลัด อบจ. ได้มีการประกาศ
มาตรการประหยัดพลังงาน และแจ้ง
ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานใน 
อบจ.เชียงราย ประหยัดพลังงาน  
การเปรียบเทียบการใช้พลังงาน 
 - ค่าไฟฟูา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ใช้ไป ๒,๖๓๗,๙๙๖.๔๔ บาท 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ใช้ไป 
4,380,353.00 บาท เพ่ิมข้ึน
๑,๗๔๒,๓๕๖.๕๖ บาท 
 - ค่าน้ า ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใช้ไป 
๒๓๘,๓๙๐.๘๖ บาท ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ใช้ไป 257,370.63 บาท 
เพ่ิมข้ึน ๑๘,๙๗๙.๗๗ บาท  
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ใช้ไป ๔๗๖,๖๙๕.๓๒ บาท  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ใช้ไป 
546,868.79 บาท เพ่ิมขึ้น 
๗๐,๑๗๓.๔๗ บาท  
 
มีการจัดกิจกรรม ๕ ส เพ่ือท า
ส านักงานให้น่าอยู่และสะดวกต่อการ
บริการประชาชน หรือผู้มาติดต่อ
ราชการต่าง ๆ อยู่เสมอ 
 

มีการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดซื้อ/
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ การสอบ
คัดเลือก และกิจกรรม ต่าง ๆ ของ 
อบจ.เชียงราย ทางสื่อต่าง ๆและเว็ป
ไซต์ www.chiangraipao.go.th 
 
มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยทันทีเมื่อเกิดปัญหาและแก้ไข
ทันทีเม่ือได้รับความเห็นชอบให้
ด าเนินการ 
 
 
 

http://www.chiangraipao.go.th/
http://www.chiangraipao.go.th/


ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายข้อตกลง 
ในการด าเนนิการ 

ผลการด าเนินการ 

การมอบหมายงานให้บุคลากร 
(๑) การมอบหมายงานให้บุคลากร 
 
 
 
 
(๒) การปฏิบัติงานตามนโยบาย
และตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
(๑) มีการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานให้แก่บุคลากรภายในอย่าง
ชัดเจนและครอบคลุม 
 
(๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตาม
นโยบายและตามท่ีได้รับ
มอบหมายเพ่ือให้การ
ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติภารกิจ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บริการสาธารณะในภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจตามนโยบายของนายก
อบจ. เชียงรายให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบริการสาธารณะ 
 

 
(๑) มีการแบ่งงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามค าสั่งแบ่งงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
(๒) ได้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามนโยบาย
และตามที่ได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติภารกิจตามมาตรฐานการ
ให้บริการสาธารณะ ในภารกิจการมี
ส่วนร่วมในการปูองกันปัญหา
อาชญากรรมและปัญหายาเสพติด
ภายในจังหวัด ตามเกณฑ์ชี้วัด และ
โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายให้ได้มากข้ึน ควรมีการปรับปรุง ดังนี้ 
  ๑. ควรจัดให้มีการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น น้ ามัน, วัสดุส านักงาน เป็นต้น 

๒. ควรจัดให้มีมาตรการควบคุมการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง 
  ๓. มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งภายใน ภายนอก และองค์กร
เอกชน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  
  ๔. การปฏิบัติราชการให้ด าเนินการที่อยู่ในกรอบของข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และควร
มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
  ๕. จัดให้มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับ
ทุกส่วนราชการ 

๖. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันเทคโนโลยีในโลกยุค  
โลกาภิวัตน์ตามนโยบาย Thailand 4.0 
  ๗. ให้ความส าคัญกับการบริการที่เป็นเลิศ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการท างานเป็นทีม 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


