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ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงาน เพ่ือ
เปรียบเทียบว่ามีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามที่กําหนดหรือไม่ รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องมี
การเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาของเงินรายได้ การจัดสรรงบประมาณ การดําเนินงาน ตลอดจนเผยแพร่ผล
การปฏิบัติงานให้สาธารณชนได้รับทราบ   ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องมีกระบวน 
การวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนดําเนินงานทุกปีต่อเน่ืองกัน เพ่ือสร้างความมั่นใจและเปิด
โอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้
มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

สําหรับรายงานฉบับสมบูรณ์เล่มน้ี คณะทํางานรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด การตรวจเย่ียมพ้ืนที่ การติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ในการดําเนินงานน้ี คณะทํางานขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และอํานวยความสะดวกทั้งในด้านข้อมูล และด้านการประสานงานใน
การลงพ้ืนที่ ขอขอบพระคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และประชาชนในพ้ืนที่ ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
พฤศจิกายน 2559 
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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ือนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์กรในอนาคต โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ดําเนินงาน 
 โดยการติดตามและประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งคณะทํางานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้คัดเลือกโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     ด้านการ
ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม และด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. วิธีการดําเนินงานมีขั้นตอนดังนี้ 
1) หัวหน้าคณะทํางานจัดประชุม นักวิจัย และผู้ช่วยงานภาคสนาม เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจใน

การดําเนินโครงการ และวางแผนการทํางาน โดยแบ่งการทํางานเป็น 4 ส่วน คือการวิเคราะห์การ
เบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
การตรวจเย่ียมพ้ืนที่ และการติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร์ 

2) เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีทั้งข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน การสัมภาษณ์ 
และข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
เพ่ือที่จะใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

3) การตรวจเย่ียมพ้ืนที่เพ่ือที่คณะทํางานและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันสังเกตการดําเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจ
เย่ียม 

4) การติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต้ังงบประมาณไว้สําหรับแผนการดําเนินงานฯประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 1,015,639,810 บาทสําหรับ 244โครงการ หลังจากโอนเพ่ิม โอนลด
แล้วคงเหลือ 931,454,710บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) มีสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณ 
ดังน้ี 
 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวนเงิน 324,253,800บาท คิดเป็นร้อยละ 

34.81 สําหรับ 87 โครงการ 
 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวนเงิน 224,522,800 บาท คิด

เป็นร้อยละ 24.10 สําหรับ 54 โครงการ   
 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

จํานวนเงิน 138,362,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.85 สําหรับ 12 โครงการ 
จากงบประมาณที่ต้ังไว้ จํานวน 902,217,000 บาท รวมการโอนเพ่ิมและโอนลด โดยผลการ 

เบิกจ่ายจริงทั้งหมด เป็นเงิน 646,128,340.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.37 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ (ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ดังน้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีงบประมาณเหลือจ่าย 285,326,369.15 
บาท สําหรับผลการดําเนินงานโครงการคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการทั้งหมด เป็นดังน้ี 
 โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 125 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.23 
 โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.66 
 ยกเลิกโครงการจํานวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.11 

เมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 3 
ลําดับแรกได้แก่ ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐานเบิกจ่ายจริง 183,388,992 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 19.69 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เบิกจ่ายจริง 153,246,883.13 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.45 และลําดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัด 
ระเบียบชุมชน สังคมเบิกจ่ายจริง 127,135,063.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.65 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 

     เมื่อพิจารณาตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 
 3 ลําดับแรก ได้แก่ ลําดับที่ 1  สํานักการช่าง เบิกจ่ายจริง 432,521,085.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.44
ลําดับที่ 2 สํานักการศึกษาฯ เบิกจ่ายจริง 132,450,332.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.22 และลําดับที่ 3
สํานักปลัดฯเบิกจ่ายจริง 47,726,979.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 
โดยสาเหตุของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีดังน้ี 

1. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้าการกําหนด ทําให้กระทบต่อการเบิกจา่ย
งบประมาณของโครงการต่าง ๆ 

2. มีความล่าช้าเก่ียวกับการประมูล จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทําสัญญา 
3. การยกเลิกโครงการอันเน่ืองมาจากข้อทักท้วงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
4. การยกเลิกโครงการอันเน่ืองมาจากการสํารวจพ้ืนที่ของหน่วยงานแล้วพบว่ามีความทับ

ซ้อนกับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. มีปัญหาติดขัดเก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่ายที่ไม่ชัดเจน เช่น การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนของ
พระภิกษุสงฆ์ เป็นต้นทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณส่วนน้ีได้ ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงไปยังโครงการที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม การศาสนา เป็นต้น 

6. บางโครงการมีการเบิกจ่ายแต่ยังไม่ปิดโครงการ 
7. เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ทําให้การเบิกจ่าย

รายหัวตํ่ากว่าที่ประมาณการไว้ 
8. งบประมาณที่ต้ังไว้สูงกว่างบประมาณที่เบิกจ่ายจริงเน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างได้ราคาตํ่า

กว่างบประมาณที่ต้ังไว้ 

เมื่อพิจารณาตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เขต พบว่า งบประมาณกระจายลงทุก
พ้ืนที่ 
 เขตที่ 1 ได้แก่ อ.กัลยาณิวัฒนา อ.สะเมิง อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า และอ.อมก๋อย  
 เขตที่ 2 ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.พร้าว และ อ.แม่แตง 
 เขตที่ 3 ได้แก่ อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.สารภี อ.หางดง อ.สันกําแพง อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง 

และ อ.ดอยหล่อ 
 เขตที่ 4 ได้แก่ อ.เมือง (รวมส่วนกลาง) อ.แม่ริม และ อ.สันทราย 

 

3. การตรวจเยี่ยมพื้นที ่
คณะทํางานร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ สุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการ

ดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน 3 ยุทธศาสตร์  
และตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง ที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน และ/หรือโครงการที่
ดําเนินงานแล้วเสร็จ จํานวน 4 ครั้ง  โดยกระจายตามลักษณะทั้ง 4 เขตทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่รวม 7 โครงการ ดังน้ี 

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะทํางานพร้อมด้วยคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลฯตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านแอ่นใหม ่ หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านแอ่นเช่ือมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตําบลบงตัน อําเภอดอยเต่า และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ณ บ้านโปงทุ่ง หมู่ที ่ 5 ตําบลโปงทุ่ง เช่ือมบ้านฉิมพลี หมู่ที ่ 4 ตําบลดอย
เต่า อําเภอดอยเต่า ตามยุทธศาสตร์ที่ 1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะทํางานพร้อมด้วยคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเย่ียมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  และโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียน
แม่อายวิทยาคมตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559คณะทํางานพร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม 
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และประเมินผลฯตรวจเย่ียมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณเทศบาลตําบลท่ากว้าง อําเภอสารภี และ
บริเวณทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทา สา
ธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม 

 ครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะทํางานพร้อมด้วยคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลฯตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน
สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10 ตําบลเชิงดอย เช่ือมบ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 4 ตําบลป่าลาน 
อําเภอดอยสะเก็ด และตรวจเย่ียมโครงการปรับปรุงถนน โดยวิธีฉาบผิวทางแบบพาราสเลอร่ีซีล ถนนสาย 
ชม. 2142 บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 ตําบลข้ีเหล็ก เช่ือมบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่
แตง ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ข้อเสนอแนะการตรวจเย่ียมพื้นที่ 

จากการตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ณ บ้านแอ่นใหม ่หมูท่ี่ 2 ตําบลบ้าน
แอ่น เช่ือมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตําบลบงตัน อําเภอดอยเต่า มีข้อเสนอแนะดังน้ี  

1. ประชาชนต้องการได้ถนนเส้นทางเข้าป่าช้าของหมู่บ้านซึ่งยังเป็นถนนลูกรังอยู่ ดังน้ัน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรประสานกับองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือ
ตรวจสอบถนนเส้นทางเข้าป่าช้าของหมู่บ้านว่าอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของใคร และ
สนับสนุนในส่วนที่สามารถดําเนินการได้ เพ่ือก่อสร้างทางเช่ือมต่อไปยังป่าช้าของชุมชน เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็ว  

2. การเดินทางบนถนนที่ได้รับการปรับปรุงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความ
สะดวกสบายมาขึ้น แต่ประชาชนต้องการให้มีการเช่ือมต่อถนนเส้นน้ีกับทุก ๆ หมู่บ้าน เพ่ือ
ความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ือติดต่อประสานงานกันของทุกหมู่บ้านในตําบล ดังน้ัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสภาพถนนและตรวจสอบผู้รับผิดชอบของพ้ืนทั้งหมด เพ่ือร่วมดําเนินการ 
หรือให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างเส้นทางที่สามารถเช่ือมต่อกันได้ทุก
หมู่บ้านให้แก่ประชาชน 

จากการตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ณ บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 5 
 ตําบลโปงทุ่ง เช่ือมบ้านฉิมพลี หมูท่ี่ 4 ตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 
ในการตรวจสอบพ้ืนที่ถนนที่สร้างเสร็จแล้วว่ามีพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตรายอย่างไรบ้าง จากการเก็บ
ข้อมูลพบว่ามีถนนบางช่วงที่เป็นเหวลึก และช่วงโค้งหักศอกไม่มีราวเหล็กกันรถตกถนน และ
ไม่มีไหล่ถนน ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรประสานงานกับองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณในการสร้างราวเหล็ก และไหล่ถนนคอนกรีตต่อไป 

2. ให้มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือหาข้อสรุปและวิธีการแก้ไข กรณี 
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การว่ิงผ่านของรถบรรทุกทีม่ีนํ้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด โดยอาจออกเป็นกฎระเบียบ 
       ชุมชน หรือทําป้ายห้ามรถบรรทุกเกินหนักหนักที่กําหนดไว้ผ่าน เป็นต้น 

จากการตรวจเย่ียมโครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  และโครงการอาหาร
กลางวัน ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรให้การสนับสนุนเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่คุณครู โดยอาจส่งเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ลงพ้ืนที่เพ่ือให้คําแนะนําและให้ความรู้แก่คุณครูผู้รับผิดชอบงานด้านน้ี เพ่ือ
ความถูกต้องและรวดเร็วในการดําเนินงาน  

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับอาคารเรียน 
ห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม เน่ืองด้วยจํานวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันเพ่ิมเติมเน่ืองด้วย
มีนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์มากขึ้น 

จากการตรวจเย่ียมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โดย เลือกตรวจเย่ียมในบริเวณเทศบาล 
ตําบลท่ากว้าง อําเภอสารภี มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลอีก 1 
บ่อเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 3 4 และ 5 เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ห่างไกล นํ้าไหลค่อนข้างช้า 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรแจ้งประสานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือในด้านการดูแลรักษาระบบนํ้าประปา และเคร่ืองกรอง 

 จากการตรวจเย่ียมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแหย่ง 
อําเภอสันทราย มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลรักษาระบบนํ้าประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการทําความสะอาดด้วยวิธีการเป่าท่อน้ําเดิม เพ่ือรองรับระบบนํ้าประชาใหม่ และ
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเน่ืองและสมบูรณ์    

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลอีก 1 บ่อ 
เพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ห่างไกล ประชาชนทั้งหมด 170 ครัวเรือน และ
สามารถขยายผลไปสู่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 2 เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อีกด้วย 

จากการตรวจเย่ียมโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตถนน
สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10 ตําบลเชิงดอย เช่ือมบ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 4 ตําบลป่าลาน 
อําเภอดอยสะเก็ด มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
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1. ถนนที่ปรับปรุงใหม่สูงกว่าถนนเดิม ทําให้ถนนท่ีเช่ือมต่อกันน้ันต่างระดับกัน โดยเฉพาะทาง
เช่ือมระหว่างซอย และทางเชื่อมระหว่างถนนกับบ้านเรือน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้คําแนะนําในการ
ทําทางเช่ือมลาดลงจากถนนที่ปรับปรุงกับถนนระหว่างซอย และทางเช่ือมลาดลงจากถนนท่ี
ปรับปรุงกับทางเข้าบ้านเรือน เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ ตลอดจนการทําความสะอาด หรือ
ปรับปรุงท่อระบายนํ้าหลังจากมีการก่อสร้างเสร็จแล้วเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม 

2. หลังจากมีการปรับปรุงผิวจราจรแล้ว มีรถหลายประเภทเข้ามาร่วมใช้ประโยชน์ เช่น รถเกี่ยว
ข้าว รถไถนา เป็นต้น ทําให้ถนนเป็นรอย ตลอดจนรถบรรทุกที่มีนํ้าหนักมาก ประชาชน
ต้องการให้มีการควบคุมด้วยการทําป้ายนํ้าหนักโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
การออกเทศบัญญัติโดยเทศบาล เพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

จากการตรวจเย่ียมโครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล ถนนสาย 
ชม. 2142 บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 ตําบลข้ีเหล็ก เช่ือมบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่
แตง  มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ประชาชนต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาถนนให้ยาวมากขึ้นเพ่ือเช่ือมต่อไป 
จนถึงตัวอําเภอแม่แตง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาจประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสภาพถนนและผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ และดําเนินการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างถนนต่อไป 

2. เน่ืองด้วยมีรถเข้ามาใช้เส้นทางมากขึ้น อาจทําให้เกิดความเสียหายกับผิวจราจรได้ ประชาชน
ต้องการให้มีการควบคุมด้วยการทําป้ายนํ้าหนักโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
การออกเทศบัญญัติโดยเทศบาล เพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

 
4. การประเมินผลตามตัวชี้วัด 

การประเมินพันธกิจ 
1) กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) - ผลการประเมินระดับดีมาก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานที่ครบถ้วนตามข้อกําหนด ประกอบด้วยความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ มีโครงการการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี และมี
การแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจําปีอีกทั้ง
ยังบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  

 

2) ผลสําเร็จของโครงการ 
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 การกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละเขตพื้นที่ - ผลการประเมินระดับดีมาก 
มีการจัดสรรงบประมาณและจํานวนโครงการลงในแต่ละเขตพ้ืนที่ตามภูมิศาสตร์ครบทุก

เขต โดยในเขตที่ 4 ซึ่งมีอําเภอเมืองอยู่ด้วยน้ันได้รับการจัดสรรงบประมาณและจํานวนโครงการ
มากที่สุด   
 ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินงานตามแผน - ผลการประเมินระดับดีมาก 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริงเท่ากับ 212 โครงการ จากจํานวนโครงการท้ังหมด
เท่ากับ 244 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.89 
 ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ - ผลการประเมินระดับปานกลาง 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริงและแล้วเสร็จ 125 โครงการ จากจํานวนโครงการ
ทั้งหมด 244 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.23 

3) ผลสําเร็จของแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ร้อยละของแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่- ผลการประเมินระดับดีมาก 

เป็นการประเมินความสอดคล้องของแผนการดําเนินงานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 
(พ.ศ. 2557-2560) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) เมื่อ
เทียบกับจํานวนโครงการทั้งหมดในแผนการดําเนินงาน โดยไม่รวมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ พบว่า 
มีโครงการท่ีอยู่ในแผนดําเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ร้อยละ 98.22 มีโครงการที่อยู่ในแผนดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 ร้อยละ 52.44 มีโครงการที่อยู่ในแผน
ดําเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี ร้อยละ 99.56 เฉลี่ยร้อยละ 
83.41 
 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง - ผลการประเมิน 

ระดับปานกลาง 
 มีการเบิกจ่ายเงินในการดําเนินโครงการจํานวน จํานวน 646,128,340.85บาท โดย
งบประมาณที่ต้ังไว้จํานวน 931,454,710 บาท คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 69.37 
 ร้อยละของโครงการตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้ดําเนินการ

เทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาสามปี - ผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง 
 จํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานฯ ที่ได้ดําเนินการ 212 โครงการ  จากจํานวน
โครงการทั้งหมด ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีจํานวน 660 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.12 
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 ร้อยละของโครงการต่อเนื่อง ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) – ผลการประเมิน
ระดับปานกลาง 
โครงการต่อเน่ืองหมายถึงโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 

แผนดําเนินงาน 2-3 ปีติดต่อกัน มีจํานวน 136  โครงการ  จากจํานวน 225 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 60.44 

  
การประเมินคณุภาพของผลงาน 

 การบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการ - ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
ประเมินจากการสุ่มโครงการซึ่งอยู่ในแผนการดําเนินงานจํานวน 47 โครงการพบว่ามี

โครงการที่ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์จํานวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.83 
 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ - ผลการประเมินระดับดี 

ประเมินจากการสุ่มโครงการที่มีการดําเนินงานจํานวน 42 โครงการ เป็นโครงการที่
สามารถแล้วเสร็จตามแผนระยะเวลาที่กําหนดไว้จํานวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 
 ร้อยละของโครงการท่ีมีการขยายผลการดําเนินโครงการให้เกิดความยั่งยืน - ผลการ

ประเมินระดับดี 
โครงการท่ีขยายผลให้เกิดความย่ังยืนหมายถึงโครงการที่มีการดําเนินการแล้วชุมชนมี

ความเข้มแข็ง จํานวน 92 โครงการ จากโครงการต่อเน่ือง 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.65  

การประเมินการบริหารจัดการในองค์กร 
 การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาบุคลากร - ผลการประเมินระดับดี 

การประเมินผลสําเร็จงานบริหารบุคคล พบว่า มีการดําเนินงานด้านการบริหารบุคคลตาม
เกณฑ์กําหนด จํานวน 4 ข้อ จากทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ 
1) มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นแผนสามปีจํานวน

บุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาจํานวน 931 คน จาก 945 คน คิดเป็นร้อยละ 98.52 
2) มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการ

ดําเนินงาน 10 โครงการจากจํานวนทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรให้สามารถทํางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ระบบการให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น รวมท้ังมีศนูย์ออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 

เน่ืองจากไม่มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรทําให้ไม่มีการนําผลการ
ประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน หรือการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนา- ผลการประเมินระดับดีมาก 
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บุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาจํานวน  จํานวน  931 คน จากบุคลากรทั้งหมดในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 945 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 
 หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรและตรงกับความตอ้งการของบคุลากร - ผลการ

ประเมินระดับดี 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแล้ว 10 โครงการจากโครงการทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 100 และบุคลากรมีความพึงพอใจที่หลักสูตรตรงกับความต้องการเฉล่ีย 3.5 
 ด้านความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา - ผลการประเมินระดับดี 

ความพึงพอใจต่อการพัฒนาตนเองเช่น การไปอบรม สัมมนา ดูงาน พบว่าความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 3.68 
 จํานวนนวัตกรรมที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร - ผลการประเมินระดับดี 

มีการนําระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการมากกว่า 1 
ระบบ ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศโปรแกรมการรับชําระภาษีของกองคลัง ระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพย์สนิของกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ - ผลการประเมินระดับดีมาก 

หน่วยงานที่มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการทํางาน เช่น กองคลัง กองพัสดุ กองแผน
และงบประมาณ ส่งผลให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 

การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

-ผลการประเมินระดับดีมาก 
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

 ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการ
ให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ -ผลการประเมิน
ระดับปานกลาง 
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 

 ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตัวแทนภาคธุรกิจ ต่อการให้บริการ
และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ -ผลการประเมินระดับปาน
กลาง 
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 

 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน -ผลการ
ประเมินระดับดี 
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
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 ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน -ผลการประเมินระดับปานกลาง 
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
-ผลการประเมินระดับดี 
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 

สรุปผลการประเมินตามตัวชีวั้ด 
ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

การประเมินพนัธกิจ: 1.กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
1. ความครบถ้วนของแผนพัฒนาสามปี ดีมาก 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ และการกระจาย ดีมาก 

          อํานาจให้ชุมชนจัดการตนเอง  
3. การแก้ไขปัญหาของชุมชน ดีมาก 
4. การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี ดีมาก 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
การประเมินพนัธกิจ: 2. ผลสาํเร็จของโครงการ 

1. ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพ้ืนที่ ดีมาก 
2. ร้อยละของโครงการที่ดําเนินงานตามแผน ดีมาก 
3. ร้อยละของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ปานกลาง 

การประเมินพนัธกิจ: 3. ผลสาํเร็จของแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1. ร้อยละของแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 
1 และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ดีมาก 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

ปานกลาง 

3. ร้อยละของโครงการตามแผนดําเนินงานฯที่ได้ดําเนินงานเทียบกับ 
แผนพัฒนาสามปี 

ปรับปรุง 

4. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

ปานกลาง 

การประเมินคณุภาพของผลงาน: ผลการดําเนินงาน 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ ปานกลาง 
2. ระยะเวลาตามท่ีกําหนดในแผนการดําเนินงาน ดี 
3. การขยายผลการดําเนินโครงการให้เกิดความย่ังยืน ดี 

การประเมินการบริหารจัดการ : 1. แผนพัฒนาบุคลากร 
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1. ผลสําเร็จของการบริหารงานบุคคล ดี 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ดีมาก 
3. ร้อยละของของหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรและตรงกับ ดี 
4. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ดี 

การประเมินการบริหารจัดการ : 2. นวัตกรรม 
1. จํานวนนวัตกรรมที่ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร ดี 
2. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ ดีมาก 

การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดีมาก 
2. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
 

ปานกลาง 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
3. ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาค

ธุรกิจ ต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปานกลาง 

4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทําและดําเนินงาน
ตามแผนฯ 

ดี 

5. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของ 

          บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ปานกลาง 

6. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

ดี 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ด้านพันธกิจ : ผลสําเร็จของแผนพัฒนาสามปี 
1. ควรพัฒนาและมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทําแผนเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดย เน้น
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกําหนดการวันเวลาให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนรับทราบให้
มากขึ้นอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้นํา ผู้บริหารชุมชน  

2. ผู้เก่ียวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาควรเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายภาครัฐที่
มุ่งเน้นความสอดคล้องกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมุ่งมองการพัฒนาระยะยาวอย่าง
ย่ังยืน และให้ความสําคัญต่อโครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมคัดเลือกเรียงลําดับตรงตามความ
ต้องการของประชาชน ในการแก้ไขปัญหา และการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาให้ครบทุกด้าน
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ตามแนวทางพัฒนาควรเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนํามาดําเนินการได้จริง และส่งเสริม
ความร่วมมือของชุมชน 

3. ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับบาทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลว่า
องค์การบริหารส่วนตําบล จังต้ังขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน การออกไปประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตําบล ควรให้คําแนะนาในการเสนอ
คัดเลือกกลั่นกรอง แผนงาน/โครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ที่สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้จริง และมีความเป็นไปได้สูงที่จะนําแผนงาน/โครงการน้ันมาดําเนินการ 

4. ควรมีการปรับทัศนคติของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบลแต่ละ
แห่ง ในการให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาฯ และกระบวนการจัดทําแผน ทั้งน้ี การมีส่วน
ร่วม และการแสดงความคิดเห็นของทุกคนถือเป็นข้อมูลสําคัญในการจัดทํารายละเอียดของ
แผนพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของแผน  

5. ควรริเริ่มโครงการพัฒนาใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นบรรจุในแผนพัฒนา
และควรใช้ข้อมูลการประเมินโครงการที่ควรแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกมาพัฒนาปรับปรุงโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลผลิตหรือเป้าหมายของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการหรือเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

ด้านพันธกิจ : ผลสําเร็จของโครงการ 
1. ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการให้มากขึ้น 

เน่ืองจากปัญหาของท้องถิ่นจะมีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ปัญหาจึงต้องการศาสตร์หลาย
ศาสตร์เข้ามาบริหารจัดการ  

2. หน่วยงานท่ีเสนอและรับผิดชอบการดําเนินโครงการ ควรตรวจสอบพ้ืนที่จริงของโครงการ 
เพ่ือให้ทราบความเป็นไปได้ สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
โครงการ เพ่ือลดผลกระทบ/ข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินโครงการหรือเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการและประเมินผลงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินโครงการ ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนในการบริหารงบประมาณ มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงานท่ีได้วางไว้และกํากับติดตามให้โครงการที่
ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

4. เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการของ
อบจ. ควรมีการติดตามความคืบหน้าการดําเนินการปรับปรุง แก้ไขการดําเนินโครงการเสนอ
ความเห็นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่ามีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และผลการดําเนิน
โครงการเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงการให้ความสําคัญของการประเมินโครงการของ
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เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการ
ดําเนินงานโครงการอย่างต่อเน่ืองก่อนมีการดําเนินงานตามโครงการทุกคร้ัง  

5. ควรมีการพิจารณาถึงผลกระทบของโครงการที่มีต่อประชาชน หรือชาวบ้าน ซึ่งบางคร้ังอาจ
เป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย แต่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่อยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการปรับปรุงพัฒนาถนน เส้นทางที่ผ่านหมู่บ้าน อาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อยู่พ้ืนที่ติดกับโครงการ เช่น ความต่างระดับของบ้านเรือนกับถนน โดยอาจเป็น
อันตรายในการใช้รถใช้ถนน และเศษหิน หรือดินที่อาจกระเด็นตกลงไปในท่อระบายนํ้า มีผล
ให้เกิดนํ้าท่วมในช่วงฤดูฝน เป็นต้น 

ด้านคุณภาพของผลงาน  
1. พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานท่ีระบุมาตรฐานของผลงาน ที่มีความจําเป็นอย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง

ปรับปรุงมาตรฐานที่ยังไม่เหมาะสมควรจัดบริการที่มุ่งเน้นความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่
ประชาชนและการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาโดยวางแผนการพัฒนาการให้บริการจากผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงบทบาทของประชาชนที่มีต่อการปกครอง
ท้องถิ่น และเร่งให้ประชาชนมีความต่ืนตัวที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินโครงการที่มีคุณภาพ 

3. ให้ความรู้ด้านการเขียนโครงการ วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดในเชิงคุณภาพของโครงการที่เป็น
การดําเนินงานที่มีประสทิธิภาพ เป็นไปตามข้อกําหนดหรือวัตถุประสงค์ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชนได้ ก็จะทําให้ได้โครงการที่
มีคุณภาพสามารถขับเคลื่อนให้เกิดความสําเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้ 

4. คุณภาพของผลงานส่วนหน่ึงย่อมมาจากความมุ่งมั่นต้ังใจของผู้ปฏิบัติ ดังน้ัน ทุกหน่วยงานควรมี
การสร้างแรงจูงใจ หรือแรงกระตุ้นให้ฝ่ายปฏิบัติงาน ที่จะต้องมุ่งให้บริการแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีใจบริการและกระตือรือร้นในการทํางานอย่างเต็มที่ สมดังวัตถุประสงค์หลักของ
หน่วยงาน 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. ใช้กลไกในการดําเนินการเพ่ือการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมท้ังการสร้างความตระหนักให้

ผู้บริหารและบุคลากร เห็นความสําคัญและสนับสนุนในเร่ืองของการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสนําเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาได้
อย่างรวดเร็ว 
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3. ควรเร่งปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงาน การ
ให้บริการ การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยกลุ่มสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนภาคธุรกิจ 

4. ผู้บริหารควรมีการวางระบบและกลไล ตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการทํางานในแต่ละ
ส่วนของหน่วยงาน เพ่ือให้งานแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล  

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
1. ควรพัฒนาฐานข้อมูล หรือระบบที่รวบรวมเผยแพร่เรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือวิธีการ

ปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายของการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบของการพบปะสนทนาและเครือข่ายเสมือน (Virtual Private 
Network) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ของการทํางานในแต่ละ
ตําแหน่งหน้าที่ 

2. ควรพัฒนาเคร่ืองมือกระบวนการเทียบเคียงผลการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายนอกใน
ระดับเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการผลักดันผลการดําเนินงานให้สามารถเทียบเคียงหรือ
เหนือกว่า 

3. การวางแผนการพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการกํากับติดตาม ให้บุคลากรมี
ศักยภาพในด้านที่เป็นความต้องการและตรงกับตําแหน่งการทํางาน และสามารถปฏิบัติงาน 
ให้เกิดผลสําเร็จทั้งการพัฒนาตนเองนํามาสู่การพัฒนางานและการพัฒนาองค์กร ตลอดจน
ความก้าวหน้าในสายงานของตน 

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ทุกคร้ังที่มีการจัด
สัมมนา หรือการฝึกอบรมในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน โดยอาจมีการ
รวบรวมเพ่ือจัดทําเป็นคู่มือสําหรับบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงการทํางานใน
หลาย ๆ ส่วนให้เป็นหน่ึงเดียว 
 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวมด้านการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี 
 ตามประกาศใหม่ของกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดให้แผนจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี และการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด นอกจากน้ียังมีรายละเอียดในสาระสําคัญที่
ระบุให้มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีทั้งการทําประชาคม การกําหนดกรอบเวลา การเช่ือมโยงการ
ทํางานกับแผนพัฒนาจังหวัด การติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละสองคร้ัง ซึ่งจะเริ่มใช้ใน
ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป ดังน้ันในปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงต้องเร่ง
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ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการให้ความรู้บุคลากรในการจัดทําแผนงาน การทําประชาคม การ
ถ่ายทอดกรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้วยการพัฒนา/คัดเลือกโครงการ และอาจจัดให้มีการทดลองเลือกใช้หัวข้อการประเมินที่จะต้องใช้ในปี 
2561 มาเร่ิมดําเนินการเก็บข้อมูล ร่วมกับการติดตามผลการประเมินในปี 2560 ไปก่อน เพ่ือเป็นการ
เตรียมการรองรับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง  การกํากับติดตามข้อมูล
ที่เก่ียวข้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการวางแผนการติดตาม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพด้วย 

โครงการท่ีดําเนินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
จากผลการดําเนินงานในโครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 จัดเป็น 

โครงการที่ดีมีผลการดําเนินงานที่เป็นการเริ่มต้นการปฏิรูปการศึกษา  มีเครือข่ายสนับสนุนการทํางานจาก 
หลายภาคส่วน หลายหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษาทุกระดับ  เพ่ือมุ่งหวังให้เป็นการทํางานที่ขับ 
เคลื่อนด้านการศึกษาทั้งภาคบังคับและการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชน   และเป็นต้นแบบให้กับ
หน่วยงานหลายภาคส่วนมาศึกษาดูงาน    ดังน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีการดําเนินการขับเคลื่อน
การทํางานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การศึกษาในทุกระดับของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถประสานสอดรับกันใน 
การพัฒนาศักยภาพของผู้สําเร็จการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคแรงงานอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุวิสัยทศัน์ มีดังนี ้
1. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการดําเนินงานในระดับดีมาก 

แสดงให้เห็นกระบวนการทํางานการจัดทําแผนครบถ้วนทุกขั้นตอน ดังน้ันเพ่ือให้แผนพัฒนามี
คุณภาพและสามารถบรรจุโครงการที่เป็นความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจึงควรส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภายใต้ช่องทาง
และรูปแบบที่มีอยู่ และการพัฒนาช่องทางและรูปแบบใหม่ ๆ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อ
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายและลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น 
เพ่ือนําไปสู่การสร้างความเป็นพลเมือง (Citizenship) ที่กระตือรือร้นและตระหนักถึงความสําคัญ
ต่อกิจการส่วนรวมภายในท้องถิ่นของตน 

2. จากการลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ ได้ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการ
ทํางานต่อเน่ืองที่เป็นความต้องการของประชาชน  แต่ก็พบว่าในหลายเรื่องที่ควรมีการดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองน้ันอาจไม่ได้เป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง เน่ืองจาก
กฎหมายการกระจายอํานาจที่มีส่วนในการกําหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
พยายามทําให้โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเป็น “ระบบสองช้ัน” โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลและเทศบาลเป็นโครงสร้างช้ันล่างรับผิดชอบภารกิจที่มีความง่ายและไม่ใช่ภารกิจ
คาบเก่ียวระหว่างองค์กรในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นโครงสร้างในช้ันบนที่จะ
รับผิดชอบภารกิจที่มีขนาดใหญ่มีความยากเป็นภารกิจคาบเก่ียวระหว่างองค์กรหรือเป็นภารกิจที่
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เกินกําลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในชั้นล่างดังน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดให้มี
การประชุมร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาล โดยการนําข้อเสนอแนะจากการลง
ตรวจเย่ียมพ้ืนที่ ไปประชุมร่วมกันให้เกิดประโยชน์   และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 

3. การปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลโดยรวมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการทํางาน จะต้อง
กระทําควบคู่ไปในหลายระดับ ทั้งการกํากับดูแลตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายตามสายรับผิดชอบการ
ทํางานโดย และต้องเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะการกํากับดูแลโดย
ประชาชนนับเป็นการกํากับดูแลที่มีความย่ังยืน และควรมีการพัฒนากฎหมายและระเบียบ รวมถึง
สร้างมาตรฐานกลางเป็นเคร่ืองมือในการกํากับดูแล เพ่ือเป็นการลดปัญหาความซ้ําซ้อนและไม่
ชัดเจน และประการสุดท้ายในระดับองค์กร จะต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรกํากับดูแลให้
มีขีดความสามารถและศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

4. ควรพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นด้วยเป้าหมายให้บุคคลท้องถิ่นมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ดังน้ันการพัฒนามาตรฐานกลางที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลการสร้างความเป็นมืออาชีพให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน และ
พัฒนาทักษะให้สามารถปฏิบัติงานในโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถ รวมท้ัง
จะต้องปลูกฝังและเสริมสร้างให้บุคลากรทํางานด้วยการยึดมั่นในระบบคุณธรรม จะมีส่วนทําให้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตัวชี้วัด จํานวน 

1. ตัวช้ีวัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพดีมาก 10 

2. ตัวช้ีวัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพดี 8 

3. ตัวช้ีวัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพพอใช้/ปานกลาง 7 

4. ตัวช้ีวัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 1 

รวม 26 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตัวชี้วัดที่ได้รบัค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
1. ควรวิเคราะห์และทบทวนจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ

จํานวนโครงการในแผนที่ดําเนินการได้จริงในปีที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์รายละเอียดของแต่
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ละโครงการเพ่ือนํามาจัดกลุ่มโครงการที่คล้ายคลึงกัน หรือหลอมรวมโครงการ ไม่ให้มีจํานวน
โครงการกระจัดกระจายเป็นโครงการย่อยมากเกินไป 

2. การเลือกโครงการจากแผนพัฒนาสามปีมาสู่แผนดําเนินการประจําปี ควรเลือกโครงการท่ี
วิเคราะห์มีความเป็นไปได้ในการดําเนินการให้แล้วเสร็จ โดยดูทั้งความต้องการของชุมชน และ
ความพร้อมของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และควรเลือกโครงการ มาบรรจุเป็นแผน
ดําเนินงานในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากโครงการที่มีในแผนพัฒนาสามปี 

3. ควรมีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ในหลากหลายมิตินอกเหนือจากการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการดําเนินการเช่นประเมินสถานการณ์การเมือง ประเมินความทับซ้อน
ของเขตความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก่อนที่จะส่งต่อมายังคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับอําเภอ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมา หลักการ และเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ให้มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาได้ 
ระบบการติดตามและประเมินผลจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
เน่ืองจากเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
แผนงานหรือดําเนินการต่าง ๆ  

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงาน โดย
ระบบการติดตามน้ันเร่ิมจากการได้รับงบประมาณไปดําเนินงาน ติดตามการใช้งบประมาณเมื่อเทียบกับ
เวลา ติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ ระบบการติดตามจึง
เป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงบริหารแผนงาน เพ่ือให้งานดําเนินต่อไปจน
ครบกําหนดเวลา และระบบประเมินผลจะเป็นการประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นในส่วนของผลผลิต และผลลัพธ์ 
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด ระบบการติดตามและประเมินผลจะได้รับ
ผลกระทบจากการทําแผนปฏิบัติการหรือแผนการดําเนินงาน ถ้าแผนฯ ที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการ
ติดตามและประเมินผล ก็จะทําให้ระบบติดตามและประเมินผลทําหน้าที่ของระบบไปได้  ถ้าแผนฯ ไม่เอ้ือ
ต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจนหรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ยึดแผนการดําเนินงาน เหล่าน้ีล้วนทํา
ให้ระบบการติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้ 

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการตรวจติดตาม
และประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

ทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2558-2562) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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เชียงใหม่ ที่ได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต โดยมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตร์ประเทศ 
พ.ศ. 2556-2561 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี 
(พ.ศ.2558-2561) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.
2558–2560) และนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น 

นอกจากน้ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาสามปีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2559–2561) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  มี
ลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  โดยมี
ความเช่ือมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปี  สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมท้ังแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

สิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จําเป็นต้องอาศัยการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยง
ธรรม คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นคณะทํางานในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรในอนาคต  

 

1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือตรวจและติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามี
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ     
 1.2.2 เพ่ือตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการดําเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  1.2.3 เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการดําเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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  1.2.4 เพ่ือทราบข้อเสนอเพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

 
1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

1.3.1 ขอบเขตพื้นที่ 
 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ มีการติดตามและประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยการคัดเลือกโครงการจากที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้ง 
7 ยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ตามหลักวิชาการภายใต้ความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ และตรวจเย่ียมการดําเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน และ/หรือโครงการที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 4 ครั้ง โดยกระจายตามลักษณะโซนทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

1.3.2 ขอบเขตประชากร 
 1.3.2.1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส่วนงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินโครงการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 1.3.2.2 ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ในพ้ืนที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

1.4 เป้าหมายหรือผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินผล 
เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการ

ดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้ โดยมีเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
1.4.1 เป้าหมายเชงิปริมาณ 

            1) ได้ข้อมูลจํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวนโครงการที่อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ และจํานวนโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ เทียบกับโครงการท้ังหมดที่อยู่ในแผนภายใต้กรอบร้อย
ละการใช้งบประมาณจากแหล่งงบประมาณตามข้อบัญญัติประจําปี พ.ศ. 2559 รายจ่ายที่จ่ายจากเงิน
สะสม และรายงานผลตามไตรมาส 
 2) ได้ข้อมูลโครงการท่ีดําเนินการได้ตามแนวนโยบายของผู้บริหารท่ีกําหนดมาจาก
ปัญหาความต้องการในชุมชน โดยเปรียบเทียบสัดส่วนการกระจายงบประมาณลงในพ้ืนที่ของแต่ละ
อําเภอ 

3) ได้ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1.4.2 เป้าหมายเชงิคณุภาพ 
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1) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นการพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการดําเนินโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายใน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 1.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 1.3) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      1.4) ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
       ท้องถิ่น 
 1.5) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1.6) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน 
        สังคม 
  1.7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2) การประเมินผลการดําเนินงานตามบทบาทของการเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 

3) ประเมินประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   ว่ามีผลการดําเนินที่ 
บรรลุจุดมุ่งหมาย และสามารถถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการ
กระจายงบประมาณในการดําเนินโครงการอย่างโปร่งใสและสมเหตุสมผล  การบริหารจัดการภายใน
องค์กรเพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะในการดําเนินโครงการ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การบริหารโครงการ 
การจัดการความรู้ การพัฒนาหรือใช้นวัตกรรม 

4) การติดตามตรวจเย่ียมพ้ืนที่การดําเนินงาน การดําเนินโครงการในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
4 ครั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจากแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครอบคลุมยุทธศาสตร์อย่างน้อย 3 ด้าน 

 
1.5 ขอบเขตการประเมินและการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน 

1.5.1 การประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ พันธ
กิจ กลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ การเรียนรู้และการพัฒนา  
 1.5.2 การประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจากการใช้
เงินจากแหล่งงบประมาณตามข้อบัญญัติประจําปี พ.ศ. 2559 และรายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร  
         1.5.3 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร 
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1.6 ระยะเวลาดําเนินการประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2559 ใช้ข้อมูลตามแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
1.7 แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2559 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. การลงนามในสัญญาจ้าง *       

2. ศึกษาข้อกําหนดการศึกษาเพ่ือกําหนด 
   กรอบการทํางาน 

* * 
      

3. เก็บข้อมูลภาคสนาม  * * * *   

4. รวบรวมผลการประเมินและวิเคราะห์ 
   ข้อมูล  

* * * * * * * 

5. นําเสนอรายงานฉบับที่ 1  *      

6. เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมิน * * * *   

7. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ 
   คณุภาพ   

* * * * * * 

8. นําเสนอรายงานฉบับที่ 2      *  

9. นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์       

 
1.8 การนําเสนอผลงาน 
    1.8.1 รายงานฉบับที่ 1 (รายงานเบ้ืองต้น) จํานวน 30 เล่ม ภายใน 90 วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) และคณะทํางานได้นําเสนอใน
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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 ผลการศึกษารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
ตลอดจนยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนที่เก่ียวข้อง และนํามาจัดทํากรอบแนวคิดใน
การศึกษา วิธีการศึกษา แผนการดําเนินการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตัวช้ีวัด โดยเฉพาะข้อมูลทุติยภูมิ 
(secondary data) ซึ่งครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กํากับดูแล เพ่ือเป็นแนวทาง
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ตลอดจนความสอดคล้องของข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนา
ตัวช้ีวัด 

 ผลการพัฒนาตัวช้ีวัดการประเมิน รวมทั้งการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผล
ที่ได้พัฒนาขึ้น เพ่ือหาข้อสรุปในการเลือกตัวช้ีวัดที่มีความเหมาะสม การดําเนินการ
พัฒนาตัวช้ีวัดการประเมินแผนพัฒนาฯ 

1.8.2 รายงานฉบับที่ 2 (รายงานฉบับกลาง) จํานวน 30 เล่ม ภายใน 210 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559) ข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโครงการที่มีการตรวจเย่ียมสถานที่จริง และการดําเนินโครงการต่อเน่ือง
และคณะทํางานได้นําเสนอในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

    1.8.3 รายงานฉบบัที่ 3 (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามใน 
     สัญญาจ้าง (วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559) และคณะทํางานได้นําเสนอในวันที่ 23 

     พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากรายงานฉบับกลาง ประกอบ 
              ด้วย  รายงานผลการศึกษาตามขอบเขตการศึกษาทั้งหมด   ผลการดําเนินงาน 

                        ครอบคลมุตามวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 
                        แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2559 และ 
     ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ใน 
     ลักษณะของรายงานฉบับสมบูรณ์ 130 เลม่ /รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมภาคผนวก 
                        10 เลม่ /word file บรรจุใน CD-ROM 10 แผ่น /รายงานสรุปสําหรับผู้บรหิาร 50 
                        เล่ม 
 
1.9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.9.1 ได้ผลการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ในการปรับการดําเนินงานขององค์กร  
  1.9.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลรายงานผลการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
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1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ 

  แผนพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 
2558-2562) และแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559-2561) 
           แผนการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเลือกใช้ปัจจัยนําเข้าที่ 
เหมาะสมกับเหมาะสมกับเทคนิควิธีการบริหารจัดการ จนเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ เมื่อเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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บทท่ี 2 
การค้นคว้าเอกสาร 

 
โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจและติดตามผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
คุณภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพ่ือตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการดําเนินงานตาม
โครงการในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559 – 2561) และแผนการ
ดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการดําเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559 – 2561) และแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และผู้บริหารจะได้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงาน และใช้
เป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการจัดทําแผนดําเนินการในปีต่อไป 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะทํางานได้นําแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องมาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการประเมิน ดังน้ี 

2.1.1 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 
                   2559) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560) 
                   แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
นโยบายรัฐบาล 
      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 
12 กันยายน 2557 สรุปได้ดังน้ี 

1) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ 

พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตลอดจน
เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน  

2) นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ 
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การบริหารจัดการชายแดน  การสร้างความมั่นคงทางทะเล  การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  การ
สร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของ
อาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกันแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้
กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํา
ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติ
สุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือมั่น ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลัก
สิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม  

3) นโยบายการลดความเหล่ือมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงาน 

ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน  ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน ข้ามชาติ การ
ท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบ
การออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืน มากย่ิงขึ้น รวมท้ังการดูแลให้มี
ระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ อัตภาพ พัฒนา ศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือ
สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียม ระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และ
โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว สร้างความเข้มแข็ง และ
ความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครอง ทางสังคมของแรงงานอาเซียน จัด
ระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน 

      4)  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ 

และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะ
ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแลประขาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษา
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สามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนา
ครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยี
สารสนเทศและเคร่ืองมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมท้ังระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดตน
พัฒนาคุณภาพชี วิต  สร้ างสัน ติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ ในสั งคมไทยอย่ าง ย่ั ง ยืน 
             5)  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี 
คุณภาพโดยไม่มี ความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุก
ระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึง
มารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน 
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง รัฐ
และเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประสานการทํางานระหว่าง ภาค
ส่วนต่าง ๆ ในสังคม  

6) นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
  กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ  นําโครงการ 

ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี ผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมา 
จัดทําเป็นโครงการลงร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการ
อสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงิน ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการ
ผลิต การช่วยเหลือในเร่ือง ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือ ให้เกิดความคล่องตัว 
เช่น ปรับปรุงวิธีการ ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ชักจูงให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม สร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็ก ให้กระจาย ครอบคลุม 
ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิง ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม การสร้างโรงไฟฟ้า
เพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม 
พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการพัฒนาพลังงาน   ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บ
อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี ให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี ทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่ง
จะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษี มรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้
น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้ง ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิก
การยกเว้นภาษีประเภท ที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
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ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจ ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 

7) นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับ 

เคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 6 ประเทศ แผน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตู
การค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ 
National Single Window โดยระยะแรกให้ความสําคัญกับด่านชายแดนที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดัง 
เบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ ่
 
               8)   นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย           
                     และการพัฒนา และนวัตกรรม 

สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ตํ่า 
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70    ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   เพ่ือให้ประเทศมคีวามสามารถในการแข่งขันสง่เสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ 
เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการนํ้าและขยะ การใช้ประโยชน์จากผลการ
ศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จําเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ      จะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ใน
อนาคตด้วย 
                9)  นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ 
                     อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  

เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสําคัญในการ 
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลกูไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่
ร่วมกับป่าได้ เช่น กําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ จัดให้มแีผนบริหารนํ้าของประเทศ เพ่ือให้การจัดทําแผนงานไม่เกิด
ความซ้ําซ้อนมคีวามเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่
เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะ
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สนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมน้ันจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งใน
บ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลกัลอบทิ้งขยะติด
เช้ือ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
               10)  นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
                     ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการ
ของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้
ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็นและตามท่ีกฎหมาย
เอ้ือให้สามารถดําเนินการได้ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะ
ได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้น
การปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวัน
เป็นสําคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องน้ีเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตทั้งใน
ด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะทํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ มาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
             11)  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็น 
ธรรมไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้
กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการท่ีจะจัดต้ังขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้
เร่งดําเนินการ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดทํากฎหมายให้
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิด
กว้างขึ้นในระยะต่อไป จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐนํา
เทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการดําเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
เกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือช่วยเหลือคนจน
และผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธ์ิหรือได้รับผลกระทบจากความไม่
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เป็นธรรมนํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อ
การร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ปรับเปล่ียนเร็ว
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจําเป็นต้องกําหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
มีดังน้ี 

1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัยการ
ประกอบอาชีพ ทั้งแหล่งทุน โครงสร้างพ้ืนฐาน และทักษะความรู้ที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคง 
รวมท้ังโอกาสทางธุรกิจนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทย ทุกคนในสังคมไทยมีความ
เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี 
ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานอันพึงมีพึงได้ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจของระบบบริหารราชการแผ่นดินบนพ้ืนฐานของการใช้
หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมและจริยธรรม และหลักผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ สนับสนุนให้ภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําและลดความขัดแย้งในสังคมไทยและดารง
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดี
งาม และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาส และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มั่นคง และเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่าง
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน เพ่ือให้
ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหาร
และพลังงานท่ีมีมูลค่าเพ่ิม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอ
กับความต้องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกร สนับสนุนครัวเรือนและองค์กรเกษตรกร ชุมชนและเกษตรกรให้
เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
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4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน เพ่ือ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
ระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับเครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและ
บริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคอาเซียน 

5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม มุ่งเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ต้ังของประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเช่ือมโยงที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก เสริมสร้างประโยชน์ของไทย
ในด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนรวมทั้งเช่ือมโยงด้านการค้าการลงทุนกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียและกลุ่มเศรษฐกิจ
ใหม่ในเอเชียแปซิฟิก รวมท้ังผลักดันบทบาทของไทยให้เป็นส่วนสําคัญของความร่วมมือในการพัฒนา
ภายใต้กรอบต่าง ๆ ได้แก่ อนุภูมิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมท้ังเอเชียแปซิฟิก 

6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยการ
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ประเทศก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า สร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับ
และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรกัษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศท่ี 

                                   สวยงามและมีเสน่ห ์
1. กําหนดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน     
2. สร้างสรรค์และปรับแต่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนและโดเด่นเพ่ือให้

เกิดความอุดมสมบูรณ์ สวยงามและมีเสน่ห์    
3. ถ่ายทอดอัตลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรคส์ินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า 
                                   มุ่งเนน้ผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศลิปวัฒนธรรม การ 
                                   ท่องเท่ียว 

1. สร้างบรรยากาศกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์   
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม   
3. การสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ 
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                 อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ อุตสาหกรรมบริการ 
                 การศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการท่องเท่ียว 
                 และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย    
2. ส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมฐานธุรกิจการค้าและรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ใน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

3. ยกระดับธุรกิจการค้าการลงทุนบริการและพัฒนาการตลาดเชิงรุกให้แข่งขันได้ใน
ระดับสากล 

 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน 

1. ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเช่ือมโยงกับสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ 
2. สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและ

เช่ือมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ 
    พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
4. พัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 
5. การพัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลาย

ของประชากร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐาน 
                  การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 2.  เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ
  3.  พัฒนาเทคโนโลยี และเพ่ิมประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน 

              ทดแทนให้เหมาะสมและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  

1. บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และอชยากรรม 
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2. เสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดน และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหา 

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนที่มี 
                  ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

1. พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

2. เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

4. เสริมสร้างระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 
 

2.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการ

ปกครอง โดยดําเนินการกันเอง มีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง กล่าวคือ อํานาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมี
ขอบเขตพอควร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หาก
มีอํานาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ันก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็น
ผลเสียต่อความม่ันคงของรัฐบาล อํานาจของท้องถิ่นน้ีมีขอบเขตท่ีแตกต่างกันออกไปตามลักษณะความ
เจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นน้ัน ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะดําเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

 หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เอง เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพ่ือใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นน้ันๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ 
ข้อบังคับ สุขาภิบาล เป็นต้น 

 สิทธิที่เป็นหลักในการดําเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อํานาจในการกําหนดงบประมาณ 
เพ่ือบริหารกิจการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ัน ๆ  

ทั้งน้ี หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่จําเป็นในการบริหารและการปกครอง
ตนเอง จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่น
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลจะมีคณะผู้บริหารเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติ  

ปัจจุบันราชการส่วนท้องถิ่น มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 
2539)  
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ความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสําคัญหลายประการต่อการพัฒนาประเทศ ดังน้ี  
 การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 

Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้
ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเก่ียวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความ
รับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใส
ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกต้ังฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 
การเลือกต้ังจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลยพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม สําหรับผู้ที่ได้รับเลือกต้ังเข้า
ไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้นําในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น 
เกิดความคุ้นเคยมีความชํานาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระดับชาติต่อไป  

 การปกครองท้องถิ่นทําให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง (Self 
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่
เป็นการปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบ้ืองบน การปกครองตนเอง คือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกต้ังมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง 
ๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ให้ประชาชนมีอํานาจถอดถอน ซึ่งจะทําให้ประชาชน
เกิดความสํานึกในความสําคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกัน
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน นอกจากน้ีการปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
หรือการกระจายอํานาจไปในระดับตํ่าสุด ซึ่งเป็นฐานสําคัญย่ิงของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  

 การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เน่ืองจากความจําเป็นบาง
ประการ ดังน้ี  

  - ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก 
งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง  
  - กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นน้ันไม่เก่ียวพันกับท้องถิ่นอ่ืน และไม่มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดําเนินการดังกล่าวเอง  

 การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความ
ต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การ
บริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
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 การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นําทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู้นําหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกต้ัง การ
สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะ
ทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย  

 การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง การ
ปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหน่ึง คือ การมี
ส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทท่ีสัมฤทธ์ิผลน้ันจะต้องมาจากการริเริ่ม
ช่วยตนเองของท้องถิ่น ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเอง     (อนันต์ อนันตกูล, 2521)  

วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังน้ี  
 ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องอาศัย

เงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจํากัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆ อาจไม่
เพียงพอ ดังน้ัน หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ันๆ ก็สามารถมีงบประมาณ
ของตนเองเพียงพอที่จะดําเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  

 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เน่ืองจากประเทศ
มีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการ
บริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นที่มีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการน้ันได้  

 เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดต้ังหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจําเป็น โดยให้อํานาจหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือนําไปใช้ในการบริหารกิจการ
ของท้องถิ่น ทําให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก 
และแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเง่ือนไขที่กําหนดไว้อย่างรอบคอบ  

 เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองโดยการสมัครรับเลือกต้ัง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือ
ฝ่ายนิติบัญญัติ การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันน้ีมีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)  

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังน้ี  
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 ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการ
ดําเนินการ  
 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
 เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหน่ึงแห่ง 

ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดต้ังขึ้นเพ่ือบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้ง
ช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและ อบต. รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือไม่ให้งานซ้ําซ้อน 

2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหน่ึงของกระบวนการ
จัดการองค์กร ซึ่ง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ได้
ให้คํานิยามว่า การจัดการ คือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใช้
ทรัพยากร เพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คน ซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้าง
ขององค์กร” ซึ่งจากคําจํากัดความน้ี ได้สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการ หมายถึง การปฏิบัติซึ่งอาศัยองค์
ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึง
พอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) 
การเป็นผู้นํา (Leading) และการประเมินผล (Evaluation) ( อุทัย เลาหวิเชียร, 2544 หน้า 112, 113) 

สําหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันน้ัน ตามแนวคิดของ Robert S. 
Kaplan และ David P. Norton ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผลของกิจการ
ที่จะทําให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น 
โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการ
วัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการ
เรียนรู้ให้แก่องค์กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย  

ด้วยแนวคิดน้ีผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถใน
การแข่งขันและอนาคตขององค์กรน้ันๆ ได้ชัดเจนย่ิงขึ้นโดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตาม
แนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านน้ันจะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) วัตถุประสงค์ (objective) เพ่ือเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการ
จะช้ีวัด 

(2) ตัวช้ีวัด (Performance Indication) คือ ตัวช้ีวัดน้ันจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 
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(3) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ต้ังไว้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงค่าน้ัน ๆ 
(4) แผนงาน โครงการที่ต้ังใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลําดับเป็นขั้น ๆ 

ในการจัดทํากิจกรรม 
ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถนํามากําหนดเป็นตัวแบบ เพ่ืออธิบายกระบวนการบริหาร

จัดการองค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์, วัดผล
ตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้ตัวแบบของทฤษฎีระบบได้ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.1 ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองคก์รในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 
 
จากภาพ 2.1 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเริ่มต้ังแต่

ปัจจัยนําเข้า (Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง (Demand) และแรงสนับสนุน 
(Support) ที่เป็นเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้องค์กรเริ่มกระบวนการในการบริหารจัดการ 
(Internal Process) เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการหรือการสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวน้ี จะเป็นผลสะท้อน (Feed Back) 
กลับมาเป็นปัจจัยนําเข้าอีกครั้งหน่ึง โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วย
สะท้อนผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิตกลับไปสู่กระบวนการบริหาร
จัดการ เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์ พัฒนากระบวนการ ปรับปรุง หรือขยายผลการดําเนินการต่อไป 

ในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน เกณฑ์ในการวัดความสําเร็จ
ในผลิตภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
เท่าน้ัน ยังมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องอีก ดังต่อไปน้ี 

แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่          

1. การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เป็นเคร่ืองมือสําคัญของผู้บริหารที่จะ
สร้างความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่
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สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การติดตามผลการดําเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหาร
ทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งช้ีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การติดตามผลการดําเนินงานน้ีหมายความรวมถึงการ
รวบรวมผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆ สอดคล้องตามตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี 

2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มี
การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการกํากับติดตามผลท่ีจะต้องจัดทํารายงาน
สรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมท้ังควรส่งข้อมูล
ย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม 

3. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้วย
กระบวนการย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการ
นําเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนในแต่ละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธ์
รอบต่อไปขององค์กร (ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546) 

แนวคิดและหลักการในด้านการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเป็น 4 ขั้นตอน คือ  
1) การกําหนดมาตรฐานที่ใช้วัด (Establishing Standard) ทุกองค์กรจะมีวัตถุประสงค์ของ

องค์กร ดังน้ันมาตรฐานที่กําหนดนโยบายจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์น้ัน มาตรฐานโดยทั่วไปแยก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดด้วยปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และ
เวลาที่ใช้ จํานวนเงินที่ใช้เปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหน่วยผลิตและขนาดของบริการท่ีใช้ใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
  1.2) มาตรฐานปัจจัยที่ใช้ในการผลิต (Input Standard) จะวัดด้วยความพยายามที่
ใหกั้บงาน (Work Effort) เช่น การวัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 

2) การวัดผลงานที่ทําได้จริง (Measuring Actual Performance) ได้แก่ การวัดผลงานที่
เกิดขึ้นจริงเป็นหน่วยการผลิตที่จริง หรือความพยายามท่ีให้กับงานจริง หน่วยวัดที่ใช้จะต้องเป็นอย่าง
เดียวกันกับมาตรฐานที่กําหนดขึ้นมา เช่น จํานวนที่ผลิต จํานวนวันที่ขาดงาน จํานวนแฟ้ม จํานวนรายได้
ที่เกิดขึ้น ซึ่งผลงานเหล่าน้ีได้มาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขต่าง ๆ 
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3) การเปรียบเทียบผลงานที่ทําได้จริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual Performance 
with Standard) เป็นการเปรียบเทียบเน้ือหาความแตกต่างที่เกิดขึ้น ระหว่างหน่วยงานที่ทําให้จริงกับ
มาตรฐาน 

4) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action) ได้แก่ การดําเนินการทางด้านการ
บริหาร เมื่อพบความแตกต่างระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริง กับมาตรฐานเพ่ือปรับการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที่ต้องการ (เสนาะ ติเยาว์, 2543) 

เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี  
1) การควบคุมด้านคุณภาพ หมายถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่นํามาใช้เพ่ือวัดว่าสินค้าและบริการที่

ผลิตได้น้ัน ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
2) การควบคุมด้านปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในทาง

ปริมาณ เช่น การวัดจํานวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
3) การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น

เทคนิคที่สําคัญและนิยมใช้มากที่สุด โดยการให้หน่วยงานจัดทํางบประมาณการใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านไว้
ล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้บริหารก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นกับงบประมาณที่ต้ังเอาไว้ 

4) การควบคุมด้านเวลา คือการควบคุมให้งานต่าง ๆ ดําเนินไปได้โดยสามารถจัดทําได้เสร็จ
ตามกําหนดเวลาที่วางเอาไว้ (ธงชัย สันติวงศ์, 2531) 

การควบคุมและติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
1) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีถูกต้องจะทําให้เกิดความ

น่าเช่ือถือ และนําไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะทําให้ฝ่าย
บริหารแก้ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดําเนินการต่อไปอย่างไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะต้องสามารถกระตุ้น
ให้ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพ่ือการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูล
จากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังน้ันระบบ
การควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะต้องสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถทําให้เกิด
ประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุด 
ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะต้องมีความยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัว
ตามเวลาและสภาพแวดล้อม 
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5) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมี
ความซับซ้อนน้อยที่สุด เพ่ือความสะดวกในการใช้ และคนที่เก่ียวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย 

6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐานของการ
ควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทําได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามได้ 

7) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบการ
ควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะทําให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซึ่งระบบการ
ควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการดําเนินงานทุกอย่างภายในองค์กร 
ซึ่งถ้าหากองค์กรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่สามารถ
บรรลุผลตามต้องการได้ 

8) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริหารไม่
สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่สําคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะ
ในหลักใหญ่ที่เป็นสาระสําคัญจริงๆ ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุก
รายการจะส่งผลต่อการใช้อํานาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัว 

9) การใช้มาตรการหลาย ๆ อย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้นจุดใด
จุดหน่ึง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง จะทําให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละงานย่อมมี
มาตรฐานท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดให้เหมาะสมสําหรับ
กิจกรรมแต่ละประเภท 

10) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่าน้ัน แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่าควร
จะดําเนินการแก้ไขอย่างไรเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และสามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นและ
ประสบผลสําเร็จ  (เสนาะ ติเยาว์, 2543) 

คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลท่ีดี  

1) ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีนอกจากจะต้องช่วยให้เกิดความม่ันใจ
ว่าองค์กรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังเอาไว้แล้ว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผล
จะต้องคุ้มค่ากับต้นทุนในการดําเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีมากเกินความจําเป็น มี
วิธีการหรือเทคนิคที่ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงน้ัน ย่อมทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ผู้บริหารจึงควร
คํานึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลด้วย 
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2) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความ
แตกต่างระหว่างเป้าหมายท่ีพึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
ดําเนินการแก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

3) เน้นส่วนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนสําคัญของ
ผลงานอันจะส่งผลต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ส่วนสําคัญของ
ความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยช้ีให้เห็นถึงคามเป็นไปที่
แท้จริงซึ่งจะมีผลต่อความสําเร็จขององค์กร 

4) สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
เพราะหากกระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจ ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติตาม และไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 

5) เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน์
และเหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย  (ธงชัย สันติวงศ์, 2531) 

 
 

ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดังต่อไปน้ี  

1) ทําให้งานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน หรืองานของแต่ละ
กลุ่ม รวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากน้ันงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
ของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย 

2) ทําให้เป้าหมายขององค์กรสําเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง เกิดขึ้น
อย่างสอดคล้อง เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ตํ่าสุด 

3) ทําให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรดําเนินไปใน
แนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งระบบ 

4) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้อง
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

5) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ และช่วยให้
สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ 

6) ทําให้สามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดใน
ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลง
แล้ว (เสนาะ ติเยาว์, 2543) 

แนวคิดและหลักการในด้านประเมินผลโครงการ  
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แนวคิดด้านการประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบ D.Stufflebeam ได้เสนอ
ตัวแบบ (Model) ไว้ เรียกชื่อย่อว่า “CIPP Model” ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

 1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินผล
แผนงาน/โครงการในภาพกว้าง (Macro Analysis) เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินผลโดยทั่ว ๆ ไป 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ของ
แผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ฯลฯ 

2) การประเมินผลปัจจัยเบ้ืองต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลเก่ียวกับปัจจัย
นําเข้า ได้แก่ การประเมินในด้านอัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ ว่ามี
เพียงพอหรือไม่ การประเมินผลปัจจัยเบ้ืองต้นน้ี จะช่วยให้ได้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ว่าควรปรับ
วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตรากําลังเท่าใด วางแผนและดําเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจาก
การประเมินสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่า การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นเป็นการกระทําเฉพาะกรณีน้ัน ๆ และ
วิเคราะห์ภายในแผนงาน/โครงการเท่าน้ัน 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพ่ือหา
ข้อบกพร่องของการดําเนินงานตามข้ันตอนของแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ
สําหรับนักประเมินผล ตลอดจนเป็นการบันทึกสะสมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน จะพบว่าการ
ประเมินผลกระบวนการเป็นการค้นหาคําตอบที่ว่าระบบการทํางาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคล วิธีการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดผลและแปล
ความหมายของผลความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ โดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเป็นการเปรียบเทียบ
ผลงานที่ทําได้ (ทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา) กับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในแผนงาน/ โครงการ หาก
ผลงานที่ทําได้สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าแผนงาน/โครงการประสบผลสําเร็จ แต่ถ้าผลงานที่ทําได้
ตํ่ากว่าเกณฑ์ ก็แสดงว่าแผนงาน/โครงการไม่ประสบผลสําเร็จ โดยผู้ประเมินผลจะต้องอธิบายถึงสาเหตุ 
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้รายงานการประเมินผลสภาวะแวดล้อม การประเมินผลปัจจัย
เบ้ืองต้น และการประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้วย (ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมี
ประเสริฐ, 2546) 

รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย  
1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษากระบวนการจัดทํา
กิจกรรมต่าง ๆ (Activity) ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ที่จะส่งผลให้เกิดผลงาน (Outputs) ของ
โครงการ โดยจะพิจารณาถึง 
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 1.1) การดําเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการ
บรรลุผลงาน (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 

 1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแต่ละขั้นตอน ตามระยะเวลาที่
กําหนด 

 1.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการดําเนินกิจกรรมทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

 1.4) มูลค่าของผลงานที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 
2) การประเมินผลที่ได้รับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน

ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่า
ผลงาน (Outputs) ของโครงการสามารถนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ (Project 
Purpose) ได้หรือไม่เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 
  2.1) ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการตามตัวช้ีวัดที่ได้กําหนด
ไว้ 
  2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost - Effectiveness) ของงาน/ 
โครงการ 
  2.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการดําเนินกิจกรรมทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ผลที่
ได้รับต่อเน่ืองจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(Project Purpose) จะไปช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนงาน (Program Goal) ได้มากน้อย
เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 
  3.1) ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลกระทบที่มีต่อแผนงานตามตัวช้ีวัด
ที่ได้กําหนดไว้ 

 3.2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการดําเนินกิจกรรมทั้ง
ทางบวกและทางลบ  (ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546) 

2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  

ความหมายของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกชอบหรือพอใจในองค์ประกอบและสิ่งจูงใจด้านต่าง ๆ 

 สามารถตอบสนองความต้องการได้ โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เช่น สายตา คําพูด ลักษณะท่าทาง 
เป็นต้น  

ความสําคัญของความพึงพอใจ  
สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หน้า 15) กล่าวถึงความสําคัญของความพึงพอใจว่า ความพึง 
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พอใจเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ช่วยให้งานประสบ ผลสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานเก่ียวกับการให้บริการ ซึ่ง
เป็นปัจจัยสําคัญประการแรกที่ เป็นตัวบ่งช้ีถึงความเจริญก้าวหน้าของงานบริการก็คือ จํานวนผู้มาใช้
บริการ ดังน้ันผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างย่ิงที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ่งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ 
ที่จะทําให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงที่สุดจากความสําคัญดังกล่าว สรุปได้ว่า หากบุคคลมีความพึงพอใจ
ย่อมส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน ตลอดจนทําให้เกิดความศรัทธาในหน่วยงานต่อไป 

ลักษณะของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง 

ในสถานการณ์หน่ึง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่าน
การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด เป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เก่ียวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ นอกจากน้ีความ
พึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่
ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้  

นอกจากน้ี ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะถูกกําหนดจากความรู้สึกของแต่ละ 
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจข้ึน ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจน้ัน ขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรา สมสวย, 2545)  

2.1.5 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ  

การให้บริการ เป็นหน้าที่หลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานท่ีจะต้องมี
การติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อการ
บริการ (Delivery Service) ให้แก่ผู้รับบริการ กล่าวคือ คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจ
ทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ 
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Service) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely 
Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Service) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) (John D. Millett, 1951)  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการ 

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ โดยเก่ียวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการน้ัน และประสบการณ์น้ันได้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด  

เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการ ดังน้ี  
 รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการได้รับ 

ทําให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้  
 ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ําเสมอ และ

ความถูกต้องในการให้บริการ รวมท้ังประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ  
 การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะคํานึงถึงเวลา

และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการต้องการหรือไม่  
 ความมั่นใจได้ (Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความชํานาญ หรือ

ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมท้ังความไว้วางใจในการบริการน้ัน  

 ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณาถึง
ความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ทําเลที่ต้ัง ตลอดจนความพยายามของพนักงานท่ีจะเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้บริการรวมท้ังความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว (สมิต สัชฌุกร, 2546)  

การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ  
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่น้ันจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ 

การให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการของแต่ละบุคคล หากจะวัดความ
พึงพอใจในการใช้บริการสามารถทําได้หลายวิธี ดังน้ี เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการ
สังเกต  

 การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหน่ึง โดยการขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กําหนดคําตอบไว้ให้
เลือกตอบหรือเป็นคําตอบอิสระ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ 
เป็นต้น  

 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคําถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง  

 การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการ และ
หลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถ่ีของการมาขอรับ
การบริการ เป็นต้น ผู้วิจัยจะต้องกระทําอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน (ชานันท์ ถ้าคู่, 2545)  

ความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญต่อการดําเนินงานบริการให้สามารถเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังน้ี 

 ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่ง
หน่ึงสิ่งใด บุคคลจําเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลด้วย
การโต้ตอบกับบุคคลอ่ืน และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ทําให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่จะ
ได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เป็นเช่นเดียวกันบุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่าง
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เก่ียวกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการซึ่งประสบการณ์ที่
ได้รับจากการสัมผัสบริการต่าง ๆ หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยทําให้ผู้รับบริการ
ได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง
ในสถานการณ์บริการก่อนที่ประชาชนจะมาใช้บริการ 

2.1.6 แนวคิดการบริหารแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

ความหมายของ การบริหารแบบสมดุล (Balanced Scorecard)  
BSC : “The Balanced Scorecard as a Strategic Management System” คือ 

การแปลวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กรไปสู่ชุดของการวัดผลสําเร็จที่กําหนดกรอบสําหรับการวัด
กลยุทธ์และระบบการจัดการ โดยในการวัดผลสําเร็จขององค์กรจะมี 2 มิติทั้งวัตถุประสงค์ด้านการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่สมดุลกัน ซึ่งจะพิจารณาได้ 4 มุมมอง คือ  

1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 
2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) 
4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 

(www.km.moc.go.th/download/doc/1-3.doc ) 
ความเป็นมาของ BSC 

ในประเทศไทย Balanced Scorecard (BSC) ยังไม่มีศัพท์บัญญัติที่ชัดเจนแต่
ปัจจุบันได้มีผู้รู้และนักวิชาการหลายท่านได้ต้ังช่ือเป็นภาษาไทยไว้แตกต่างกัน อาทิ การประเมินผลเชิง
ดุลยภาพ การประเมินองค์กรแบบสมดุล  การวัดผลแบบสมดุล  ลิขิตสมดุล  ลิขิตดัชนี  ดุลดัชนี หรือ 
สมดุลกระดานคะแนน 

แนวคิดเก่ียวกับ BSC เริ่มมีการกล่าวถึงและใช้กันอย่างแพร่หลายต้ังแต่ต้นทศวรรษที่ 
1990      โดย Kaplan & Norton เป็นผู้นําเสนอแนวคิดน้ี เพ่ือช่วยในการประเมินองค์กรและนําเสนอ
รายงานให้ผู้บริหาร โดยอาศัยมุมมอง (Perspectives) อ่ืนนอกเหนือจากมุมมองทางด้านการเงิน เพราะ
จากการศึกษาและสํารวจสาเหตุ Kaplan & Norton พบว่า องค์กรส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใช้แต่ตัวบ่งช้ี
ทางด้านการเงินเป็นหลัก แต่ภายใต้การแข่งขันในยุคปัจจุบันผู้บริหารเร่ิมพบว่า การที่องค์กรจะประสบ
ความสําเร็จและอยู่รอด ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงน้ัน การอาศัยตัวช้ีวัดทางด้านการเงินเพียงอย่าง
เดียวน้ันไม่เพียงพอ ทั้งน้ี เน่ืองจากตัวช้ีวัดทางด้านการเงินมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น  

 ข้อจํากัดของตัวชี้วัดทางด้านการเงิน 
1) การแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เน้นปัจจัยจับต้องไม่ได้มากขึ้น (Intangible the Assets)

เช่น ความรู้ (Knowledge) ช่ือเสียงภาพพจน์ขององค์กร (Image) ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึง
พอใจของพนักงานตรา/ย่ีห้อ ของสินค้า หรือแม้กระทั่งความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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2) ตัวช้ีวัดทางด้านการเงินบอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
มาแล้ว(Lagging Indicators) แค่ไม่ได้บอกให้รู้ถึงปัญหาและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต ทั้งน้ี
เน่ืองจากข้อมูลที่ใช้ในตัวช้ีวัดทางด้านการเงินเป็นตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้มาต่อเมื่อเหตุการณ์หรือ
ระยะเวลาได้สิ้นสุดลงแล้ว 

ทําไมจึงเรียกว่า “Balanced Scorecard” 
Balanced คือ ความสมดุลของสิ่งต่อไปนี้ 
ความสมดุลทั้งในด้านการเงินและด้านอ่ืน ได้แก่ ด้านลูกค้า การดําเนินงานภายใน 

และการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งก็คือ มุมมอง (Perspectives) ทั้ง 4 มุมมองของ BSC น่ันเอง 
1) ความสมดุลระหว่างมุมมองในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมุมมองระยะสั้นคือการใช้

ความสําคัญด้านการเงินเป็นหลัก จนละเลยต่อการพัฒนาองค์กรในระยะยาว เช่น ในเรื่องของบุคลากร
หรือด้านเทคโนโลยี แต่ BSC เป็นเคร่ืองมือที่ผู้บริหารมุ่งให้ความสําคัญทั้งมุมมองระยะสั้น (ด้านการเงิน) 
และมุมมองในระยะยาวที่แสดงถึงการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

2) ความสมดุลระหว่างมุมมองภายในและภายนอกองค์กร เพราะ BSC เสนอมุมมองด้าน
ลูกค้า (Customer perspective) จะเป็นการมององค์กรจากมุมมองของตัวลูกค้าทําให้องค์กรทราบว่า 
อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังหรือต้องการ 

3) ความสมดุลระหว่างการเพ่ิมรายได้และการควบคุมต้นทุน 
4) ความสมดุลระหว่างตัวช้ีวัดที่เป็นเหตุ (Leading indicators) และตัวช้ีวัดที่เป็นผล 

(Lagging Indicators) 
 Scorecard คือ บัตรคะแนน หมายความว่า มีระบบข้อมูลหรือสิ่งสนับสนุนให้เห็นว่า 
ตัวช้ีวัดในแต่ละด้านน้ันได้ทําจริงไม่ใช่มีเฉพาะตัวเลข  

BSC กับระบบราชการ 
สํานักงาน ก.พ. ได้นํา BSC มาใช้เป็นกรอบแนวทางกําหนดปัจจัยหลักแห่ง

ความสําเร็จและตัวช้ีวัดผลการดําเนินการหลักขององค์กรในการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารราองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วนทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านผู้มีส่วน
เก่ียวข้องภายในองค์กร มุมมองด้านองค์ประกอบภายในองค์กร มุมมองด้านนวัตกรรมและมุมมองด้าน
การเงิน ซึ่งตามปกติหน่วยงานราชการจะให้ความสําคัญกับปัจจัยภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการ
ทํางนและตัวหน่วยงานมากกว่าปัจจัยภายนอก เช่น  ประชาชนผู้รับบริการ หรือ  ผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์
และให้ความสําคัญกับเรื่องการเงินเฉพาะเวลาเสนอของบประมาณประจําปีเท่าน้ัน 

มุมมองของ BSC ไม่จําเป็นต้องมี 4 ด้านเสมอไป องค์กรที่นําเทคนิค BSC มาใช้ประเมินผล
การปฏิบัติงานสามารถปรับมุมมองให้มีจํานวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสม โดยมุมมองที่
กําหนดขึ้นควรเอ้ืออํานวยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุกกลุ่ม 

ตัวแบบประยุกต์ของ BSC ที่ปรับใช้กับส่วนราชการไทย 
มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมอง ด้านกระบวนการภายใน (Internal 
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ประชาชน ผู้ รั บบริ ก า ร  นั ก วิ ช าก า ร 

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลผู้มีส่วน
ได้เสียประโยชน์ 

 

Business Process Perspective) 
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ทักษะ

จริยธรรม ขวัญและกําลังใจ กระบวนการทํางาน. 
วัฒนธรรมองค์กร 

มุ ม ม อ ง ด้ า น ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า รพั ฒน า 
(Learning and Growth Perspective) 

  งานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
การพัฒนาระบบงาน การสร้างเครือข่าย ระบบ
การตรวจค้นข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 
 
ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความ

คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร การใช้งบประมาณให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ การตรวจสอบป้องกันการ
รั่วไหล การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

Balanced Scorecard ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลองค์กรไม่สามารถใช้แต่ตัวช้ีวัดทางด้านการเงินได้เพียงอย่างเดียว 

ผู้บริหารต้องพิจารณามุมมองอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ซึ่งประเด็นน้ีคือ จุดเริ่มต้นหรือที่มาของ BSC ที่ 
Kaplan กับ Norton พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลองค์กร โดยต้องพิจารณาให้
ครอบคลุมถึงมุมมองทั้ง 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective), มุมมองด้านลูกค้า 
(Customer Perspective), มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process perspective), มุมมอง
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth perspective) โดยภายในแต่ละมุมมอง
ประกอบด้วย 

1)  วัตถุประสงค์ (Objective) 
2)   ตัวช้ีวัด (Measures หรือ performance Indicators)  
3)   เป้าหมาย (Target) 
4)   ความคิดริเริ่ม หรือสิ่งที่จะทํา (Initiatives) 

Balanced Scorecard ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
BSC นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการประเมินผลแล้ว ยังเป็นเคร่ืองมือในการนํากล

ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งในปัจจุบันว่า จุดอ่อนที่สําคัญของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การวางแผนหรือ 
การจัดทํากลยุทธ์แต่อยู่ที่ความสามารถในการนํากลยุทธ์ที่ ได้กําหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การที่องค์กรจะประสบผลสําเร็จน้ันจะต้องประกอบด้วยทั้งกลยุทธ์ที่ดี และ
ความสามารถในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติถ้าองค์กรมีกลยุทธ์ที่ดีเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถ
ดําเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่ต้ังไว้ในขณะเดียวกันถ้ามีความสามารถในการปฏิบัติ แต่ขาดกลยุทธ์ที่ดีย่อม
ทําให้องค์กรขาดทิศทางที่ชัดเจนและย่ิงถ้าองค์กรขาดทั้งกลยุทธ์ที่ดีและความสามารถในการปฏิบัติที่ดี
องค์กรน้ันย่อมจะประสบความล้มเหลวต้ังแต่ต้น ดังน้ันแนวทางสําคัญที่จะทําให้องค์กรประสบ
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ความสําเร็จจึงต้องประกอบด้วย การมีทั้งกลยุทธ์ที่ดีและความสามารถในการนํากลยุทธ์น้ันไปสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งอุปสรรคสําคัญที่ทําให้กลยุทธ์ไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ ประกอบด้วย 

1) วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นขาดการส่ือสารและการถ่ายทอดไปยังผู้บริหาร
ระดับต่างๆ  และพนักงานซ่ึงถ้าบุคคลภายในองค์กรไม่สามารถเข้าใจต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร 
ย่อมยากที่จะทําให้บุคคลเหล่าน้ันปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 

2) การที่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ และพนักงานยังขาดแรงจูงในที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
3) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมักไม่ค่อยให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับกล 

ยุทธ์มาก  ผู้บริหารมักจะมองว่ากลยุทธ์เป็นเพียงกิจกรรมที่ทําเพียงแค่ปีละคร้ังเท่าน้ัน ทําให้กลยุทธ์ไม่ได้
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

หลักการ BSC สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาอุปสรรคทั้ง 3 ข้อเบ้ืองต้นของการนํากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติได้ เพราะ BSC จะเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับได้
รับทราบ อีกทั้งการแปลง BSC จากระดับองค์การไปสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ทําให้ทุกคนทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองจะต้องทําเพ่ือช่วยให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบผลสําเร็จ 

ประโยชน์ของ Balanced Scorecard   
การทํา BSC มีประโยชน์ต่อองค์กรหลายประการ ดังน้ี 
1) การเห็นชอบและสื่อสารทางกลยุทธ์ 
2) การเรียนรู้ 
3) การวางแผนมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
4) กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์กร 
5) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการนํา Balanced Scorecard มาใช้ให้เกิดผล 
การนํา BSC ไปใช้ให้เกิดผลสําเร็จน้ัน มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างเข้ามาเก่ียวข้อง และ

ขั้นตอนที่จะส่งผลสําเร็จหรือไม่น้ันอยู่ในขั้นของการนํา BSC ไปใช้มากกว่าการออกแบบแต่การนํา BSC 
ไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จน้ันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว ซึ่งจะสามารถสรุปปัจจัยที่จะนํา BSC ไปใช้ใช้เกิดผล
ได้ดังน้ี 

1) ผู้บริหารระดับสูงถือเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการนํา BSC มาใช้ให้เกิดผลสําเร็จ
ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจในหลักการของ BSC และมีทัศนคติที่ดีในการนํา BSC มาใช้ อีกทั้งต้องให้
การสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพในการนํา BSC มาใช้ในองค์กรโดยไม่ควรจะมอบหมายให้ผู้บริหารระดับ
รองเป็นเจ้าภาพแทน 

2) การบริหารการเปลี่ยนแปลง การนํา BSC มาใช้ให้เกิดผลจะต้องนําแนวคิดใน
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาใช้ร่วมด้วย เน่ืองจากการนํา BSC มาใช้น้ันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นในองค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ควรพิจารณาได้แก่ มุ่งเน้นการสื่อสารภายในและไม่ควรทําทีเดียวทั้ง
องค์กร รวมทั้งจะต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานด้วย 



รายงานฉบับสมบูรณ์  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
34 

3) การนํา BSC มาใช้ต้องเน้นที่ความเร็ว เรียบง่าย ต่อเน่ือง และใช้เป็นประจําโดย
ความเร็วคือ ความเร็วในการพัฒนาและนําเอา BSC ไปใช้ การพัฒนาจึงมุ่งเน้นถึงการพัฒนามากกว่า
ความสมบูรณ์ เน่ืองจาก BSC จะไม่มีวันสมบูรณ์ได้จนกว่าได้มีการใช้ความเรียบง่ายคือ ความเรียบง่ายใน
ด้านหลักการแนวคิดที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาความต่อเน่ือง คือ การนํา BSC มาใช้ไม่ใช่โครงการที่จะทํา
ได้ไม่สําเร็จภายในเวลาไม่ก่ีเดือนหรือปี แต่การที่จะไน BSC จนประสบผลสําเร็จน้ัน จะต้องมีความ
ต่อเน่ือง ทั้งมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ส่วนการใช้เป็นประจําหมายความว่า
ต้องนํา BSC มาใช้ผสมผสานกับการบริหารงานประจําวันไม่ว่าจะจัดให้มีการประชุมตาม BSC หรือทํา
ให้ผลการดําเนินงานตาม BSC เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นได้ชัดเจนอยู่ตลอดเวลา 

4) การผูกผลของ BSC กับสิ่งที่จูงใจบุคลากร ถือเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ซึ่ง
การผูกกับสิ่งจูงใจน้ันหมายถึง ถ้าทําได้ตามเป้าหมายจะได้รับรางวัล แต่ถ้าไม่ถึงเป้าหมายที่ต้ังไว้จะ ไม่
เกิดอะไรข้ึน ซึ่งในประเด็นน้ียังจําเป็นต้องพิจารณาต่อไป 

5) BSC ถือเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ ดังน้ันถ้าจะนํามาใช้ให้เกิดผลที่สุด ควรจะ
นํามาใช้ในด้าน ของกลยุทธ์เป็นหลัก ไม่ใช่เพียงแค่การประเมินผลให้ครบทั้ง 5 ด้าน เท่าน้ัน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในเรื่องของการกําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators) เน่ืองจากตัวช้ีวัดที่อยู่ใน BSC 
น้ันควรจะเป็นตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Measures) มากกว่าตัวช้ีวัดที่เป็นตัวช้ีวัดในการเตือนภัย 
(Safety Measures) ก่อนที่เราจะเริ่มทํา BSC องค์กรอาจจะมีตัวช้ีวัดอยู่แล้วเป็นร้อย ๆ ตัวแต่การทํา 
BSC ไม่ใช่การนําเอาตัวช้ีวัดในเชิงกลยุทธ์เป็นหลัก น่ันคือ ถ้าผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดดีขึ้นย่อมทําให้
องค์การดีขึ้นตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ ส่วนตัวช้ีวัดในการเตือนภัยน้ันจะเป็นตัวช้ีวัดในการเตือนภัยมากกว่า
ผลการดําเนินงานน้ันสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด 
 

2.1.7 แนวคิดเก่ียวกับการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ
ควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง
สามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานน้ี มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ 
หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่าน้ัน แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
ความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. 2545) 

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นํามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุ
เพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างทํางานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากน้ีแล้วยังทํา
ให้บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง ศรัทธาและเช่ือมั่นในองค์กรน้ัน ๆ อันจะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้าง
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ความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น (http://th.wikipedia.org) 

 กล่าวโดยสรุป ธรรมาภิบาล เป็นกลไกสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ         
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน สามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ที่จะปกป้องสิทธิของตนเองตาม
กฎหมาย และแสดงความเห็นที่แตกต่างกันบนหลักการของการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใสที่สามารถ
ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผลที่กระทํา และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ 
ตอบสนองความต้องการของคนในสังคม มีระบบบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่
ย่ังยืน และสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
 

องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

พ.ศ.2542 ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีออกเป็น 6 ประการ ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.2 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
 

1) หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมาย และกฎข้อบังคับ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะทําให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับ
เหล่าน้ัน โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

2) หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต
จนเป็นนิสัยประจําชาติ 

หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม 

หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 

ธรรมาภิบาล 

หลักความรับผดิชอบ 

หลักความคุ้มคา่ 
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3) หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 

4) หลักความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวนสาธารณะ
ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

5) หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

6) หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรท่ีจํากัดเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า
และบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ย่ังยืน 

แต่จะเป็นหลักการใดก็ตาม ก็จะเห็นว่าหลักการทั้งหลายล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษา “ความ
สมดุล” ในมิติต่าง ๆ ไว้ เช่น หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน คือไม่เบียดเบียน 
ผู้อ่ืนหรือตัวเองจนเดือดร้อน ซึ่งการที่มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก็
เพ่ือมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เห็นถึงความสมดุลดังกล่าวว่าอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้ ส่วนหลักความ
รับผิดชอบ ก็ต้องสมดุลกับเสรีภาพท่ีเป็นสิ่งที่สําคัญของทุกคน และหลักความคุ้มค่า ก็ต้องสมดุลกับหลัก
อ่ืนๆ เช่น บางครั้งองค์การอาจมุ่งความคุ้มค่าจนละเลยเรื่องความเป็นธรรมหรือโปร่งใส หรือบางครั้งที่
หน่วยงานโปร่งใสมากจนคู่แข่งขันล่วงรู้ความลับที่สําคัญในการประกอบกิจการ ความสมดุล หรือ ธรรม 
จึงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของธรรมาภิบาล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 

หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

1) ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาใช้บริการ 
(Clear statement-high service quality)" องค์กรจะต้องมีการประกาศ (statement) พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การปฏิบัติงานขององค์กรน้ัน ๆ" 

2) ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่และบทบาทของตน (Public Statement 
ว่าจะทํา หน้าที่อย่างไรโดยวิธีอะไรที่จะบรรลุเป้าหมาย) "ผู้บริหารควรแจ้งให้ประชาชนได้ทราบในการ
ประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยระบุให้ทราบถึงการ
ปฏิบัติงานที่พอเหมาะกับขนาดและความซับซ้อน (Complexity) ขององค์กร" 

3) ส่งเสริมค่านิยม (Values) ขององค์กร และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมาภิบาล
โดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรม (Behaviors) (moral integrity and etiquette in the responsiveness 
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to the diverse public)"ผู้บริหารทําตัวเป็นตัวอย่างในการให้บริการแก่ประชาชนทุกชนช้ันอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน" 

4) มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม
(Providing information to flow two-ways)"ต้องมีระบบตรวจสอบการทํางานทุกอย่าง เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าทุกอย่างดําเนินไปตามแผนการทํางาน มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบัญชีการเงินรวมทั้ง
ข้อมูลต่างๆ ที่ผลิตโดยองค์กร" 

5) พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการอย่างต่อเน่ืองและให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (ผู้บริหารต้องมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน่ือง) "ผู้บริหารจัดการจะต้อง
มีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเป็นระยะๆ ทั้งน้ีรวมทั้งการประเมินความต้องการใน
การฝึกอบรม หรือการพัฒนาทักษะที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่" 

6) การเข้าถึงประชาชน และต้องรับผิดชอบต่อการทํางานและผลงานอย่างจริงจัง
(http://medinfo.psu.ac.th/pr/WebBoard/readboard.php?id=20713) 

 
 
 

2.1.8 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลแผนพัฒนาและแผนดําเนินงาน และการประเมิน 
       ความเป็นองค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 การประเมินผลแผน/โครงการ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกับแผน/โครงการ แล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานสําคัญในการปรับปรุงแก้ไขแผน/โครงการ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานต่อไปการ
ประเมินผลแผน/โครงการ สามารถทําได้ 4 ระยะคือ 1) ก่อนเริ่มดําเนินการ (Pre-plan) เพ่ือดูว่าแผน/
โครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได้หรือไม่ 2) ระหว่างดําเนินการ (On-going) เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของแผน/โครงการ และตรวจสอบแผน/โครงการ 3) เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการ
(Completion) เพ่ือดูว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 4) หลังแผน/โครงการ (Post) เพ่ือดูผลสําเร็จ
ต่อเน่ืองและผลกระทบที่เกิดจากแผน/โครงการ ทําให้ทราบถึงผลประโยชน์ ผลกระทบในระยะยาว อาจ
เรียกว่าเป็นการประเมินความย่ังยืนของแผน/โครงการ เทคนิคที่ใช้ในการประเมินแผน/โครงการนอกจาก 
CIPP Model ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเทคนิค Balanced Scorecard ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีผลสําเร็จของ
การปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นเพ่ือ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ
องค์กร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญต่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กร 4 กลุ่มหลักดังน้ี 

2.9.1 ด้านการเป็นองค์กรภาครัฐที่มีการดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจที่กําหนดไว้ในแผน 
ได้แก่ ความสําเร็จของโครงการ และความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 
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2.9.2 ด้านกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการจากองค์กรภาครัฐ ได้แก่ การตอบสนอง(รวดเร็ว
และถูกต้อง การให้บริการ(คุณภาพของการบริการ) ที่มีต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
ประโยชน์ 

2.9.3 ด้านการบริหารจัดการ/กระบวนการภายใน ได้แก่ เวลาในกระบวนการ (การใช้เวลา
ในแต่ละขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม) คุณภาพในกระบวนการ (คุณภาพของงานในแต่ละขั้นตอนการ
ดําเนินการ) ผลิตภาพในกระบวนการ (ทักษะ แรงจูงใจ ผลผลิตต่อคน) ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ทักษะจริยธรรม ขวัญและกําลังใจ กระบวนการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร 

2.9.4 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ การค้นคว้า ทดลอง การผลิต และบริการ การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึกษาหาวิธีปรับปรุงระบบงาน การรักษาทุนทางปัญญา การใช้ทักษะการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร 

 
 

2.1.9 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนา 
                     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

   การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะผู้ศึกษาได้นําแนวคิด CIPP Model และ Balanced 
Scorecard มาใช้โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ตามแนวของ CIPP Model คือ การประเมินด้าน
บริบท (Content) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) 
และนําแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้ในการประเมินด้านผลผลิต 
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ภาพ 2.3 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

การทบทวนงานและ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 

 
- สภาพทั่วไปและข้อมูลของ อบจ.
เชียงใหม่ 
- การดําเนินงานงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.
เชียงใหม่ 
- แผนพัฒนาสามปี อบจ. เชียงใหม่ 

บทบาทของ อบจ. ที่มีคุณภาพใน
การบริหารจัดการ 

- ธรรมาภิบาล 

- โปร่งใส 

- ความรับผิดชอบ 

- บทบาทตาม พรบ

ความเหมาะสมของปัจจัยนําเข้า 

- แนวคิดที่นํามาใช้ 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
- แผนใน 7 ยุทธศาสตร์ 

ประสิทธิภาพของแผน/โครงการ

- ด้านพันธกิจ 
 ๐ ผลสําเร็จของโครงการ 
 ๐ ผลสําเร็จของแผน 
- ด้านการบริหารจัดการ 
 ๐ ผลสําเร็จด้านบุคลากร 
 ๐ ผลสําเร็จด้านบริหารจัดการแผน 
- ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 ๐ ผู้รับบริการตามโครงการ/แผน 
 ๐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม    
   โครงการ/แผน 
- การเรียนรู้และพัฒนา 
 ๐ การพัฒนาระบบการทํางาน 

สรุปผลประเมิน/ข้อเสนอแนะ

บริบทของ อบจ.เชียงใหม่ บริบทโครงการใน 7 ยุทธศาสตร์ ประสิทธผิลของแผน/โครงการ 

- การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการใน 7 
ยุทธศาสตร์ 

 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 3) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรมฯ 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
 7) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
พนินท์ เครือไทย และ  ชิชญาสุ์ ช่างเรียน (2554)  ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก 
ผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะพบว่า อปท.ขนาดกลาง มีจุดเด่นในด้านการ
ให้บริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ด้านการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว และด้าน
การสาธารณสุขใน  ขณะที่อปท.ขนาดเล็กเน้น การให้บริการสาธารณะเฉพาะด้าน (Specific function) 
ได้แก่ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ สงบเรียบร้อย ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อปท.ใช้ปัจจัยนําเข้ามากเกินในด้านการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมศาสนาจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ด้านการให้บริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ด้านการลงทุนและ ด้านการจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย อย่างไรก็ตามเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะของ อปท. การกําหนดนโยบายเฉพาะด้านควรเน้นความร่วมมือระหว่าง อปท.ในแต่ละระดับ 
โดยเน้นความร่วมมือที่มีองค์กรเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล นอกจากน้ีในกลุ่ม อปท. ระดับเดียวกัน 
การจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้จะนําไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการท่ีอปท. จําเป็นต้อง
ปรับตัวต่อไปในอนาคต 

อิสรีย์ ภักด์ิศรีแพง และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ (2557) ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
เป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความรู้เก่ียวกับการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปาน
กลาง มีความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอยู่ในระดับปานกลาง-ดี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไม่มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ใน
ความรับผิดชอบ แต่มีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาการท่องเที่ยว เน้นการสนับสนุน การจัดกิจกรรม
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถูกบรรจุเข้าในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มา
ส่งเสริมเป็นลําดับต้น ๆ เมื่อเทียบงบประมาณที่มีอยู่กับพ้ืนที่รับผิดชอบ 32 อําเภอ  ถือว่ายังไม่พอเพียง 
จึงทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร   กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการทางการ
ท่องเที่ยว ยังไม่มีความเข้าใจถึงบทบาท อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในด้าน
การท่องเที่ยว ทราบเพียง บทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และมีความคาดหวังให้สนับสนุน
งบประมาณใน การจัดกิจกรรมทุกระดับ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยผู้ศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด นครราชสีมาภายใต้
บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการวางนโยบายและ
แผนงาน 

นิตย์รดี ใจอาษา (2555) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหาร
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จัดการในองค์การ บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร 
การมีส่วนร่วม และการควบคุม อยู่ในระดับมากและผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
กระบวนการการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พบว่า บุคลากรที่มีเพศอายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและหน่วยงานท่ีสังกัด ต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการ
บริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน 

แวหะมะ จินาแว และ อริยา คูหา (2553) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนในเขตอําเภอย่ีงอ ในการให้บริการทั้ง 8 ด้าน 
คือด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการศึกษา ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
และ ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริการทั้ง 8 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ประชาชนที่มีกลุ่มอายุและระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยประชาชนให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาด้านการ
คมนาคม ปรับปรุงแหล่งนํ้าอุปโภคบริโภค ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้
และใช้ชีวิตแบบพอเพียง พัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสํานึกให้พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และให้ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ชีวิตร่วมกันของประชาชนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงาน 

 
  โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจและติดตามผลการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ    ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการดําเนินงาน 
ปัญหา และอุปสรรคการดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รวมทั้ง
ข้อเสนอเพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น วิธีการดําเนินงานมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

ประชากร หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลในการติดตามและประเมินผล ได้แก่  
1) บุคลากรที่ทํางานในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ส่วนงานที่รับผิดชอบการดําเนิน 

โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
2) ประชาชนและผู้นําชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ดําเนินการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
3) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 
4) สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่จํานวน 42 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง บางส่วนของประชากรที่จะใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
1) ข้าราชการจํานวน   38  คน ที่ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานของสํานักงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คํานวณจากสูตร 
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(อ้างจาก กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544) 

     เมื่อ n0  หมายถึง ขนาดตัวอย่างเบ้ืองต้น 
p   หมายถึง สัดส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
                ; q=1-p 
z   หมายถึง คา่ที่เปิดจากตารางการแจกแจงปรกติมาตรฐานที่ระดับความเช่ือมั่น 
               90% 
e  หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 
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   จากขนาดตัวอย่างเบ้ืองต้น นํามาคํานวณหาขนาดตัวอย่างได้ ดังน้ี 
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    เมื่อ n   หมายถึง ขนาดตัวอย่าง 
n0 หมายถึง ขนาดตัวอย่างเบ้ืองต้น 
N  หมายถึง จาํนวนข้าราชการทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  


44
n 37.23 38441

242

 

โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญและเป็นสัดส่วนกับจํานวนข้าราชการจากแต่ละ 
หน่วยงาน  ดังตาราง 3.1 

 

ตาราง 3.1 จํานวนและขนาดตัวอย่างข้าราชการในแต่ละสว่นงานขององค์การบริหารสว่นจังหวัด 
              เชียงใหม ่

ส่วนงาน จํานวนข้าราชการ ขนาดตัวอย่าง 
1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 36 6 
2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 12 2 
3. กองแผนงานและงบประมาณ 21 3 
4. กองคลัง 26 4 
5. สํานักการช่าง 70 11 
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6. กองพัสดุและทรัพย์สิน 19 3 
7. สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31 5 
8. กองการเจ้าหน้าที่ 23 3 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 4 1 
                รวม 242 38 
ข้อมูล ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

2)   ประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์จากการดําเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ และผู้นําชุมชน
ในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ถูกสุ่มโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ตามลักษณะของโครงการ และตัวช้ีวัด 

3)   ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตอบแบบสอบถามทาง 
ไปรษณีย์ 

4)   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่ตอบแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ 

3.2  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.2.1 การตรวจเย่ียมพื้นที ่
พ้ืนที่เป้าหมายของการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่น้ันเป็นพ้ืนที่ที่กระจายตามลักษณะทั้ง 4 โซน 

ทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังน้ี 
โซนที่ 1 ได้แก่ อ.กัลยานิวัฒนา อ.สะเมิง อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย 
โซนที่ 2 ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.พร้าว และ อ.แม่แตง 
โซนที่ 3 ได้แก่ อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.สารภี อ.หางดง อ.สันกําแพง อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง  
                 และ อ.ดอยหล่อ 
โซนที่ 4 ได้แก่ อ.เมือง อ.แม่ริม และ อ.สันทราย 

คณะทํางานสุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างน้อย 3 ยุทธศาสตร์  โดยคณะผู้ศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเย่ียมการดําเนินโครงการในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง ที่อยู่
ระหว่างการดําเนินงาน และ/หรือโครงการที่ดําเนินงานแล้วเสร็จ จํานวน 4 ครั้ง  โดยผลการตรวจเยี่ยม
พ้ืนที่จะนําเสนอในรายงานฉบับที่ 2  
 

3.2.2 การพิจารณาโครงการต่อเนือ่ง 
โครงการต่อเน่ือง หมายถึง โครงการในแผนพัฒนาสามปีซึ่งมีการจัดสรร 

งบประมาณต่อเน่ือง 2-3 ปีติดต่อกัน และมีการดําเนินงานตามข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559    
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3.2.3 การวิเคราะหก์ารเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะทํางานขอข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาก 

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ
จําแนกตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ทั้งรวมและแยกโครงการประเภท
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  ทั้งน้ีการแยกโครงการประเภทจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ออกจากโครงการตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองด้วยต้องมีการเปรียบเทียบความสอดคล้องของโครงการตาม
แผนพัฒนาฯ กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุ่มที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) โดยผลการ
วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1-2 จะนําเสนอในรายงาน
ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1-3 จะนําเสนอในรายงานฉบับที่ 2 และทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะนําเสนอใน
รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

3.2.4 การสุ่มติดตามโครงการจากแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร ์

คณะทํางานได้ทําการสุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ขนาดตัวอย่าง จากสูตร                           
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     เมื่อ n0  หมายถึง ขนาดตัวอย่างเบ้ืองต้น 
p  หมายถึง สดัส่วนโครงการท่ีดําเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
                ; q=1-p 
z  หมายถึง คา่ที่เปิดจากตารางการแจกแจงปรกติมาตรฐานที่ระดับความเช่ือมั่น 
               90% 
e  หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 
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จากขนาดตัวอย่าเบ้ืองต้น นํามาคํานวณหาขนาดตัวอย่างได้ ดังน้ี 
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    เมื่อ n   หมายถึง ขนาดตัวอย่าง 
n0 หมายถึง ขนาดตัวอย่างเบ้ืองต้น 

 N  หมายถึง จาํนวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ด้วยวิธีสุ่มแบบเชิงเดียว และเป็นสัดส่วนกับจํานวนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังตาราง 
3.2 ทั้งน้ีจะติดตามในด้านงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะของโครงการ และผลการดําเนิน
โครงการเท่าน้ัน  
 

 

 

 

 

ตาราง 3.2 จํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานฯ และจํานวนโครงการที่ทําการสุ่มเพ่ือติดตามผล 
 

ยุทธศาสตร ์ จํานวนโครงการตามแผน
ดําเนนิงานฯ/  สุ่มติดตามผล  

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 87/17 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 19/4 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/2 
4. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 4/1 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 54/10 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม 
12/2 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 59/11 
รวม  244/47 
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3.2.5 การประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด 
คณะทํางานได้พัฒนาตัวช้ีวัดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพันธกิจ  ด้านคุณภาพของ 

ผลงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลุ่มเป้าหมาย (ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
(นวัตกรรม) รายละเอียด ดังน้ี  
การประเมินพนัธกิจ : 1. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. ความครบถ้วนของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 
 

ประเมินลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 4 ข้อ ดังน้ี 
1) แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2) แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการ

พัฒนาที่ชัดเจน และมลีักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
3) แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วง

ระยะเวลาสามปี 
4) แสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เกณฑ์การประเมิน 
 ดําเนินการทุกข้อ หมายถึง มกีารดําเนินการในระดับดีมาก 
 ดําเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มกีารดําเนินการในระดับดี 
 ดําเนินการ 2 ข้อ หมายถึง มกีารดําเนินการในระดับปาน

กลาง 
 ดําเนินการ 1 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคส่วนต่าง ๆ และการ
กระจายอํานาจให้ชุมชนจัดการ
ตนเอง 
หมายเหตุ 
แผนชุมชน คือ ผลของการจัดการบริหาร
การให้ชุมชน เรียนรู้ จดสามารถกําหนด
เป้าหมายด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคน

ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการทํางาน ดังน้ี 
1) มีการจัดทําประชาคมหรือการประชุมภาคประชาชนหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในขัน้ตอนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) โครงการจากแผนชุมชนถูกบรรจุในแผนพัฒนาหรือข้อบัญญัติ

ประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าร้อยละ 
30  

3) มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ริเริ่ม
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
ทั้งระดับครอบครัวและชุมชนเพ่ือให้คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต โดยกําหนดเป็น
กิจกรรมโครงการ ในลักษณะท่ีชุมชนทําได้
เองทันที ด้วยความสามารถและศักยภาพ
ของชุมชน หรืออาศัยความสามารถร่วมกัน
กับหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ในการ
ดําเนินการร่วมกัน หรือยกให้เป็นภาระของ
หน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นผู้ดําเนินการใน
กิจกรรมโครงการที่เกินขีดความสามารถของ
ชุมชนเป็นผลของการพัฒนา ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนสู่จุดหมายของการ
เป็นชุมชนเข้มแข็ง “อยู่เย็นเป็นสุข” 
 

ผลักดันโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
4) มีการจัดทําวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีความสอดคลอ้งกับ

สภาพบริบทหรือปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ดําเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ดําเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ดําเนินการ 2 ข้อ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 ดําเนินการ 1 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. การแก้ไขปัญหาของชุมชน ประเมินกระบวนการทํางาน ดังน้ี 
1) อบจ. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม

ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ 
2) อบจ. ส่งเสริมการดําเนินการร่วมกันระหว่าง อปท. ในการ

จัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาใหแ้ก่ประชาชนอย่าง
ต่อเน่ือง 

3) มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานรัฐในการจัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชนอย่างต่อเน่ือง 

4) มีการมอบหมาย/ร่วมมือ/ส่งเสริมให้ภาคชุมชนหรือองค์กร
ประชาสังคม เป็นผู้ดําเนินการแทนเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนหรือ
เพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน 
 ดําเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ดําเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ดําเนินการ 2 ข้อ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 ดําเนินการ 1 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

4. การบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี 

เป็นการประเมินความครบถ้วนของเนื้อหาการบรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดทาํแผนพัฒนาสามปี 
1) มีการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปีและจัดทําโครงการ

พัฒนาเพ่ือขยายฐานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในปี พ.ศ.  
2559 -2561 ให้มีประสิทธิภาพ 

2) มีการจัดทําแผนมีการประสานและบูรณาการการจัดทํา
แผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องตาม
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
3) เตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ
งบประมาณ 

4) มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี และการจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

5) มีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ดําเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ดําเนินการ 4 ข้อ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ดําเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 ดําเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

การประเมินพนัธกิจ 2. ผลสาํเร็จของโครงการ  
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 

1. ร้อยละของการกระจาย
งบประมาณและโครงการใน
แต่ละพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 

ตรวจนับ วิเคราะห์ โครงการที่อยู่ในแผนการดําเนินงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้มีการจัดสรร
งบประมาณ และจํานวนโครงการลงในแต่ละพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ต้ังแต่ร้อยละ 96 หมายถึง มีการกระจายดีมาก 
 ร้อยละ 76.80 - 95.99หมายถึง มีการกระจายดี 
 ร้อยละ 57.60 - 76.79หมายถึง มีการกระจายปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 57.60 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของโครงการที่
ดําเนินการตามแผน 

ตรวจนับจํานวนโครงการที่ดําเนินการจริง เทียบกับโครงการท้ังหมดที่อยู่
ในแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ต้ังแต่ร้อยละ 80  หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99   หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00-64.99   หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. ร้อยละของโครงการที่
ดําเนินการแล้วเสร็จตาม 

ตัวชี้วัด 

ตรวจนับจํานวนโครงการที่ดําเนินการจริงและแล้วเสร็จ เทยีบกับโครงการ
ทั้งหมดที่อยู่ในแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิธีการประเมิน 
แผน เกณฑ์การประเมิน : 

 ต้ังแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
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 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
 

การประเมินพนัธกิจ : 3. ผลสําเร็จของแผนการดําเนนิงานฯ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 

1. ร้อยละของแผนการ
ดําเนินงานฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที ่
 สอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

 แผนพัฒนากลุม่จังหวัด
ภาคเหนือตอน บน  

 แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

วิเคราะห์ และจําแนกโครงการที่อยู่ในแผนการดําเนินงานฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เทียบความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บรรจุใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ต้ังแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กระทรวง การ
คลังกําหนด 
 

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือทราบประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือเมื่อสิ้นสุดแผน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ต้ังแต่ร้อยละ 96 หมายถึง มีประสิทธิภาพดีมาก 
 ร้อยละ 76.80-95.99 หมายถึง มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายดี 
 ร้อยละ 57.60-76.79 หมายถึง มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายปานกลาง  
 น้อยกว่าร้อยละ 57.60  หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. ร้อยละของโครงการตาม
แผนการดําเนินงาน ประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
ที่ได้ดําเนินการเทียบกับ
เป้าหมายในแผนพัฒนาสาม
ปี 

ตรวจนับจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559   ทีดํ่าเนินการจริง เทียบกับโครงการท้ังหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา
สามปี 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ต้ังแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

 
4. ร้อยละของโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนให้มีการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

การประเมินวัดจากโครงการโครงการในแผนพัฒนาสามปีซึ่งมีการจัดสรร
งบประมาณต่อเน่ือง 2-3 ปีติดต่อกัน และมีการดําเนินงานตามข้อบัญญติั
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     
เกณฑ์การประเมิน : 
 ต้ังแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

การประเมินคณุภาพของผลงาน : ผลการดําเนนิงาน 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์
ในการดําเนินโครงการ 

ประเมินโดยพิจารณาร้อยละของจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ที่ดําเนินการแล้วเสร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ครบถ้วนเทียบกับจํานวนโครงการที่ดําเนินการ  

)ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง(  
เกณฑ์การประเมิน : 
 ต้ังแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุงต้องปรับปรุง 

2. ระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการ 

ประเมินโดยพิจารณาร้อยละของจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่
ระบุในแผนการดําเนินงานเทียบกับจํานวนโครงการที่ดําเนินการ  

)ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง(  
เกณฑ์การประเมิน : 
 ต้ังแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. การขยายผลการดําเนิน
โครงการให้เกิดความย่ังยืน 

ประเมินโดยพิจารณาจากร้อยละของโครงการต่อเน่ืองตามแผนพัฒนา 3 
ปี  ที่มีลักษณะการดําเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อเทียบกับโครงการต่อเน่ืองทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 
 ต้ังแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

การประเมินการบริหารจัดการ : 1. แผนพฒันาบคุลากร 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 

1. ผลสําเร็จของการ
บริหารงานบุคคล 
 
 

ประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานกําหนดเป็นข้อ )รวม 6 ข้อ (ซึ่งข้อมูลได้จาก
หลักฐานทั้งที่เป็นเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง 
1) มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2) มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่า
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละ 80 
3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้

บุคลากรให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
5) มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
6) มีการนําผลการการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน หรือ

การบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
เกณฑ์การประเมิน  
 ดําเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ดําเนินการ 4-5 ข้อ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ดําเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 ดําเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

ประเมินจากร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อให้สูงขึ้น ได้รับการ
อบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา เลื่อนตําแหน่ง 
เกณฑ์การประเมิน 
 ต้ังแต่ร้อยละ 80 หมายถึง ดําเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง ดําเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง ดําเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่จัด
ขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากร และ
ตรงกับความต้องการของ
บุคลากร 

ประเมินจากร้อยละของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้น ว่าเป็น
หลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมอย่าง
แท้จริง  /หรือ เป็นหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงประจักษ์แล้ว  
เกณฑ์การประเมิน 
 ต้ังแต่ร้อยละ 80 หมายถึง ดําเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง ดําเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง ดําเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

4 .ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ต่อ
โครงการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลการประเมินผล
โครงการอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษาต่อที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉล่ีย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉล่ีย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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ประเมินการบริหารจัดการ : 2. นวัตกรรม 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. จํานวนนวัตกรรมที่ใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์กร 

 

ประเมินจากจํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
- การนําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและหรือระบบฐานข้อมูล

ในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 

1. มีการนําระบบสารสนเทศหรอืระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการมากข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา และมีการใช้งานระบบใหม่จนปรากฏผล
สําเร็จ – มีการดําเนินการในระดับดีมาก 

2. มีการนําระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร 
จัดการเท่ากับในปีที่ผ่านมา และมีการดําเนินงานจนปรากฏผลสําเร็จ 
- มีการดําเนินการในระดับดี 

3. มีการนําระบบสารสนเทศหรอืระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร 
จัดการเท่ากับในปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีผลสําเร็จของงาน – มีการ
ดําเนินการในระดับปานกลาง 

4. ไม่มีนําระบบสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้งาน – ต้องปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน 

2. ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมต่อการบริหาร
จัดการ 

ประเมินจากผลสําเร็จของการใช้ระบบสารสนเทศในการดําเนินการ 
- ประเมินจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานก่อนและ

หลังการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินการ 
เกณฑ์การประเมิน 

1. ผลการดําเนินงานหลังการนําระบบมาใช้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
หมายถึง การนํานวัตกรรมมาใช้ส่งผลให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น - มีการดําเนินการในระดับดีมาก 

2. ผลการดําเนินงานหลังการนําระบบมาใช้มีประสิทธิภาพเท่าเดิม 
หมายถึง  การนํานวัตกรรมมาใช้ไม่ส่งผลใหก้ารดําเนินการมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น - มีการดําเนินการในระดับดี 

3. ผลการดําเนินงานหลังการนําระบบมาใช้มีประสิทธิภาพลดลงหมายถึง 
การนํานวัตกรรมมาใช้ส่งผลให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพลดลง - มี
การดําเนินการในระดับปานกลาง 
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4. มีระบบสารสนเทศแต่ไม่มีการนํามาใช้ หมายถึงต้องมีการปรับปรุงการ

นํานวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการ - ต้อง
ปรับปรุงผลการดําเนินการ 

 
ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 

ประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการในพ้ืนที่ ที่อบจ. ได้เข้าไป
ปฏิบัติงานตามแผนดําเนินงานฯ 
ค่าสถิติที่ใช้ – ค่าเฉล่ีย  
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉล่ีย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉล่ีย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2.  ความพึงพอใจของกลุ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการ
ให้ บ ริ ก า ร ขอ งอ งค์ ก า ร
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

การประเมินวัดจากความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
ค่าสถิติที่ใช้ – ค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉล่ีย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉล่ีย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. ความพึงพอใจของกลุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  
 
 
 
 
 

การประเมินวัดจากความพึงพอใจของ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนภาคธุรกิจ ในพ้ืนที่ที่อบจ. 
ได้เข้าไปปฏิบัติงานตามแผนดําเนินงานฯ 
ค่าสถิติที่ใช้ – ค่าเฉล่ีย 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉล่ีย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉล่ีย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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4. ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการ
จัดทําแผน และการ
ดําเนินงานตามแผน 
 
 
 

 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผน  
ค่าสถิติที่ใช้ – ค่าเฉล่ีย 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉล่ีย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

5. ความพึงพอใจของกลุ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาแต่ละด้านของ 
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
 

การประเมินวัดจากความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
จังหวัดเชียงใหม่ต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
ค่าสถิติที่ใช้ – ค่าเฉล่ีย  
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉล่ีย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉล่ีย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

6.  ความพึงพอใจในการ 
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ก ลุ่ ม
ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

การประเมินวัดจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 
ค่าสถิติที่ใช้ – ค่าเฉล่ีย 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉล่ีย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉล่ีย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

 

3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในครั้งน้ีคือ แบบประเมิน และการ
สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ทั้งน้ีแบบประเมินมีการกําหนดค่าความคิดเห็น/
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับต้ังแต่ 1 ถึง 5 ดังน้ี 

 น้อยที่สุด  ให้คะแนน  1  คะแนน 
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 น้อย  ให้คะแนน  2  คะแนน 
 ปานกลาง  ให้คะแนน  3 คะแนน 
 มาก  ให้คะแนน  4 คะแนน 
 มากที่สุด  ให้คะแนน  5 คะแนน 
 และการให้แสดงความคิดเห็นปลายเปิด  
สําหรบัการตรวจเย่ียมพื้นที ่
ในการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่คณะทาํงานสํารวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์จาก

การดําเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ และผู้นําชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิลําเนาและอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ตามลักษณะของโครงการ 

สําหรบัประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด 
แบบประเมิน 4 ฉบับ ตามลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง และตามการประเมินตัวช้ีวัด 
 แบบประเมินสําหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
 แบบประเมินสําหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคธุรกิจในจังหวัด

เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานและการบริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 แบบประเมินสําหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 แบบประเมินสาํหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของการได้รับบริการ 
 
 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

               สาํหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามแผนขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีหลายวิธี ดังน้ี 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร อาทิ แผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
11  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560) และแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558-2561)  
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2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เช่น การสัมภาษณ์บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ 
การสัมภาษณบุ์คลากรในกองแผนงานและงบประมาณ  

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน เช่น การส่งแบบประเมินความคิดเห็นจากผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางไปรษณีย์  แบบประเมินความคิดเห็นของข้าราชการใน
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แบบประเมินความคิดเห็นของประชาชน 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสมัภาษณ์ จากการลงพ้ืนที่ 

3.5  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจะอยู่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน 
พ.ศ. 2559 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

สําหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดน้ันใช้วิธีการ 
หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวช้ีวัด เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
นําเสนอในรูปแบบบรรยาย ตาราง และ กราฟ 
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บทที่ 4 

ผลการติดตามและประเมินผล 
 

 ในบทน้ีคณะทํางานจะนําเสนอผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการนําเสนอแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน คือ การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด การตรวจเย่ียมพ้ืนที่ และการติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการดําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร์ 

4.1 การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 แผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต้ังงบประมาณไว้สําหรับแผนการดําเนินงานองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 1,015,639,810 บาท เพ่ือใช้
ในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จํานวน 244 โครงการ หลังจากโอนเพ่ิม โอนลด
แล้วคงเหลือ 931,454,710 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ยุทธศาสตร์ 3 ลําดับแรกที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สูงสุด ได้แก่  

 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวนเงิน 324,253,800 บาท คิด
เป็นร้อยละ 34.81 สําหรับ 87 โครงการ 

 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวนเงิน 224,522,800 
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.10 สําหรับ 54 โครงการ 
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 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม จํานวนเงิน 138,362,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.85 สําหรับ 12 โครงการ ดังภาพ 4.1 

 

 
ภาพ 4.1 การจัดสรรงบประมาณที่ต้ังไว้จําแนกตามยุทธศาสตร์ 

  จากงบประมาณท่ีต้ังไว้ จํานวน 931,454,710 บาท รวมการโอนเพ่ิมและโอนลด โดย
ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งหมด เป็นเงิน 646,128,340.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.37 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) สําหรับผลการดําเนินงานโครงการ เป็นดังน้ี 

 ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 125 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.23 ของจํานวน
โครงการทั้งหมด 

 อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.66 ของจํานวน
โครงการทั้งหมด 

 รอดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

 ยกเลิกโครงการ จํานวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.11 ของจํานวนโครงการ
ทั้งหมด  

ดังภาพ 4.2  
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ภาพ 4.2 ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนดําเนินงานฯ 

โดยสาเหตุของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีดังน้ี 
1. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้าการกําหนด ทําให้กระทบต่อการเบิกจ่าย

งบประมาณของโครงการต่าง ๆ 
2. มีความล่าช้าเกี่ยวกับการประมูล จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทําสัญญา 
3. การยกเลิกโครงการอันเน่ืองมาจากข้อทักท้วงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
4. การยกเลิกโครงการอันเน่ืองมาจากการสํารวจพ้ืนที่ของหน่วยงานแล้วพบว่ามีความทับ

ซ้อนกับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. มีปัญหาติดขัดเก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่ายที่ไม่ชัดเจน เช่น การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

ของพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้นทําให้ไม่สามารถเบกิจ่ายงบประมาณส่วนน้ีได้ ซึง่ส่งผล
กระทบโดยตรงไปยังโครงการที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม การศาสนา เป็นต้น 

6. บางโครงการมีการเบิกจ่ายแต่ยังไม่ปิดโครงการ 
7. เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ทําให้การเบิกจ่าย

รายหัวตํ่ากว่าที่ประมาณการไว้ 
8. งบประมาณที่ต้ังไว้สูงกว่างบประมาณที่เบิกจ่ายจริงเน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างได้ราคา

ตํ่ากว่างบประมาณที่ต้ังไว้ 

สําหรับรายช่ือโครงการที่ถูกยกเลิกทั้ง 32 โครงการ และสาเหตุในการยกเลิกโครงการ  ดังตาราง 4.1  
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ตาราง 4.1 รายช่ือโครงการที่ถูกยกเลิกและสาเหตุของการยกเลิกโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สาเหตุของการยกเลิก

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน 
1. จ้างออกแบบประมาณราคาจัดซื้อ

ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่หน่วยงานของ
รัฐ 

สํานักการช่าง 1,000,000** 
(2,000,000) 

โครงการก่อสร้างใน
ปีงบประมาณ 2559
ส่วนมากดําเนินการ
ในช่วงปลายปีงบ 
ประมาณ จึงไม่มีการ
เบิกจ่าย 

2. ชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  

สํานักการช่าง 3,000,000 โครงการก่อสร้างใน
ปีงบประมาณ 2559
ส่วนมากดําเนินการ
ในช่วงปลายปีงบ 
ประมาณ จึงไม่มีการ
เบิกจ่าย 

3. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านหลังโรงเรียนสันคะยอม หมู่ที่ 2 
ตําบลข้ีเหล็ก เช่ือมบ้านสะลวงนอก หมู่
ที่ 3 ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

สํานักการช่าง 1,893,000 มีการจัดทําโครงการที่
ซ้ําซ้อนกับกรม
ชลประทานจังหวัด
เชียงใหม่ 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ป่าบง หมู่ที ่1 ตําบลแม่นะ เช่ือมบ้าน
แม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 ตําบลเชียงดาว อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักการช่าง 769,000 ส่งราคากลางเดือน
กันยายน 2559 ไม่
สามารถดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ทัน 

ตาราง 4.1 (ต่อ)    
โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สาเหตุของการยกเลิก

โครงการ 
5. บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 
5 ตําบลห้วยแก้ว เช่ือมบ้านสหกรณ์ 
หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านสหกรณ ์ถึงบ้านขุน
ออน หมู่ที่ 3 ตําบลออนเหนือ อําเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักการช่าง 2,330,000 มีการจัดทําโครงการที่
ซ้ําซ้อนกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้าน
สหกรณ์ อําเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

6. บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งละคร หมู่ที่ 
1 (หน้าปากซอย 18) ตําบลเชียงดาว

สํานักการช่าง 1,497,000 มีการจัดทําโครงการที่
ซ้ําซ้อนกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียง
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เช่ือมบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตําบลเมือง
งาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ดาว อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
7. บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเชียงใหม่
พัฒนา บ้านป่าแดดใต้ หมู่ที ่7 และ 
บ้านดอนชัย หมู่ที่ 4 ตําบลป่าแดด 
เช่ือมบ้านดอนปิน หมู่ที ่5 ตําบลแม่
เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  

สํานักการช่าง 5,083,000 มีการจัดทําโครงการที่
ซ้ําซ้อนกับเทศบาล
ตําบลป่าแดด อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 25 

อําเภอ จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักปลัดฯ 0* 

(500,000) 
เน่ืองจากงบประมาณ
เข้าล่าช้า 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์นํ้าพุร้อนมะลิกา สํานักการช่าง 2,330,000 สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบแล้ว
ว่าไม่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตอน อําเภอ
แม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ 

ตาราง 4.1 (ต่อ)    
โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สาเหตุของการยกเลิก

โครงการ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
- บริเวณจุดใต้ทางแยกต่างระดับ

สนามบินที่ กม.1+339 - กม.
1+800 
ในทางหลวง 1141 

- หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP 

สํานักการช่าง 1,943,000 
 
 
 
 

1,934,000 

อยู่ในความรับผิด ชอบ
ของแขวงการทาง 
 
 
งบประมาณเข้าล่าช้า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
1. จ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ่
สํานักการช่าง 500,000 โรงงานปิดดําเนินการ 

2. ประชาสัมพันธ์โรงงานทําปุ๋ยหมักจาก
ของเหลือใช้ 

สํานักการช่าง 500,000 โรงงานปิดดําเนินการ 

3. ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากโรงงานทําปุ๋ยหมัก

สํานักการช่าง 1,500,000 โรงงานปิดดําเนินการ 
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จากของเหลือใช้ 
4. ย่อยก่ิงไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร 
สํานักการช่าง 0* 

(500,000) 
งบประมาณส่วนกลาง
ล่าช้า 

5. ทําปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

สํานักการช่าง 0* 
(1,000,000) 

งบประมาณส่วนกลาง
ล่าช้า 

6. แปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณ
โรงงานทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 

สํานักการช่าง 100,000 โรงงานปิดดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
1. อุดหนุนสํานักเขตพ้ืนทีการศึกษา

มัธยม ศึกษา เขต 34 จํานวน 34 
โรงเรียน 

สํานัก
การศึกษา 

35,000,000 ไม่มีงบประมาณ 
สถานะภาพการคลังไม่
เพียงพอต่อการดําเนิน
โครงการ 
และมีการปรับโอน
งบประมาณไปยัง
หน่วยงานอ่ืนแทน 

ตาราง 4.1 (ต่อ)    
โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สาเหตุของการยกเลิก

โครงการ 
2. โรงเรียนผู้ปกครอง สํานัก

การศึกษา 
1,000,000 ซ้ําซ้อนกับโครงการ

ปฏิรูปการศึกษา 
เน่ืองจากผู้ร่วมโครง 
การกลุ่มเดียวกัน 

3. จ้างที่ปรึกษาวัดและประเมินผล
ความสามารถทางภาษาและการ
สื่อสารของนักเรียน 

สํานัก
การศึกษา 

1,500,000 ซ้ําซ้อนกับโครงการ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

4. แข่งขันกีฬาสมาพันธ์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ 
 

สํานัก
การศึกษา 

17,100** 
(1,000,000) 

สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินท้วงติงมาว่า
ต้องเป็นโครงการที่ให้
ประชาชนเข้าร่วม  

5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของ
สถานสงเคราะห์ฯ  

สํานักปลัดฯ 100,000 เน่ืองจากเป็นโครงการ
ที่ต้ังไว้สนับสนุน
หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งน้ี
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ไม่ได้ของบประมาณ
สนับสนุน  

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสและ 

สํานักปลัดฯ 500,000 เน่ืองจากเป็นโครง การ
ที่ต้ังไว้สนับสนุน
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ผู้ป่วยเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งน้ี
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ไม่ได้ของบประมาณ
สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
1. พัฒนาบุคลากรของสํานักการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

สํานัก
การศึกษา 

500,000 งบประมาณไม่เพียง 
พอในการดําเนิน
กิจกรรมและมกีารโอน
เงินงบประมาณ ให้
สํานักการช่าง 

ตาราง 4.1 (ต่อ)    
โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สาเหตุของการยกเลิก

โครงการ 
2. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร

สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 
สํานักปลัดฯ 400,000 ชะลอโครงการ 

3. ฝึกอบรม สมัมนา ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการดูแล
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

สํานักการช่าง 0* 
(500,000) 

กองการเจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมในภาพรวม 
แล้ว 

4. ฝึกอบรม สมัมนา การปฏิบัติงานซ่อม
บํารุงรักษาถนน 

สํานักการช่าง 0* 
(900,000) 

กองการเจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมในภาพรวม 
แล้ว 

5. ฝึกอบรม สมัมนา ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคนิคการ
สํารวจและออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง 

สํานักการช่าง 0* 
(300,000) 

กองการเจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมในภาพรวม 
แล้ว 

6. ปรับปรุงแผนทีพั่ฒนาภาษีและระบบ 
สารสนเทศโปรแกรมการรับชําระภาษี
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการพัฒนา
โปรแกรมต่อเน่ือง 

กองคลัง 0* 
(500,000) 

ปรับเปลี่ยนโครงการ 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
ระเบียบพัสดุ 

7. ซ่อมแซมสถานที่ให้บริการประชาชน  กองคลัง 100,000 เน่ืองจาปีงบประมาณน้ี 
ไม่มีเครื่องชํารุด 

8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
พบสื่อมวลชน (Press Relationship) 

สํานักปลัดฯ 100,000 เน่ืองจากไม่มีการจัด
แถลงผลงานภายใน 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

9. ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ังผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด

กอง 
กิจการสภา 

930,000* * 
(25,000,000) 

ไม่มีการจัดการเลือกต้ัง 
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เชียงใหม่ 
10. จัดภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่โรงเรียนบ้าน

ศาลา 
สํานักการช่าง 1,970,000 โครงการก่อสร้าง

อาคารเรียนยังไม่แล้ว
เสร็จ จึงไม่สามารถ
ดําเนินโครงการได้จาก 

 
ตาราง 4.1 (ต่อ)    

โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สาเหตุของการยกเลิก
โครงการ 

   การตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

หมายเหตุ   *  หมายถึง เงินงบประมาณถูกโอนลดทั้งหมด 
     * * หมายถึง เงินงบประมาณถูกโอนลดบางส่วน 
 
โดยสรุป ตามแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในปีงบประมาณ 2559  มีโครงการ
ถูกยกเลิก 32 โครงการ รวมเป็นเงิน  66,796,100 บาท (หกัโอนลดแล้ว) จําแนกตามยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน 7 โครงการ  
รวมเป็นเงิน 15,572,000 บาท (หักโอนลดแล้ว) 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จํานวน 3  โครงการ  
รวมเป็นเงิน 6,507,000 บาท (หักโอนลดแลว้) 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน  6 โครงการ  
รวมเป็นเงิน 2,600,000 บาท (หักโอนลดแลว้) 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน  6 โครงการ  
รวมเป็นเงิน 38,117,100 บาท (หักโอนลดแล้ว) 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จํานวน  10 โครงการ  
รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท (หักโอนลดแล้ว) 

 4.1.1 จําแนกตามยุทธศาสตร์  
 เมื่อจําแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 

 อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน เบิกจ่ายจริง 183,388,992.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 19.69 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
73 

 อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เบิกจ่ายจริง 
153,246,883.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.45 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 

 อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน เบิกจ่ายจริง 127,135,063.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.65 ของ
งบประมาณที่ต้ังไว้ 

  ดังภาพ 4.3 และรายละเอียดดังตาราง 4.2  

 

ภาพ 4.3 เปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงและงบประมาณที่ต้ังไว้ จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

 4.1.2 จําแนกตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 เมื่อจําแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ 

 อันดับที่ 1 สํานักการช่าง เบิกจ่ายจริง 432,521,085.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 
46.44 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 

 อันดับที่ 2 สํานักการศึกษา เบิกจ่ายจริง 132,450,332.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 
14.22 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 
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 อันดับที่ 3 สํานักปลัด เบิกจ่ายจริง 47,726,979.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 
ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 

  ดังภาพ 4.4 และรายละเอียดดังตาราง 4.3 

 
ภาพ 4.4 เปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงและงบประมาณที่ต้ังไว้ จําแนกตามหน่วยงาน 

 
 4.1.3 จําแนกตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
 เมื่อพิจารณาตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เขต ดังน้ี 

 เขตที่ 1 ได้แก่ อําเภอจอมทอง อําเภอดอยเต่า อําเภอแม่แจ่ม อําเภอสะเมิง อําเภอ 
   อมก๋อย อําเภอฮอด และอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

 เขตที่ 2 ได้แก่ อําเภอเชียวดาว อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง อําเภอพร้าว อําเภอ 
   แม่แตง อําเภอแม่อาย และอําเภอเวียงแหง 
 เขตที่ 3 ได้แก่ อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอดอยหล่อ อําเภอแม่วาง อําเภอสันกําแพง  
 อําเภอสันป่าตอง อําเภอสารภี อําเภอหางดง และอําเภอแม่ออน 
 เขตที่ 4 ได้แก่ อําเภอเมือง (รวมส่วนกลาง) อําเภอแม่ริม และอําเภอสันทราย 
 พบว่า งบประมาณกระจายลงทุกพ้ืนที่ ดังภาพ 4.5 และรายละเอียดดังตาราง 4.4 
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ภาพ 4.5 เปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงและงบประมาณที่ต้ังไว้ จําแนกตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
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ตาราง 4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน 
)บาท(  

ร้อยละ 
การ

กระจาย 

จํานวน 
)บาท(  

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

ดําเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

ร้อยละ 
การ

กระจาย 
1. โครงสร้างพื้นฐาน 349,793,500 29,500,000 55,039,700 324,253,800 34.81 183,388,992.00 56.56 9 71 - 7 87 35.66 

2. เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

60,128,000 51,862,250 6,307,000 105,683,250 11.35 94,451,300.00 89.37 12 4 - 3 19 7.79 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

16,600,000 15,000,000 16,000,000 15,600,000 1.67 7,611,630.00 48.79 3 - - 6 9 3.69 

4. การศาสนา ศิลป
วัฒนธรรมฯ 

58,566,800 1,840,050 15,002,000 45,404,850 4.87 45,259,408.40 99.68 2 2 - - 4 1.64 

5. การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

282,482,950 4,650,000 62,610,150 224,522,800 24.10 153,246,883.13 68.25 45 3 - 6 54 22.13 

6. การป้องกัน บรรเทา 
สาธารณภัยฯ 

133,876,000 7,973,250 3,486,750 138,362,500 14.85 127,135,063.25 91.89 8 4 - 0 12 4.92 

7. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

114,192,560 500,000 37,065,050 77,627,510 8.33 35,035,064.07 45.13 46 3 - 10 59 24.18 

รวม 1,015,639,810 111,325,550 195,510,650 931,454,710 100.00 646,128,340.85  125 87 - 32 244 100.00 

ร้อยละ 100.00 10.96 19.25 91.71  69.37  51.23 35.66 0.00 13.11 100.00  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 
 
ตาราง 4.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน
)บาท(  

ร้อยละ 
การ

กระจาย 

จํานวน 
)บาท(  

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

ดําเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

ร้อยละ 
การ

กระจาย 
1. สํานักการช่าง 620,828,550 100,780,000 103,290,250 618,318,300 66.38 437,021,835.25 70.68 23 80 0 19 122 50.00 

2. สํานักปลัดฯ 78,247,580 6,205,500 10,565,400 73,887,680 7.93 47,616,979.50 64.45 26 0 0 5 31 12.70 

3. สํานักการศึกษาฯ 243,846,150 140,000 47,329,900 196,656,250 21.11 133,889,282.03 68.08 39 2 0 5 46 18.85 

4. กองแผนฯ 12,926,500 2,600,050 1,250,000 14,276,550 1.53 12,905,540.75 90.40 8 5 0 0 13 5.33 

5. กองการเจ้าหน้าที่ 15,515,330 100,000 705,050 14,910,280 1.60 6,792,017.00 45.55 13 0 0 0 13 5.33 

6. กองคลัง 2,206,400 0 100,000 2,106,400 0.23 1,331,782.32 63.23 10 0 0 2 12 4.92 

7. กองกิจการสภาฯ 40,210,300 1,500,000 32,270,050 9,440,250 1.01 4,763,704.00 50.46 5 0 0 1 6 2.46 

8. กองพัสดุและทรัพย์สิน 1,859,000 0 0 1,859,000 0.20 1,807,200.00 97.21 1 0 0 0 1 0.41 

รวม 1,015,639,810 111,325,550 195,510,650 931,454,710 100.00 646,128,340.85  125 87 0 32 244 100 

ร้อยละ 100 10.96 19.25 91.71  69.37  51.23 35.66 0.00 13.11 100.00  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 

ตาราง 4.4   การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามพื้นที่ภูมิศาสตร ์
พื้นที่ งบประมาณตาม โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
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ภูมิศาสตร์ ข้อบัญญัติ ที่เบิกจ่ายจริง 

จํานวน )บาท(  ร้อยละ 
การกระจาย

จํานวน 
)บาท(  

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

ดําเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

ร้อยละ 
การ

กระจาย 
เขต 1 31,019,000 - - 31,019,000 3.33 9,740,000.00 31.40 3 15 - - 18 7.38 

เขต 2 61,261,550 - 135,000 61,126,550 6.56 23,363,215.00 38.22 8 24 - 3 35 14.34 

เขต 3 80,308,920 15,000,000 18,377,000 76,931,920 8.26 38,436,546.38 49.96 8 31 - 4 43 17.62 

เขต 4 843,050,340 96,325,550 176,998,650 762,377,240 81.85 574,588,579.47 75.37 106 17 - 25 148 60.66 

รวม 1,015,639,810 111,325,550 195,510,650 931,454,710 100 646,128,340.85  125 87 0 32 244 100 

ร้อยละ 100.00 10.96 19.25 91.71  69.37  51.23 35.66 0.00 13.11 100.00  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
ตาราง 4.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามยุทธศาสตร์ (เฉพาะโครงการ) 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายจริง โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน )บาท(  ร้อยละ 
การ

จํานวน 
)บาท(  

ร้อยละ 
การ

ดําเนิน 
การแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

ร้อยละ 
การ
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กระจาย เบิกจ่าย เสร็จ การ กระจาย 
1. โครงสร้างพื้นฐาน 158,963,500 5,600,000 1,000,000 163,563,500 21.94 72,533,693.91 44.35 6 70 - 7 83 36.89 

2. เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

60,128,000 51,862,250 6,307,000 105,683,250 14.18 94,451,300.00 89.37 12 4 - 3 19 8.44 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

16,600,000 15,000,000 16,000,000 15,600,000 2.09 7,611,630.00 48.79 3 - - 6 9 4.00 

4. การศาสนา ศิลป
วัฒนธรรมฯ 

58,566,800 1,840,050 15,002,000 45,404,850 6.09 45,259,408.40 99.68 2 2 - - 4 1.78 

5. การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

274,888,900 4,650,000 62,475,150 217,063,750 29.12 148,298,683.13 68.32 42 1 - 6 49 21.78 

6. การป้องกัน บรรเทา 
สาธารณภัยฯ 

133,876,000 7,973,250 3,486,750 138,362,500 18.56 127,135,063.25 91.89 8 4 - - 12 5.33 

7. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

96,426,300 500,000 37,065,050 59,861,250 8.03 25,468,984.07 42.55 37 2 - 10 49 21.78 

รวม 799,449,500 87,425,550 141,335,950 745,539,100 100.00 520,758,762.76  110 83 0 32 225 100.00 

ร้อยละ 100.00 10.94 17.68 93.26  69.85  48.89 36.89 0.00 14.22 100.00  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 

 

ตาราง 4.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ (เฉพาะโครงการ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายจริง โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน
)บาท(  

ร้อยละ 
การ

จํานวน 
)บาท(  

ร้อยละ 
การ

ดําเนิน 
การแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

ร้อยละ 
การ
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กระจาย เบิกจ่าย เสร็จ การ กระจาย 
1. สํานักการช่าง 416,001,100 76,880,000 49,250,550 443,630,550 59.54 320,285,787.16 72.20 20 78 - 19 117 52.23 

2. สํานักปลัดฯ 77,876,000 6,205,500 10,565,400 73,516,100 9.87 47,255,699.50 64.28 24 - - 5 29 12.95 

3. สํานักการศึกษาฯ 236,192,100 140,000 47,194,900 189,137,200 25.39 128,882,132.03 68.14 35 - - 5 40 17.86 

4. กองแผนฯ 12,380,000 2,100,050 1,250,000 13,230,050 1.78 11,864,540.75 89.68 7 4 - - 11 4.91 

5. กองการเจ้าหน้าที่ 15,168,000 100,000 705,050 14,562,950 1.95 6,451,317.00 44.30 12 - - - 12 5.36 

6. กองคลัง 1,732,300 - 100,000 1,632,300 0.22 865,582.32 53.03 8 - - 2 10 4.46 

7. กองกิจการสภาฯ 40,100,000 1,500,000 32,270,050 9,329,950 1.25 4,653,704.00 49.88 4 - - 1 5 2.23 

8. กองพัสดุและทรัพย์สิน - - - - - - - - - - - - - 

รวม 799,449,500 86,925,550 141,335,950 745,039,100 100 520,258,762.76  110 82 0 32 224 100 

ร้อยละ 100 10.87 17.68 93.19  69.85  49.11 36.61 0.00 14.29 100.00  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

ตาราง 4.7  การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามพื้นที่ภูมิศาสตร ์(เฉพาะโครงการ) 

พื้นที่ภูมิศาสตร ์
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน )บาท(  ร้อยละ 
การกระจาย

จํานวน 
)บาท(  

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

ดําเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

ร้อยละ 
การ

กระจาย 
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เขต 1 31,019,000 - - 31,019,000 4.16 9,740,000.00 31.40 3 15 - - 18 8.00 

เขต 2 58,903,200 - - 58,903,200 7.90 22,377,015.00 37.99 7 23 - 3 33 14.67 

เขต 3 76,502,720 15,000,000 18,377,000 73,125,720 9.81 35,899,546.38 49.09 8 30 - 4 42 18.67 

เขต 4 633,024,580 72,425,550 122,958,950 582,491,180 78.13 452,742,201.38 77.73 92 15 - 25 132 58.67 

รวม 799,449,500 87,425,550 141,335,950 745,539,100 100.00 520,758,762.76  110 83 0.00 32 225 100.00 

ร้อยละ 100.00 10.94 17.68 93.26  69.85  48.89 36.89 0.00 14.22 100.00  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
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4.1.4 โครงการจากงบประมาณจ่ายขาดเงนิสะสม  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติโครงการที่ใช้
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 69 โครงการ รวมทั้งสิ้น 105,596,900 บาท แบ่งเป็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน 63 โครงการ รวมทั้งสิ้น 48,487,400 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว จํานวน 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 1,979,500 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม จํานวน 2 โครงการ รวมท้ังสิ้น 55,130,000 บาท 
รายละเอียดดังตาราง 4.8 และ 4.9 

 
ตาราง 4.8 สรุปจํานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 
               พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร ์ งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน จํานวน 
 ที่ได้รับอนุมัติ ดําเนินการ อยู่ระหว่าง รอ ยกเลิก โครงการ
 (บาท) แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ โครงการ  
โครงสร้างพ้ืนฐาน 48,487,400 33 28 0 2 63 
       
เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวฯ 

1,979,500 4 0 0 0 4 

       
ด้านการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัยฯ 

55,130,000 1 1 0 0 2 

รวม 105,596,900 38 19 0 2 69 
 

 

 

 

 

 

ตาราง 4.9 รายช่ือโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 
               งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ

หน่วยงาน สถานะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน  
1 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ข้ามลํานํ้าแม่รมิ บ้านท้องฝาย หมู่ที ่2 ตําบล
ริมเหนือ เช่ือมบ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 4 ตําบลริม
ใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่
แผนพัฒนา สามปี เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2559 หน้า 4 รายการท่ี 3 

2,712,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

2 โครงการก่อสร้าง  สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ข้ามห้วยแม่ป่าไผ่ บ้านแม่ป่าไผ่ หมูท่ี่  5 บ้าน
หลังท่อหมู่ 1 ตําบลนาคอเรือ เช่ือมบ้านห้วย
ทราย หมู่ที ่4 ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่  
แผนพัฒนาสามปี หน้า 139 รายการท่ี 164 

4,988,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

3 โครงการก่อสร้าง  สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 บ้านโป่งนก หมู่ที่ 7 ตําบลแม่คะ เช่ือมบ้าน

แม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2559 หน้า 5 รายการท่ี 4 

3,115,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

4 โครงการก่อสร้าง  สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 
บ้านขัวโก หมู่ที่  5 ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ เช่ือมบ้านหนองไคร้หลวง หมูท่ี่ 
8 ตําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2559 หน้า 5 รายการท่ี 5 

1,086,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 
 
 
ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงาน สถานะ 

5 โครงการก่อสร้าง  สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ข้ามลํานํ้าแม่รมิ บ้านหนองก๋าย หมู่ที่ 4 ตําบล
สันป่ายาง อําเภอแม่แตง เช่ือมบ้านพระพุทธ
บาทสี่รอย หมูท่ี่ 6 ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม 

1,833,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
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จังหวัดเชียงใหม่    
 แผนพัฒนาสามปี  หน้า 129 รายการท่ี 144

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทุ่งเมืองกลาง บ้านเมืองกลาง หมู่ที ่11 บ้านนํ้า
ลัด หมู่ที ่13 ตําบลบ้านหลวง เช่ือมบ้านแม่
กลางป่าปู หมู่ที่ 1 ตําบลดอยแก้ว อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 แผนพัฒนาสามปี หน้า 107 รายการท่ี 100

495,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แม่เต๊ียะใต้ หมูท่ี่ 7 บ้านแม่เต๊ียะใน หมทูี่ 3 
ตําบลดอยแก้ว เช่ือมบ้านแม่เต๊ียะใต้ หมู่ที่ 14 
ตําบลสบเต๊ียะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  แผนพัฒนาสามปี หน้า 108 รายการท่ี 102

488,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านแปะ เช่ือมบ้าน
ห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตําบลแม่สอย อําเภอ
จอมทองจังหวัดเชียงใหม่ 

  แผนพัฒนาสามปี หน้า 643 รายการท่ี 218 

488,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยห้า หมู่ที่ 11 ตําบลแม่สอย เช่ือมบ้านนา
กบ หมู่ที ่2 ตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่  

 แผนพัฒนาสามปี หน้า 632 รายการท่ี 197  

488,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 
ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงาน สถานะ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งม๊อก บ้านสี่แยกน้อย หมู่ที่ 6 ตําบล
ข่วงเปา  เช่ือมถนนทุ่งแม่หลวง บ้านอังครักษ์
หมู่ที่ 14 ตําบลข่วงเปา อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 แผนพัฒนาสามปี หน้า 633 รายการท่ี 199

490,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโป่งจ้อ หมู่ที่ 7 ตําบลสันติสุข เช่ือมบ้าน
ไร่บวกบง หมู่ที่ 26 ตําบลดอยหล่อ อําเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

499,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 
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 แผนพัฒนาสามปี หน้า 103 รายการท่ี 93
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านท่ามณี หมู่ที่  2 ตําบลดอยแก้ว เช่ือม
บ้านแม่เต๊ียะใต้ หมู่ที่ 14 ตําบลสบเต๊ียะ 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 แผนพัฒนาสามปี หน้า 108 รายการท่ี 103

494,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหล่ม หมูท่ี่  22 บ้านผาหมอน หมู่ที่ 

8 ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง เช่ือมบ้าน
ขุนป๋วย หมู่ที่ 3 ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 แผนพัฒนาสามปี หน้า 641 รายการท่ี 214

491,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่เต๊ียะใต้ หมู่ที่ 14 ตําบลสบเต๊ียะ เช่ือม
บ้านแม่เต๊ียะ หมู่ที่ 7 ตําบลดอยแก้ว อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

 แผนพัฒนาสามปี หน้า 633 รายการท่ี 198

488,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 
ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงาน สถานะ 

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต -ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต   
บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่  5 ตําบลดอยหล่อเช่ือม
บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ตําบลสันติสุข อําเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
  แผนพัฒนาสามปี หน้า 66 รายการท่ี 21

499,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

16  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคป 
ซีล บ้านวังธารทอง หมู่ที่ 22 ตําบลดอยหล่อ 
เช่ือมบ้านโป่งจ้อ หมู่ที ่7 ตําบลสันติสุข 
อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม ่
แผนพัฒนาสามปี เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2559 หน้า 8 รายการท่ี 8

497,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

17 โครงการบูรณะทางโดยวิธีการซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม 4017 
บ้านแม่โจ้ใต้ หมู่ที่ 7 ตําบลเวียง เช่ือมบ้าน
ลานหมู่ที่ 5 ตําบลหม่อนป่ิน อําเภอฝาง 

1,995,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
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จังหวัดเชียงใหม่ 
 แผนพัฒนาสามปี หน้า 224 รายการท่ี 323

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านปางกว้าง หมู่ที่ 
13 ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง เช่ือมบ้าน
แก่งปันเต๊าหมู่ที่ 10 ตําบลแม่นะ อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม ่
แผนพัฒนาสามปี เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2559 หน้า 9 รายการ 
ท่ี 11 

1,580,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 
หน่วยงาน สถานะ 

19 โครงการขยายผิวจราจรและไหล่ทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม 4076 บ้าน
โป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 ตําบลป่าเมี่ยง เช่ือมแม่ตอน
หลวงหมู่ที่ 4 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 ช่วง 
- ช่วงที่ 1 ขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรตี 
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
พร้อมเสริมท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และกําแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ช่วงที่ 2 ขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรตี 
ขนาดกว้าง 2.50 เมตรยาว 66.00 เมตร 
พร้อมเสริมท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
และกําแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ช่วงที่ 3 ขยายไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร 
- ช่วงที่ 4 ขยายไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
ทั้ง 2 ข้างขนาดกว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว 
220.00 เมตร  
แผนพัฒนาสามปี เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2559 หน้า 12 รายการท่ี 
15 

1,991,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
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20 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 8 ตําบลสบเต๊ียะ 
เช่ือมบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 ตําบลแม่สอย 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 แผนพัฒนาสามปี หน้า 635 รายการท่ี 203 

492,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 
 
ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงาน สถานะ 

21 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น สายทุง่นาเกว๋น บ้านใหม่อังครักษ์ 
หมู่ที่ 15 ตําบลข่วงเปา เช่ือมถนนสายทุ่งเมือง
กลาง บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 11 ตําบลบ้าน
หลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่         

  แผนพัฒนาสามปี หน้า 639 รายการท่ี 210

493,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

22 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น บ้านใหม่สันตึง หมู่ที่ 8 บ้านอังครักษ์ 
หมู่ที1่4 ตําบลข่วงเปาเช่ือมถนนสายเมืองอูฐ 
บ้านห้วยกว๋าว หมู่ที ่20 ตําบลบ้านหลวง 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 แผนพัฒนาสามปี หน้า 638 รายการท่ี 209 

493,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

23 โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด 
อัดแน่น บ้านทุ่งท้อ หมู่ที่  2 บ้านป่าลาน หมู่
ที่ 7 ตําบลสองแคว เช่ือม บ้านห้วยทัง หมู่ที ่
12 ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่  

 แผนพัฒนาสามปี หน้า 284 รายการท่ี 438 

495,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

24 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น บ้านสันนกแก้ว หมูท่ี ่5 บ้านใหม่
หนองหอย หมู่ที่ 6 บ้านโป่งจ้อ หมู่ที่ 7 บ้าน
ใหม่ป่าตึง หมูท่ี่ 8  ตําบลสันติสุข เช่ือม บ้าน
ใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 ตําบลยางคราม อําเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
  แผนพัฒนาสามปี หน้า 285 รายการท่ี 439 

495,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

25 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,643,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
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ข้ามลําห้วยแม่สาว บ้านเมืองหนอง หมู่ที่  10 
ตําบลแม่สาว เช่ือม บ้านดอยแก้ว หมู่ที ่1 
ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

าแผนพัฒนาสามปี หน้  123 รายการท่ี 132

ดําเนินการ 

ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงาน สถานะ 

26 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 บ้านบวกจ่ัน หมู่ที ่7 
ตําบลโป่งแยงอําเภอแม่ริมเช่ือม บ้านหัวดง 
หมู่ที่ 10 ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 แผนพัฒนาสามปี เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2559 หน้า 2 รายการท่ี 1

494,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

27 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่แดดน้อย หมู่ที่ 4 
ตําบลแม่แดดอําเภอกัลยาณิวัฒนา เช่ือม บ้าน
แม่ซา หมู่ที ่2 ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 224 รายการท่ี 361  

496,800 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

28 โครงการปรับปรุงผิวทางลูกรังผสมนํ้ายา
ปรับปรุงคุณสมบัติสายเลียบลํานํ้าดู่ บ้านท่า
เกวียน หมู่ที่ 4 ตําบลหนองจ๊อม เช่ือม บ้าน
แม่แก้ดน้อย หมู่ที่ 5 ตําบลป่าไผ่ อําเภอ 
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2559 หน้า 11 รายการท่ี 
14 

498,000 สํานักการช่าง ยกเลิก
โครงการ 

29 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น ถนนสายบ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ตําบล 
แม่นะ เช่ือมบ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 ตําบล 
เชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่    
แผนพัฒนาสามปี หน้า  538 รายการท่ี 35

495,600 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 
 
 
 
ตาราง 4.9 (ต่อ) 
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ

หน่วยงาน สถานะ 

30 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น บ้านสันนกแก้ว หมูท่ี ่5 บ้านใหม่
หนองหอย หมู่ที่ 6 บ้านโป่งจ้อ หมู่ที่ 7 บ้าน
ใหม่ป่าตึง หมูท่ี่ 8 ตําบลสันติสุข เช่ือม บ้าน
ใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 ตําบลยางคราม อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า  285 รายการท่ี 439 

497,800 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

31 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น สายบ้านห้วยม่วง – ผาก้อง บ้าน
ฉิมพลี หมู่ที ่4  ตําบลดอยเต่า เช่ือม บ้านแม่
บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 แผนพัฒนาสามปี หน้า 289 รายการท่ี 447 

498,900 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

32 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น บ้านแม่ละอุป  หมู่ที ่3 ตําบลแจ่ม
หลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา เช่ือม บ้านแม่ซา 
หมู่ที่ 2 ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 
  แผนพัฒนาสามปี หน้า 297 รายการท่ี 464 

498,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

33 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น บ้านวัดจันทร์ หมูท่ี่ 3 ตําบลบ้าน
จันทร์  อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
เช่ือม บ้านเมืองแปง หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองแปง 
อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
แผนพัฒนาสามปี หน้า  298 รายการท่ี 465 

495,900 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงาน สถานะ 

34 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น บ้านแม่ขะปู หมู่ที ่3 เช่ือม บ้านห้วย
นํ้าจาง หมู่ที่ 6 ตําบลบ่อแก้วอําเภอสะเมิง 

495,900 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 
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เช่ือม บ้านห้วยหอย หมู่ที ่19 ตําบลแม่นาจร 
อําเภอแม่แจ่ม เช่ือม บ้านม่อนยะหมู่ที่ 13 
ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   
แผนพัฒนาสามปี หน้า   279 รายการท่ี 429

35 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น บ้านแม่แว หมูท่ี่ 2 หย่อมบ้านแม่จมุ 
ตําบลย้ังเมิน เช่ือม บ้านนากู่ – ผายอง หมู่ที่ 

9 ตําบลแม่สาบ  เช่ือม บ้านปางขุม หมู่ที่ 1 
ตําบลย้ังเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  
แผนพัฒนาสามปี หน้า 277 รายการท่ี 424

498,900 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

36 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น บ้านใหม่สันตึง หมู่ที ่8 บ้านอังครักษ์ 
หมู่ที่ 14 ตําบลข่วงเปา เช่ือม ถนนสายเหมือง
อูฐ บ้านห้วยกว๋าว หมู่ที่ 20  ตําบลบ้านหลวง
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 638 รายการท่ี 209 

493,400 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

37 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น สายทุง่นาเกว๋น บ้านใหม่อังครักษ์ 
หมู่ที่ 15 ตําบลข่วงเปา เช่ือม ถนนสายทุ่ง
เมืองกลาง บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 11 ตําบล
บ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 639 รายการท่ี 210

493,400 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

38 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 11 ตําบลแม่สอย 
เช่ือม บ้านนากบ หมู่ที ่2  ตําบลบ้านแปะ 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
แผนพัฒนาสามปี หน้า 285 รายการท่ี 440 

497,800 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงาน สถานะ 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
กองบอด หมู่ที ่11 ตําบลปางหินฝน เช่ือม 
บ้านแม่ศึก  หมู่ที่ 6 ตําบลแม่ศึก อําเภอ 
แม่แจม่ จังหวัดเชียงใหม่  
แผนพัฒนาสามปี หน้า 668 รายการท่ี 269 

472,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ย้ังเมิน หมู่ที่ 3 เช่ือม บ้านแม่แว หมู่ที ่2 
เช่ือม บ้านปางขุม หมูท่ี่ 1 ตําบลย้ังเมิน 

486,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
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อําเภอสะเมิง เช่ือม บ้านแม่ไคร้ หมูท่ี่ 7  
เช่ือม บ้านปางมะกล้วย หมูท่ี ่2 ตําบลป่าแป๋ 
อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
แผนพัฒนาสามปี หน้า 86 รายการท่ี 59  

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สหกรณ์ทุ่งใหม่ หมู่ที่ 13 ตําบลสบเปิง เช่ือม 
บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 1 ตําบลสันป่ายาง 
อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
แผนพัฒนาสามปี หน้า 94 รายการท่ี 76 

493,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โปง หมู่ที่ 6 ตําบลป่าไผ่ เช่ือมบ้านเกษตร 
ใหม่ หมู่ที ่10  เช่ือม บ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 97 รายการท่ี 82

469,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 บ้านแม่ไคร้ หมู่ที่ 7 
บ้านก่ิวถ้วย ปางมะโอ หมู่ที่  12 ตําบลป่าแป๋ 
อําเภอแม่แตง เช่ือม บ้านปางขุม หมูท่ี่ 1 
ตําบลย้ังเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 94 รายการท่ี 75

482,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 
 
ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงาน สถานะ 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ผาปูน หมู่ที ่7 ตําบลอมก๋อย เช่ือมบ้านผาผึ้ง 
หมู่ที่ 7 ตําบลสบโขง อําเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 
 แผนพัฒนาสามปี เพ่ิมเติมฉบับท่ี1 และ
เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2559 หน้า 8 รายการท่ี 9

499,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สงิน หมู่ที ่13 ตําบลนาเกียน เช่ือม บ้านผา
ปูน หมู่ที ่7 ตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
  แผนพัฒนาสามปี หน้า 654 รายการท่ี 240 

499,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอกแดง หมู่ที ่10 บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ตําบล

467,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
92 

บ่อสลี อําเภอฮอด เช่ือม บ้านแม่แอน หมูท่ี่ 7 
ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 111 รายการท่ี 109

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ก่ิวโป่ง หมู่ที ่2 ตําบลแจ่มหลวง เช่ือมถนน
ทางหลวงชนบท หมายเลข ชม 5050 บ้าน
ห้วยบง หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านจันทร์ อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 121 รายการท่ี 128 

485,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เด่น หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านจันทร์ เช่ือมบ้านใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 2 ตําบลแจ่มหลวง อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 แผนพัฒนาสามปี หน้า 672 รายการท่ี 277

481,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

 

ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงาน สถานะ 

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ใหม่ห้วยสม้ หมู่ที่ 9 ตําบลสันกลาง อําเภอสัน
ป่าตอง เช่ือม บ้านนํ้าบุ่น หมู่ที่ 10 ตําบลนํ้า
แพร่ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 101 รายการท่ี 89

489,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ห้วยรากไม้บน หมู่ที ่9 ตําบลยางคราม เช่ือม 
บ้านสันนกแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลสันติสุข อําเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 105 รายการท่ี 96 

491,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ห้วยทราย หมูท่ี่ 3 บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 5 
ตําบลห้วยทราย เช่ือม บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 
3 ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม  จังหวัด
เชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า  96 รายการท่ี 80 

490,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ไร่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 21 เช่ือมบ้านโทกเสือ 

487,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 
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หมู่ที่ 18 ตําบลดอยหล่อ เช่ือม บ้านใหม่
หนองหอย หมู่ที่ 6 ตําบลสันติสุข อําเภอดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่  
แผนพัฒนาสามปี หน้า 105 รายการท่ี 97 

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
วังหม้อ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านแอ่น อําเภอดอย
เต่า เช่ือม บ้านป่าขาม หมู่ที ่2 ตําบลบ้านตาล 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 112 รายการท่ี 111 

499,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 
 
ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงาน สถานะ 

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
บงตัน หมู่ที่ 5 ตําบลบงตัน อําเภอ 
ดอยเต่า เช่ือม บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 ตําบล
บ้านตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 113 รายการท่ี 112

499,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองบัวคํา หมู่ที่ 5 ตําบลท่าเด่ือ 
อําเภอดอยเต่า เช่ือม บ้านห้วยหินดํา หมู่ที่ 3 
ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 115 รายการท่ี 116

485,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณปากทางน้ําตกแม่เต๊ียะ บ้านขุนแตะ 
หมู่ที่ 5 เช่ือม บ้านห้วยขนุน หมู่ที่ 9 ตําบล
ดอยแก้ว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 106 รายการท่ี 98

483,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
แม่เต๊ียะใต้ หมู่ที่ 7 ตําบลดอยแก้ว  
เขตเทศบาลตําบลดอยแก้ว  เช่ือม บ้านดอย
แก้ว หมู่ที่ 2 ตําบลดอยแก้ว เขตเทศบาล
ตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 109 รายการท่ี 104 

494,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านผาหมอน หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านหลวง 

499,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 
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อําเภอจอมทอง เช่ือม บ้านขุนวาง หมู่ที่ 12 
ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    
แผนพัฒนาสามปี หน้า  640 รายการท่ี 212

 

 
ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงาน สถานะ 

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านท่ากอม่วง หมู่ที ่10 ตําบลบ้านแปะ เช่ือม
บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตําบลแม่สอย 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 643 รายการท่ี 218 

498,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านท่ากอม่วง หมู่ที ่10 ตําบลบ้านแปะ เช่ือม 
บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตําบลแม่สอย 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 644 รายการท่ี 220 

498,000 สํานักการช่าง ยกเลิก
โครงการ 

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
แม่แอน หมู่ที ่4 ตําบลห้วยทราย เช่ือมบ้าน
นาหึก หมู่ที ่1 ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 644 รายการท่ี 77 

490,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

62 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านออน หมู่ที ่1 
ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว เช่ือม บ้านผา
แดง หมู่ที่ 14 ตําบลสันทราย อําเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 แผนพัฒนาสามปี หน้า 225 รายการท่ี 325  

490,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

63 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 3005 บ้าน
หนองบัวคํา หมู่ที่ 4 ตําบลแม่คะ เช่ือม บ้าน
โป่งถืบใน หมูท่ี่ 15 ตําบลเวียง อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
  แผนพัฒนาสามปี หน้า 221 รายการท่ี 316 

480,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงาน สถานะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  
64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -

เข้าสู่สถานที่ทอ่งเที่ยวนํ้าตกแม่ลาด บ้านแม่
หาด หมู่ที่ 1 บ้านนามน หมู่ที ่7 ตําบลเมือง
แหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 320 รายการท่ี 9

499,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

65 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่น สายทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนํ้าตก
แม่ลาด  บ้านสามปู หมูท่ี่ 2 ตําบลแสนไห 
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

 แผนพัฒนาสามปี หน้า 321 รายการท่ี 11 

492,900 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

66 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่นเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ดอยเวียงผา บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ตําบลศรีดงเย็น เช่ือม 
บ้านแม่ทะลบ หมู่ที่ 1 ตําบล แม่ทะลบ 
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี หน้า 318 รายการท่ี 6

492,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

67 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่นสายทะเลสาบดอยเต่าไปวัดดอยเก้ิง 
บ้านหนองบัวคํา หมู่ที ่5 ตําบลท่าเด่ือ อําเภอ
ดอยเต่า เช่ือม บ้านห้วยหินดํา หมู่ที่ 3 ตําบล
นาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่   
แผนพัฒนาสามปี หน้า  286 รายการท่ี 442 

495,600 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 
หน่วยงาน สถานะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสงัคม  
68 โครงการจัดซื้อชุดชุดเจาะบ่อบาดาลรถขุด 37,610,000 สํานักการช่าง อยู่ระหว่าง
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เจาะบ่อบาดาล ชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 
เพลา มีกําลังไม่น้อยกว่า 340 แรงม้า 
จํานวน 1 คันรถบรรทุกเคร่ืองอัดอากาศ 
ชนิด 6 ล้อ มีกําลังไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 
จํานวน 1 คัน รถบรรทุกอุปกรณ์ ขับเคลื่อน 
4 ล้อ พร้อมหลังคาสําเร็จรูป จํานวน 1 คัน-
เครื่องอัดอากาศแบบอัดลม 2 ช้ัน มีแรงลม
ไม่น้อยกว่า 1,050 คิวบิคฟุตต่อนาที จํานวน 
1 เครื่อง  ตู้นอนสนามแบบลากจูง จํานวน 1 
ตู้เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่องตัว

รถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน   

 แผนพัฒนาสามปี หน้า 427 รายการท่ี 3(3) 

ดําเนินการ 

69 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล  ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ แบบบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ จุนํ้าได้
ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จํานวน 8 คัน ๆ ละ 
2,190,000 บาท 
แผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 และเปล่ียน 
แปลง ครั้งท่ี 1/2559 หน้า 19 รายการท่ี 1 

  17,520,000 สํานักการช่าง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด 
การประเมินพนัธกิจ : 1. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
สําหรบัตัวชี้วัดที่ 1 ความครบถ้วนของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  

โดยการประเมินลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  4 ข้อ ดังน้ี 
1) แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2) แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
3) แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4) แสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
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               แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความ 
ครบถ้วนของการจัดทําแผนฯ ดังกล่าวตามลักษณะทั้ง 4 ข้อ ตัวอย่างเช่น ในหน้า 422 ของแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด โดยโครงการลําดับที่ 1 ป้องกัน บําบัด แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ ปลูกจิตสํานึก สร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้กลุ่มเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชนสังคม หน้า 129 

     นอกจากน้ียังเป็นโครงการที่ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในห้วงระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 
2559-2561 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี จํานวน 5,000,000 บาท 

     ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 

สําหรับตัวชี้วัดที่ 2  การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ และการกระจายอํานาจให้ชุมชน 
                         จัดการตนเอง 
 โดยการประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการทํางาน ดังน้ี 

1) มีการจัดทําประชาคมหรือการประชุมภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) โครงการจากแผนชุมชนถูกบรรจุในแผนพัฒนาหรือข้อบัญญัติประจําปีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าร้อยละ 30  

3) มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ริเริ่มผลักดันโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
4) มีการจัดทําวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีความสอดคลอ้งกับสภาพบริบทหรือปัญหา

เร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชน 
จากการส่งแบบประเมินถามความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

กลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีการดําเนินการทุกข้อ มากกว่าร้อยละ 85 
(ภาคผนวก ก) 

     ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 

สําหรับตัวชี้วัดที่ 3  การแก้ไขปัญหาของชุมชน 
โดยการประเมินกระบวนการทํางาน ดังน้ี 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ 
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2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการดําเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง 

3) มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐในการจัดบริการ
สาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง 

4) มีการมอบหมาย/ร่วมมือ/ส่งเสริมให้ภาคชุมชนหรือองค์กรประชาสังคม เป็นผู้ดําเนินการ
แทนเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนหรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
จากการส่งแบบประเมินถามความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

กลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีการดําเนินการทุกข้อ มากกว่าร้อยละ 
77 (ภาคผนวก ก) 

      ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 4 การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  

มีวิธีการประเมินตามลักษณะดังน้ี 
1) ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปี  และจัดทําโครงการเพ่ือขยายฐานการพัฒนาในด้าน 

ต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2559-2561 ให้มีประสิทธิภาพ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-

2560) และจัดทําโครงการพัฒนาเพ่ือขยายงานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2559-2561 ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) การจัดทําแผนมีการประสานงานและบรูณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มี
ความสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

3) เตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปีและ
นําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดทําแผนพัฒนาสามปี โดยมีการเตรียมโครงการ 
 ต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปีและนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ
งบประมาณ 

4) มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
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 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ที่องค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม่จัดทําขึ้นน้ันมี
ความสัมพันธ์ และเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

5) มีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดทําขึ้นมี

การแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม่ 
จะเห็นได้ว่า แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

จัดทําขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้ง 5 ข้อ ดังทีก่ล่าวมา 
 ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 
 
 
การประเมินพันธกิจ : 2. ผลสําเร็จของโครงการ 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
             คณะทํางานประเมินโดยการตรวจนับ วิเคราะห์โครงการที่อยู่ในแผนการดําเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณและจํานวน
โครงการลงในแต่ละพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ครบทุกเขตพ้ืนที่ ดังตาราง 4.4 
     ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของโครงการที่ดําเนินการตามแผน 
     คณะทํางานประเมินโดยตรวจนับจํานวนโครงการที่ดําเนินการจริงเทียบกับจํานวนโครงการ
ทั้งหมดที่อยู่ในแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
     จากตาราง 4.4 เห็นได้ว่า จํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริง เท่ากับ 212 โครงการ และ
จํานวนโครงการท้ังหมด เท่ากับ 244 โครงการ ดังน้ันร้อยละของโครงการที่ดําเนินการจริงเท่ากับ 86.89
     ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
     คณะทํางานประเมินโดยตรวจนับจํานวนโครงการที่ดําเนินการจริงและแล้วเสร็จเทียบกับ
จํานวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 จากตาราง 4.4 เห็นได้ว่า จํานวนโครงการที่ดําเนินการจริงและแล้วเสร็จ เท่ากับ 125 
โครงการ และจํานวนโครงการท้ังหมด เท่ากับ 244 โครงการ ดังน้ันร้อยละของโครงการที่ดําเนินการจริง
และแล้วเสร็จ เท่ากับ 51.23 
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      ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
 
ทั้งนี้หากไม่นับโครงการที่จัดซ้ือครุภัณฑ์ 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
      จากตาราง 4.7 พบว่ามีการจัดสรรงบประมาณและจํานวนโครงการลงในแต่ละพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ครบทุกโซน  
      ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของโครงการที่ดําเนินการตามแผน 
 จากตาราง 4.7 พบว่า จํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริง เท่ากับ 193 โครงการ และจํานวน
โครงการทั้งหมด เท่ากับ 225 โครงการ ดังน้ันร้อยละของโครงการที่ดําเนินการจริงเท่ากับ 85.78 
 ผลการประเมิน  ระดับดีมาก 
 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
     จากตาราง 4.7 เห็นได้ว่า จํานวนโครงการที่ดําเนินการจริงและแล้วเสร็จ เท่ากับ 110 
โครงการ และจํานวนโครงการท้ังหมด เท่ากับ 225 โครงการ ดังน้ันร้อยละของโครงการที่ดําเนินการจริง
และแล้วเสร็จ เท่ากับ 48.89 
     ผลการประเมิน ระดับต้องปรับปรุง 
 
การประเมินพันธกิจ : 3. ผลสําเร็จของแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
                               ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของโครงการในแผนการดําเนินงานฯ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
     และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และแผน 
                        ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
      คณะทํางานประเมินโดยการนับจํานวนโครงการในแผนการดําเนินงาน ฯ ที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558-2562) ดังตาราง 4.10 4.12 และ 4.14 ตามลําดับ แล้วนํามาเทียบกับ
จํานวนโครงการทั้งหมดในแผนการดําเนินงานฯ โดยไม่รวมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
      จากตาราง 4.10 พบว่า มีโครงการท่ีอยู่ในแผนดําเนินงาน ฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ร้อยละ 98.22 รายละเอียดผลการดําเนิน
โครงการดังตาราง 4.11 
      ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
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      จากตาราง 4.12 พบว่า มีโครงการที่อยู่ในแผนดําเนินงาน ฯ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 ร้อยละ 52.44 รายละเอียดผลการดําเนินโครงการดังตาราง 4.13 
 ผลการประเมิน  ระดับปานกลาง 

 จากตาราง 4.14 พบว่า มีโครงการที่อยู่ในแผนดําเนินงาน ฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี ร้อยละ 99.56 รายละเอียดผลการดําเนินโครงการดังตาราง 4.15  
 ผลการประเมิน  ระดับดีมาก 

 ผลการประเมินโดยภาพรวม ระดับดีมาก (ร้อยละเฉลี่ยทั้ง 3 แผน เท่ากับ 83.41) 

ตาราง 4.10 จํานวนโครงการในแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี 
                งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
                แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตร์ใน 

แผนการดําเนนิงานฯ 
จํานวนโครงการ

ที่สอดคล้อง 
1.  การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การบริหารจัดการพัฒนาบ้านเมืองที่ ดี 

แนวทางที่ 6.1 – 6.4 
49 

2.  
 

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวทาง
ที่ 5.1 และ 5.3 – 5.6 

62 

  บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

 

  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
แนวทางที่ 4.1 – 4.2 

 

3.  ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางที่ 1.1และ 1.2 83 

4.  การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แนวทางที่ 2.1 
และ 2.5 

10 

5.  การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศ
ใน ภูมิ ภ าค เ พ่ื อความ ม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

เศรษฐกิจการท่องเที่ยวแนวทางที่ 2.6 
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวทาง
ที่ 5.2 

12 

6 . การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 

รวมทั้งหมด  225 
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ตาราง 4.11 ผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 
ตาม
แผน 

ดําเนนิ 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

รอ
ดําเนนิ
การ 

ยกเลิก
โครงการ

ร้อยละเทียบกับโครงการทั้งหมด 
ดําเนนิการจรงิ แล้วเสร็จ 

1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 49 37 2 0 10 79.59 75.51 

2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 62 51 7 0 4 93.55 82.26 

3. ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ 
พลังงาน 

83 6 70  7 91.57 7.23 

4. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

10 8 1 0 1 90.00 80.00 

5. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

12 5 3 0 4 66.67 41.67 

6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 9 3 0 0 6 33.33 33.33 

จํานวนโครงการที่สอดคล้อง 225 110 83 0 32 85.78 48.89 
จํานวนโครงการที่ไม่สอดคลอ้ง - - - - - - - 
รวม 225 110 83 0 32 85.78 48.89 
ร้อยละของโครงการที่ดําเนนิงานสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 98.22 47.56 
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ตาราง 4.12 จํานวนโครงการในแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560)  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 

ยุทธศาสตร์ใน 
แผนการดําเนนิงานฯ 

จํานวนโครงการ
ที่สอดคล้อง 

1.  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม
เพ่ือสร้างบรรยากาศที่สวยงามและมีเสน่ห์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

10 

2.  
 

ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้นและบริการให้
โดดเด่น และมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยว 

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแนวทาง
ที่ 2.1, 2.2 และ2.3 
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี แนวทางที่ 4.1 และ 4.2 

4 

3.  ยกระดับการพัฒนาการค้ า  การลงทุน 
มุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรม
การจัดประชุมและนิทรรศการ อุตสาหกรรม
บริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแนวทาง
ที่ 2.5 และ 2.6 
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางที่ 5.2  
โครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางที่ 1.2 

104 

รวมทั้งหมด  118 
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    ตาราง 4.13 ผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 (พ.ศ.2557-2560)  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน  

กลุ่มที่ 1 
ตาม
แผน 

ดําเนนิ 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

รอ
ดําเนนิ
การ 

ยกเลิก
โครงการ

ร้อยละเทียบกับโครงการทั้งหมด 
ดําเนนิการจรงิ แล้วเสร็จ 

1. ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้าง
บรรยากาศที่สวยงามและมีเสน่ห์ 

10 4 0 0 6 40.00 40.00 

2. ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้นและบริการให้โดดเด่น และมี
คุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ 
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 

4 2 2 0 0 100.00 50.00 

3. ยก ร ะ ดับก า ร พัฒนาก า รค้ า  ก า รล งทุ น  มุ่ ง เ น้ น 
อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ  อุตสาหกรรมบริการการศึกษา  และ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

104 19 73 0 12 88.46 18.27 

จํานวนโครงการที่สอดคล้อง 118 25 75 0 18 87.75 21.19 

จํานวนโครงการที่ไม่สอดคลอ้ง 107 85 8 0 14 86.92 79.44 

รวม 225 110 83 0 32 85.78 48.89 

ร้อยละของโครงการที่ดําเนนิงานสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 52.44 11.11 
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ตาราง 4.14 จํานวนโครงการในแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558-
2561)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ใน 
แผนการดําเนนิงานฯ 

จํานวนโครงการ
ที่สอดคล้อง 

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

102 

2.  
 

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิ
ปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี 

53 

3.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 

4.  การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัยและความ
สงบสุขของประชาชน 

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ฯ 12 

5.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และ
การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรม 
 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 49 

รวมทั้งหมด  225 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
106 

ตาราง 4.15 ผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558-2561)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผน ดําเนนิ 

การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ 

รอ
ดําเนนิ 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

ร้อยละเทียบกับโครงการทั้งหมด 
ดําเนนิการจรงิ แล้วเสร็จ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 102 18 74 0 10 90.20 17.65 

2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

53 44 3 0 6 88.68 83.02 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

9 3 0 0 6 33.33 33.33 

4. การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน 

12 8 4 0 0 100.00 66.67 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

49 37 2 0 10 79.59 75.51 

จํานวนโครงการที่สอดคล้อง 225 110 83 0 32 85.78 48.89 
จํานวนโครงการที่ไม่สอดคล้อง - - - - - - - 
รวม 225 110 83 0 32 85.78 48.89 
ร้อยละของโครงการที่ดําเนนิงานสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  99.56 48.89 
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สําหรับตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกําหนด 
      คณะทํางานประเมินโดยพิจารณาผลสรุปร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 4 
ซึ่งจัดทําโดยกองแผนและงบประมาณ พบว่า งบประมาณที่เบิกจ่าย จํานวน 646,128,340.85 บาท โดย
งบประมาณที่ต้ังไว้จํานวน 931,454,710 บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายเท่ากับ 69.37 ดังตาราง 
4.2 
      ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของโครงการตามแผนดําเนินงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้ 
                       ดําเนินการเทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาสามปี 

     คณะทํางานประเมินโดยพิจารณาจํานวนโครงการท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่
บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเท่ากับ 660 โครงการ และตรวจนับจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้ดําเนินการเท่ากับ 212 โครงการ ดังน้ันร้อยละของโครงการตาม
แผนดําเนินงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้ดําเนินการเทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาสามปี 
เท่ากับ 32.12 

      ผลการประเมิน ระดับต้องปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรวิเคราะห์และทบทวนจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ

จํานวนโครงการในแผนที่ดําเนินการได้จริงในปีที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์รายละเอียดของ
แต่ละโครงการเพ่ือนํามาจัดกลุ่มโครงการที่คล้ายคลึงกัน หรือหลอมรวมโครงการ ไม่ให้มี
จํานวนโครงการกระจัดกระจายเป็นโครงการย่อยมากเกินไป 

2. การเลือกโครงการจากแผนพัฒนาสามปีมาสู่แผนดําเนินการประจําปี ควรเลือกโครงการที่
วิเคราะห์มีความเป็นไปได้ในการดําเนินการให้แล้วเสร็จ โดยดูทั้งความต้องการของชุมชน 
และความพร้อมของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และควรเลือกโครงการ มาบรรจุเป็นแผน
ดําเนินงานในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากโครงการที่มีในแผนพัฒนาสามปี 

3. ควรมีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ในหลากหลายมิตินอกเหนือจากการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการดําเนินการเช่นประเมินสถานการณ์การเมือง ประเมินความทับ
ซ้อนของเขตความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก่อนที่จะส่งต่อมายังคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับอําเภอ 

       ข้อมลูประกอบการให้ข้อเสนอแนะดังตาราง 4.16 
       ตาราง 4.16   เปรียบเทียบจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีกับแผนการดําเนินงานฯ 

แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 2557-2559 2558-2560 2559-2561 
จํานวนโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี 

314 471 528 660 
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ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 
จํานวนโครงการใน
แผนดําเนนิงานฯ 

301 326 315 244 

ร้อยละ 95.86 69.21 59.66 36.97 
 
จากตาราง 4.16 พบว่า จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีต้ังแต่ปี 2556-2559 มีจํานวน 

มากข้ึนทุกปี อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในปี 2559-2561 มีจํานวนโครงการมากข้ึนกว่าในปี 2556-2558 
เกิน 100% แต่จํานวนโครงการที่ถูกบรรจุในแผนดําเนินการกลับไม่เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของการเพ่ิม
จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในปี 2559 กลับมีจํานวนโครงการในแผนการดําเนินงาน
น้อยลงมากที่สุด ดังน้ันในการจัดทําแผนจึงควรมีการกําหนดค่าตัวเลขเป้าหมายของจํานวนโครงการใน
แผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับความสามารถที่ดําเนินการได้จริงตามแผนดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
เน่ืองจากปัจจัยที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนแผนประกอบด้วยงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ซึ่งไม่ได้
เพ่ิมขึ้นมากตามจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

      คณะทํางานประเมินโครงการในแผนพัฒนาสามปีซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณต่อเน่ือง 2-3 
ปีติดต่อกัน และมีการดําเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

      จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่อเน่ือง 2-3 ปีติดต่อกัน และมีการ
ดําเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน  136  โครงการ  
เมื่อเทียบกับจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้ดําเนินการ
จํานวน 225 โครงการ (ไม่รวมจัดซื้อครุภัณฑ์) ดังน้ันทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดสรร
และสนับสนุนโครงการต่อเน่ือง   คิดเป็นร้อยละ 60.44    (ภาคผนวก ก) 

      ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
การประเมินคุณภาพของผลงาน : ผลการดําเนินงาน 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 1 การบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการ 
                 คณะทํางานประเมินโดยตรวจนับจํานวนโครงการซึ่งอยู่ในแผนการดําเนินงานองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สุ่มมาและดําเนินการแล้วเสร็จรวมทั้ง
บรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนเทียบกับจํานวนโครงการท่ีถูกสุ่มเลือกมาจํานวนทั้งสิ้น 47 โครงการ 
รายละเอียดดังตาราง 4.22 โดยเป็นจํานวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 25.53 เป็นโครงการที่ยกเลิก 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.64 เป็นโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 30 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 63.83  
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       ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 

สําหรบัตัวชี้วัดที่ 2 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
       คณะทํางานประเมินโดยพิจารณาร้อยละของจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สุ่มมาและดําเนินการแล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่ระบุในแผนการ
ดําเนินงานเทียบกับจํานวนโครงการที่ถูกสุ่มเลือกมาจํานวนทั้งสิ้น 47 โครงการ 

     จากโครงการที่ถูกสุ่มและดําเนินการจํานวน 42 โครงการ เป็นโครงการที่สามารถแล้วเสร็จ
ตามแผนระยะเวลาที่กําหนดไว้จํานวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.42 

     ผลการประเมิน ระดับดี 

สําหรับตัวชี้วัดที่ 3 การขยายผลการดําเนินโครงการให้เกิดความย่ังยืน 
    คณะทํางานประเมินโดยพิจารณาจากโครงการต่อเน่ืองในแผนพัฒนาสามปี ที่มีลักษณะการ
ดําเนินโครงการโดยมีการสร้างความย่ังยืนเมื่อเทียบกับโครงการต่อเน่ืองทั้งหมด โดยโครงการต่อเน่ืองใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) และมีการดําเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 136 โครงการ และโครงการที่มีการสร้างความย่ังยืน จํานวน 92 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.65 (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

   ผลการประเมิน ระดับดี 

 

 

การประเมินการบริหารจัดการ : 1. แผนพฒันาบคุลากร 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการบริหารงานบุคคล 
     คณะทํางานประเมินจากการสัมภาษณ์บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ และพิจารณาเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการดําเนินงานด้านการบริหารบุคคลตาม
เกณฑ์กําหนด จํานวน 4 ข้อ จาก 6 ข้อ ดังน้ี 

1) มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มีแผนพัฒนาบุคลากร (แผนสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 มีการวิเคราะห์ว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจํานวน 931 คน จากบุคลากรท้ังหมด 945 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.52 

2) มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
       มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่บรรจุในแผนการดําเนินงานขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 10 โครงการจากจํานวนทั้งหมด 10 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
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3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรให้สามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบการให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ การประกาศเกียรติคุณแก่
บุคลากรที่มีคณุธรรม จริยธรรม ดีเด่น รวมทั้งมีศูนย์ออกกําลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 

4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
มีการดําเนินการติดตามสําหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศสําหรับการทํางาน 
5) มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 

ไม่มีการดําเนินการ 
6) มีการนําผลการการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน หรือการบริหารและการ

พัฒนาบุคลากร  
ไม่มีการดําเนินการ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

สําหรับตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

     คณะทํางานประเมินจากการสัมภาษณ์บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ และศึกษาเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน เลื่อนตําแหน่ง ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่
ได้รับการพัฒนาจํานวน  931 คน จากบุคลากรทั้งหมดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 945 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.52 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

    ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 

สําหรับตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรและตรงกับความต้องการของ 
   บุคลากร 

        คณะทํางานประเมินจากร้อยละของโครงการฝึกอบรมบุคลากรในแผนการดําเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ดําเนินการแล้วเทียบกับจํานวนโครงการ
ฝึกอบรมทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแล้ว 10 โครงการจากโครงการทั้งหมด 
10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และบุคลากรมีความพึงพอใจท่ีหลักสูตรตรงกับความต้องการเฉล่ีย 
3.50 คิดเป็นร้อยละ 70 (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

     ผลการประเมิน ระดับดี 
 

สําหรับตัวชี้วัดที่ 4 ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
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     คณะทํางานประเมินโดยแจกแบบสอบถามให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ตอบเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการพัฒนาตนเอง เช่น การไปอบรม สัมมนา ดูงาน และใช้
ค่าเฉล่ียในการวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ความ
พึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

     ผลการประเมิน ระดับดี 
 

การประเมินการบริหารจัดการ: 2. นวัตกรรม 
สาํหรับตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนนวัตกรรมที่ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 

   คณะทํางานประเมินโดยการสัมภาษณ์บุคลากรของแต่ละหน่วยงานและใช้แบบสอบถามใน
การศึกษาว่ามีการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและหรือระบบฐานข้อมูลในการดําเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มีการนําระบบสารสนเทศหรือ
ระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการมากกว่า 1 ระบบ ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศโปรแกรมการ
รับชําระภาษีของกองคลัง ระบบสารสนเทศด้านทรัพย์สินของกองพัสดุและทรัพย์สิน (ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

    ผลการประเมิน ระดับดี 
 

สําหรับตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ 
    คณะทํางานประเมินโดยการสัมภาษณ์บุคลากรของแต่ละหน่วยงานและใช้แบบสอบถามใน

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานก่อนและหลังการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินการ  
ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานที่มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการทํางาน เช่น กองคลัง กองพัสดุ กอง
แผนและงบประมาณ ส่งผลให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 57.9 ของกลุ่มตัวอย่าง 
รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

    ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

การประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สําหรับตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

   คณะทํางานประเมินโดยการแจกแบบสอบถามให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการ
ดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการ
ให้บริการ เท่ากับ 4.19 ดังตาราง 4.17 

ตาราง 4.17 ความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
        รายการ      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
1.  มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เช่น แผ่นป้าย 
     วิทยุ โทรทัศน์ รถกระจายเสียง 

4.19 
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2.  มีการแจ้งขั้นตอนการดําเนินงาน 4.01 
3.  มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การ 
     หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรกรณีมีการก่อสร้างหรือมี 
     งานพิธีสําคัญ 

4.08 

  
ตาราง 4.17 (ต่อ) 
        รายการ      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
 4.  ระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่เหมาะสม เช่น 
     สร้างถนนเสร็จทันตามที่กําหนด จัดงานเทศกาล 
     ต่าง ๆ ในเวลาที่ เหมาะสม 

4.03 

5.  มีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เก่ียวกับโครงการท่ีดําเนินการ 

4.18 

6.  เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประชาชน 

4.26 

7. การดําเนินโครงการเกิดประโยชน์กับประชาชน 
และชุมชน เช่น การเดินทางสะดวกสบาย การยับย้ัง
การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ สืบสานวัฒนธรรม
กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

4.45 

8. คุณภาพของผลงาน 4.34 
เฉลี่ยภาพรวม (เฉลี่ยจากผู้ตอบ 77 ราย) 4.19 

 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 

สําหรับตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มี 
              ต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
    คณะทํางานประเมินจากการส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ (ภาคผนวก ค) ไปยังกลุ่มสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กรอกข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และขอให้ส่งกลับคืนภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่ง
ได้รับกลับคืน 9 ชุด แล้วนํามาประมวลผล ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจเฉล่ียต่อการให้บริการและ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 3.31   ดังตาราง 4.18 
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ตาราง 4.18 ความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการให้บริการและ 
                 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

        รายการ      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
1.  มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เช่น แผ่นป้าย 
     วิทยุ โทรทัศน์ รถกระจายเสียง 

3.44 

2.  มีการแจ้งขั้นตอนการดําเนินงาน 3.11 
3.  มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การ 
     หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรกรณีมีการก่อสร้างหรือมี 
     งานพิธีสําคัญ 

3.11 

 

4.  ระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่เหมาะสม เช่น 
     สร้างถนนเสร็จทันตามที่กําหนด จัดงานเทศกาล 
     ต่าง ๆ ในเวลาที่ เหมาะสม 

3.33 

 

5.   มีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับโครงการท่ีดําเนินการ 

3.22 

 
6.  เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีปฏิสัมพันธ์

ที่ดีกับประชาชน 
3.44 

7. การดําเนินโครงการเกิดประโยชน์กับประชาชน 
และชุมชน เช่น การเดินทางสะดวกสบาย การ
ยับย้ังการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ สืบสาน
วัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3.44 

8. โครงการมีความต่อเน่ืองและย่ังยืน มีการ 
ดําเนินการเป็นประจําทุกปี หรือมีการเข้าไป
บํารุงดูแล รักษา ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืน
กับชุมชน ตัวอย่างเช่น งานเทศกาลต่าง ๆ งาน
แสดงสินค้า ก่อสร้างถนน ที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่ วนจั งห วัด
เชียงใหม ่

3.44 

เฉลี่ยภาพรวม 3.31 
หมายเหตุ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ก 

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การบริการและบริหารงานยึดติดกันกฎหมายและกฎระเบียบมากเกินไป การบริการ

ประชาชนจริง ๆ ไม่สะดวกเท่าที่ควร 
2. ควรมีการปรับปรุงเรื่องของโครงการ ขอให้จัดแบ่งให้เสมอกัน ไม่ควรกระจุกอยู่ที่ใดที่หน่ึง   
3. ควรมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ต้ัง 
4. ควรมีมาตรฐานเดียวกันในการจัดสรรโครงการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สําหรับตัวชี้วัดที่ 3 ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคธุรกิจ ต่อการ 
   ให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

     คณะทํางานประเมินจากการส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ (ภาคผนวก ค) ไปยังกลุ่มองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนภาคธุรกิจ กรอกข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการและการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และขอให้ส่งกลับคืนภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559
ซึ่งได้รับกลับคืน 99 ชุด แล้วนํามาประมวลผล ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการให้บริการ
และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 3.35 ดังตาราง 4.19 

ตาราง 4.19 ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคธุรกิจ ต่อการ 
                ให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

        รายการ      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
1.  มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เช่น แผ่นป้าย 
     วิทยุ โทรทัศน์ รถกระจายเสียง 

3.35 

 
2.  มีการแจ้งขัน้ตอนการดําเนินงาน 3.32 

3.  มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การ 
     หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรกรณีมีการก่อสร้างหรือมี 
     งานพิธีสําคัญ 

3.30 

 

4.  ระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่เหมาะสม เช่น 
     สร้างถนนเสร็จทันตามที่กําหนด จัดงานเทศกาล 
     ต่าง ๆ ในเวลาที่ เหมาะสม 

3.31 

 

 
ตาราง 4.19 (ต่อ) 

        รายการ      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
5.   มีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่

ประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับโครงการท่ีดําเนินการ 
3.27 
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6.  เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับประชาชน 

3.32 

 
7. การดําเนินโครงการเกิดประโยชน์กับประชาชน 

และชุมชน เช่น การเดินทางสะดวกสบาย การ
ยับย้ังการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ สืบสาน
วัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3.52 

 

8. โครงการมีความต่อเน่ืองและย่ังยืน (มีการ 
ดําเนินการเป็นประจําทุกปี หรือมีการเข้าไป
บํารุงดูแล รักษา ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืน
กับชุมชน ตัวอย่างเช่น งานเทศกาลต่าง ๆ งาน
แสดงสินค้า ก่อสร้างถนน ที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่ วนจั งห วัด
เชียงใหม่ 

3.37 

เฉลี่ยภาพรวม 3.35 

หมายเหตุ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ก 
ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ควรพิจารณาโครงการตามสภาพความเดือดร้อนอย่างแท้จริง 
3. ควรมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตชนบทมากที่สุด 
4. ควรหลีกเลี่ยงการดําเนินงานในพ้ืนที่ ที่ซ้ําซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ใน

จังหวัด 
5. ควรให้สมาชิกสภาจังหวัดในเขตพ้ืนที่ได้ประสานการทํางานร่วมกับองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพ้ืนที่ด้วย 
6. ควรเปลี่ยนหลักเกณฑ์โครงการประสานแผนเกี่ยวกับพ้ืนที่โดยไม่ตัด 2 องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นขึ้นไป เพราะบางโครงการเกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่
สามารถสั่งประสานได้เพราะขัดหลักเกณฑ์ 

7. ควรปรับปรุงแก้ไขการประสานงานระหว่างองค์กร 
8. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนมีจํานวนมากเกินไป อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็

ไม่มีงบประมาณดําเนินการได้ครบทุกโครงการ ควรพิจารณาโครงการประสานแผนของ
ท้องถิ่นที่มีความจําเป็นจริง ไม่ใช่เพียงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้า
มาประสานแผนและบรรจุใช้ในแผนและตกลงว่าโครงการดังกล่าวสามารถอนุมัติได้ แต่แล้ว
ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
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สําหรับตัวชี้วัดที่ 4 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทําแผน 

   คณะทํางานประเมินโดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผน เช่น กลุ่มข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และพิจารณาระดับความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ย   จากผลการศึกษาพบว่าระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่ากับ 3.82 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
99 คน และระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุ่มข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ 
3.42 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 38 คน (รายละเอียดในภาคผนวก ก) เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักเท่ากับ 3.71  

   ผลการประเมิน ระดับดี 
 

สําหรบัตัวชี้วัดที่ 5 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของ 
              บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
คณะทํางานประเมินจากการส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ (ภาคผนวก ค) ไปยังกลุ่มสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กรอกข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และขอให้ส่งกลับคืนภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งได้รับกลับคืน 
9 ชุด แล้วนํามาประมวลผล ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาแต่ละด้านของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 3.38   ดังตาราง 4.20 

 
 
 
ตาราง 4.20 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของบุคลากร 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.45 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 3.22 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.33 
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3.33 
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.35 
ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชนสังคม 

3.50 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 3.47 
เฉลี่ยภาพรวม 3.38 
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         หมายเหตุ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ก 

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ ฝ่ายบริหารและข้าราชการ
ควรทํางานเชิงรุกเข้าถึงปัญหาของพ้ืนที่ 
 

สําหรับตัวชี้วัดที่ 6 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                        เชียงใหม่ 

    คณะทํางานประเมินโดยการใช้แบบประเมิน (ภาคผนวก ค) แจกให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละหน่วยงานตามขนาดตัวอย่างที่กําหนดในบทที่ 3 ผลการศึกษา พบว่า ความ
พึงพอใจเฉลี่ยของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการปฏิบัติงาน เท่ากับ 3.51
จําแนกในแต่ละด้าน ดังตาราง 4.21 

 
 
 

ตาราง 4.21 ความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการปฏิบัติงาน 
        รายการ      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
ด้านบุคลากร 3.53 

ด้านกระบวนการทํางาน 3.67 

ด้านการบังคับบัญชา 3.60 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.24 

เฉลี่ยภาพรวม 3.51 

หมายเหตุ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ก 
ผลการประเมิน ระดับดี 

4.3 การตรวจเยี่ยมพื้นท่ี 
     คณะทํางานสุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 3 ยุทธศาสตร์ และคณะทํางานร่วมกับคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเย่ียมการดําเนินโครงการในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง ที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน และ/หรือโครงการที่ดําเนินงานแล้วเสร็จ จํานวน 4 ครั้ง โดยกระจายตามลักษณะทั้ง 4 โซน
ทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  
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4.3.1 ผลการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีครั้งท่ี 1  
     คณะทํางานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ทําการลงตรวจเย่ียม

พ้ืนที่จริงครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยเป็นการตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแอ่น เช่ือมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตําบลบงตัน 
อําเภอดอยเต่า ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่ในแผนการดําเนินงานหน้า 25 ลําดับที่ 
21 โครงการน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 1,534,000 บาท  และตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ณ บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลโปงทุ่ง เช่ือมบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตําบลดอย
เต่า อําเภอดอยเต่า ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่ในแผนการดําเนินงานหน้า 34 
ลําดับที่ 40 โครงการน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 3,066,000 บาท สําหรับการก่อสร้างถนนทั้ง 2 
เส้นทางน้ีสืบเน่ืองจากสภาพของถนนเดิมเป็นถนนลูกรังในช่วงฤดูฝนมักจะชํารุดทรุดโทรม  เป็นหลุม เป็น
บ่อ ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อการสัญจร อีกทั้งเป็นถนนสายสําคัญแก่ราษฎรใช้
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาด ดังน้ัน สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงเสนอ
โครงการก่อสร้างถนนท้ัง 2 เส้นทางน้ี เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการสัญจรย่ิงขึ้น  ผลการตรวจเยี่ยมโครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 

  ในภาคเช้า คณะทํางานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเย่ียม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแอ่น เช่ือมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 
ตําบลบงตัน อําเภอดอยเต่า  

โดยคณะทํางานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จํานวน 23 คน ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 87.0   

ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทําให้ถนนมี
สภาพผิวจราจรเรียบขึ้น และจํานวนหลุมบ่อลดลงอย่างชัดเจน ไม่มีนํ้าขังบนถนนในฤดูฝน  ตลอดจนมี
การก่อสร้างท่อระบายนํ้าและตีเส้นจราจรอย่างชัดเจน รวมทั้งปริมาณฝุ่นละอองลดลงอย่างเห็นได้ชัด ใน
ระดับมาก นอกจากน้ี ความเห็นว่าการสัญจรไปมาสะดวกมากย่ิงขึ้น ปริมาณอุบัติเหตุอันเกิดจากการ
ชํารุดของถนนลดจํานวนลง ทําให้การขนส่งผลผลิตการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น ในระดับ
มากที่สุด 

นอกจากน้ี คณะทํางานฯ ยังได้มีการประเมินความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พบว่า 
ทุกหัวข้อที่ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
 และคณะทํางานฯ ยังได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านและ
ตัวแทนประชาชน ทําให้ทราบว่า ถนนที่ก่อสร้างเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหลายด้าน เช่น มีการเดินทาง 
สัญจรไปมาในชุมชนอย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทางอีกด้วย และยัง
เป็นประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
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แก่สินค้าซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทุกประการ อย่างไรก็ตาม ประชาชนมองว่าถนนที่
ก่อสร้างเสร็จแล้วน้ัน ยังไม่ครอบคลุมเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้ประโยชน์ โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ประชาชนต้องการได้ถนนเส้นทางเข้าป่าช้าของหมู่บ้านซึ่งยังเป็นถนนลูกรังอยู่ ดังน้ัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรประสานกับองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ที่
เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบถนนเส้นทางเข้าป่าช้าของหมู่บ้านว่าอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ 
ใคร และสนับสนุนในส่วนที่สามารถดําเนินการได้ เพ่ือก่อสร้างทางเช่ือมต่อไปยังป่าช้าของ 
ชุมชน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  

2. การเดินทางบนถนนท่ีได้รับการปรับปรุงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความ
สะดวกสบายมาขึ้น แต่ประชาชนต้องการให้มีการเช่ือมต่อถนนเส้นน้ีกับทุก ๆ หมู่บ้าน เพ่ือ
ความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ือติดต่อประสานงานกันของทุกหมู่บ้านในตําบล ดังน้ัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เ ก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสภาพถนนและตรวจสอบผู้รับผิดชอบของพื้นทั้งหมด เพ่ือร่วม
ดําเนินการ หรือให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างเส้นทางที่สามารถ
เช่ือมต่อกันได้ทุกหมู่บ้านให้แก่ประชาชน 

 ในภาคบ่าย คณะทํางานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเย่ียม 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลโปงทุ่ง เช่ือมบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 
4 ตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า  

โดยคณะทํางานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จํานวน 20 คน ผู้ตอบแบบประเมินส่วน
ใหญ่เป็นประชาชนในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 85.0  พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่า โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตทําให้ถนนมีสภาพผิวจราจรเรียบขึ้น และจํานวนหลุมบ่อลดลง
อย่างชัดเจน ไม่มีนํ้าขังบนถนนในฤดูฝน  ตลอดจนมีการก่อสร้างท่อระบายนํ้าและตีเส้นจราจรอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งปริมาณฝุ่นละอองลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในระดับมาก นอกจากน้ี ความเห็นว่าการสัญจรไป
มาสะดวกมากย่ิงขึ้น ปริมาณอุบัติเหตุอันเกิดจากการชํารุดของถนนลดจํานวนลง ทําให้การขนส่งผลผลิต
การเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น ในระดับมากที่สุด 

นอกจากน้ี คณะทํางานฯ ยังได้มีการประเมินความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
พบว่า ในขั้นตอนการดําเนินโครงการประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก  
 และคณะทํางานฯ ยังได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ว่า  เส้นทางที่ก่อสร้างถนนน้ัน 
สามารถใช้เป็นเส้นทางลัดไปอําเภอลี้ได้ จึงทําให้มีรถต่างถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงรถขนทรายว่ิงผ่านเป็น
จํานวนมาก เกรงว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ถนนที่สร้างใหม่ และอายุการใช้งานของถนนสั้นลง 
นอกจากน้ี เส้นทางบางช่วงยังขาดแผงกั้น หรือราวเหล็กกันรถตกถนน ในช่วงที่เป็นเส้นทางอันตราย และ 
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ในช่วงเส้นทางที่เป็นแนวโค้งหักศอกไหล่ถนนยังคงเป็นถนนลูกรัง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสียหายของถนน 
ที่สร้างใหม่และอันตรายแก่ประชาชนได้ 
ภาพกิจกรรม 

ภาพ 2.1  

ภาพ 2.2 การออกบูธให้ความรู้การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และการจัดเก็บภาษีโรงแรม อําเภอดอย 

    
ภาพ 2.1 ตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแอ่นใหม่ หมูท่ี่ 2 ตําบลบ้านแอ่น 

                เช่ือมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตําบลบงตัน อําเภอดอยเต่า  
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ภาพกิจกรรม 

ภาพ 2.1  

ภาพ 2.2 การออกบูธให้ความรู้การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และการจัดเก็บภาษีโรงแรม อําเภอดอย 

ภาพ 2.2 ตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลโปงทุ่ง 
            เช่ือมบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า  
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โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 

ในการตรวจสอบพ้ืนที่ถนนที่สร้างเสร็จแล้วว่ามีพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตรายอย่างไรบ้าง จากการ
เก็บข้อมูลพบว่ามีถนนบางช่วงที่เป็นเหวลึก และช่วงโค้งหักศอกไม่มีราวเหล็กกันรถตกถนน 
และไม่มีไหล่ถนน ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณในการสร้างราวเหล็ก และไหล่ถนนคอนกรีตต่อไป  

2. ให้มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือหาข้อสรุปและวิธีการแก้ไข กรณี 
การว่ิงผ่านของรถบรรทุกที่มีนํ้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด โดยอาจออกเป็นกฎระเบียบ
ชุมชน หรือทําป้ายห้ามรถบรรทุกเกินหนักหนักที่กําหนดไว้ผ่าน เป็นต้น 

4.3.2 ผลการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีครั้งท่ี 2  
คณะทํางานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ทําการตรวจเย่ียมพ้ืนที่จริงครั้ง

ที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยตรวจเย่ียมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  
และโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ในแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2559 หน้า 
94 ลําดับที่ 4, หน้า 96-97 ลําดับที่ 7 และ หน้า 97 ลําดับที่ 8 ตามลําดับ ผลการตรวจเย่ียมโครงการ มี
รายละเอียดดังน้ี 

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เป็นโรงเรียนแบบ
สหศึกษา นักเรียนเดินทาง ไปกลับ อยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ช่ือในการ
จัดต้ังว่า "โรงเรียนแม่อายวิทยาคม" เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2517   ต่อมา
โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้โอนจากสังกัดจากสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2549 หลังการถ่ายโอนโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ในการจัดสร้าง อาคารเอนกประสงค์ช้ันลอย ในปีงบประมาณ 2550 และอาคารเรียน 3/12 ใน
ปีงบประมาณ 2551 นอกจากน้ันยังได้รับบรรจุข้าราชการครู เต็มอัตรากําลังที่โรงเรียนควรมี ในปี 
การศึกษา 2552 เปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 18,015,600 บาท ซึ่งบรรจุ 
ในแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ 3 
โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จํานวน 7,484,600 บาท โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น การ
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บริหารสถานศึกษาจํานวน  7,501,000 บาท และส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท และโครงการอาหารกลางวัน 3,030,000 บาท 

สําหรับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน น้ันจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในรายการ 
ต่าง ๆ ดังน้ี 
 
1. ค่าบริหารจัดการโรงเรียน 3,000,000 บาท
2. ค่าวัสดุการศึกษา 650,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 600,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 50,000  บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู 600,000 บาท
6. ค่าสาธารณูปโภค 900,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 100,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 150,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 100,000 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา     115,000 บาท
11. โครงการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ   

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
750,000 บาท

12. โครงการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ   
ในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น 

250,000 บาท

13. ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 186,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น )ระดับสถานศึกษา(  
50,000  บาท

  รวม  7,501,000 บาท
นอกจากน้ีคณะทํางานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของอาจารย์และนักเรียน ในประเด็น 

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 39 คน ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.6  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า  นักเรียนและอาจารย์ได้รับการจัดสรรวัสดุการศึกษาอย่าง
เพียงพอ  ห้องสมุดของโรงเรียนมีบริการยืม-คืน หนังสือ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่เป็น
ประโยชน์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ของนักเรียน  โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ในการเสริมทักษะ
ด้านการเรียนการสอน  และโรงเรียนมีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง และเป็นรูปธรรม ใน
ระดับมากที่สุด 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า  หนังสือในห้องสมุดคุณภาพดี มีประโยชน์เหมาะแก่การ
เสริมสร้างความรู้ของนักเรียนและมีจํานวนพอเพียง นักเรียนและอาจารย์ได้รับประโยชน์จากศูนย์การ
เรียนรู้ของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง  โรงเรียนมีสิ่งสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนที่ยากจนอย่าง
ทั่วถึง โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมในด้านการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการศึกษาแก่นักเรียน 
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สาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า นํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภคเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและ
อาจารย์  และโรงเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้นักเรียนรับประทานอย่างเพียงพอ ในระดับมาก 

และผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า  ระบบสารสนเทศ และอินเตอรเ์น็ต ได้รับการพัฒนาและ
สามารถใช้งานได้จริงเพ่ือใช้ค้นคว้าหาข้อมูลอย่างเพียงพอในระดับปานกลาง 

นอกจากน้ีคณะทํางานฯ ยังได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ว่า งบประมาณที่ได้รับสามารถ
จัดสรรได้ครบทุกโครงการแต่อาจยังไม่เพียงพอ โดยงบประมาณส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ในส่วนของค่าจัดการ
เรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาคือ ค่าหนังสือเรียน ค่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ตามลําดับ อย่างไรก็ตามผลการตรวจเย่ียมคร้ังน้ี ได้พบปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่ผ่านมาอยู่บางประการ โดยสามารถสรุปและนําเสนอข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปน้ี 
 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. การดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ มีขั้นตอนในการเบิกจ่ายค่อนข้างมาก (เอกสารการ
เบิกจ่าย) ทําให้เกิดความล่าช้า 

2. ครูผู้สอนมีภาระงานด้านการสอนมาก ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
3. ครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ 
4. อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และสถานที่สําหรับการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
5. งบประมาณค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนไม่เพียงพอ 

 
 
 

ภาพกิจกรรม 

1. ภาพ 2.1  
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2. ภาพ 2.2 การออกบูธให้ความรู้การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และการจัดเก็บภาษีโรงแรม อําเภอดอย 

    
ภาพ 2.3 ตรวจเย่ียมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหารศึกษา ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
 
 
 
ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรให้การสนับสนุนเรื่องความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงาน
ด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่คุณครู โดยอาจส่งเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ลงพ้ืนที่เพ่ือให้คําแนะนําและให้ความรู้แก่คุณครูผู้รับผิดชอบงานด้านน้ี เพ่ือ
ความถูกต้องและรวดเร็วในการดําเนินงาน  

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ
เพ่ิมเติม เน่ืองด้วยจํานวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันเพ่ิมเติมเน่ืองด้วยมี
นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์มากขึ้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
126 

อย่างไรก็ตาม คณะผู้ตรวจเย่ียมและติดตามโครงการฯ และบุคลากรจากโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมในส่วนของการพัฒนากิจกรรมและโครงการในอนาคตดังต่อไปน้ี 

1. การจัดสรรที่ดินเพ่ิมเติมในส่วนด้านที่ติดกับถนนใหญ่ เพ่ือให้มีการ เข้า-ออก ที่สะดวกสบาย 
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาพ้ืนที่ด้านหน้าให้เป็นร้านค้าหรือสหกรณ์ประจําโรงเรียนที่สามารถนํา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการดําเนินโครงการในโรงเรียนเพ่ือวางจําหน่ายเพ่ิมรายได้ให้แก่โรงเรียน 
โดยในเบ้ืองต้น ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เห็นด้วยในหลักการ 

2. คณะผู้ตรวจเย่ียมมองเห็นว่า โครงการเก่ียวกับการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
เป็นโครงการที่สําคัญควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นในปีต่อไป 
 

4.3.3 ผลการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีครั้งท่ี 3  
คณะทํางานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ทําการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริง 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยตรวจเยี่ยมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ตามยุทธศาสตร์
ที่ 6 การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  ใน
แผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2559 หน้า 142-143 
ลําดับที่ 6  

ในแต่ละปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานหลาย 
ท้องที่ให้สนับสนุนงบประมาณและเคร่ืองมือในการขุดเจาะบ่อบาดาล โดยในปีน้ีคณะทํางานฯ เลือกตรวจ
เย่ียมในบริเวณเทศบาลตําบลท่ากว้าง อําเภอสารภี และบริเวณทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแหย่ง 
อําเภอสันทราย  ผลการตรวจเยี่ยมโครงการมีรายละเอียดดังน้ี 

 ในภาคเช้า คณะทํางานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเย่ียม 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ เทศบาลตําบลทุ่งกว้าง อําเภอสารภี สืบเน่ืองจากนายกเทศมนตรี
ตําบลท่ากว้าง ได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง โดย
สํานักการช่างได้ส่งเจ้าหน้าที่สํารวจพ้ืนที่จริงที่ขอขุดเจาะบ่อบาดาล พบว่า มีความจําเป็นต้องขุดเจาะบ่อ
บาดาลในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือผลิตนํ้าประปา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการอุปโภคและ
บริโภค และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทําการบูรณาการร่วมกับกงสุลจีนในประเทศไทย โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 56,070.12 บาท 
และกงสุลจีนในประเทศไทยสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ วัสดุโคลนวิทยาศาสตร์ และวัสดุอะไหล่รถเจาะบ่อ 
จํานวน 225,254.67 บาท นอกจากน้ีคณะทํางานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จํานวน 15 คน ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่
เป็นประชาชนในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 73.4 

ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่า  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลมีการประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข่าวสารให้ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ทราบอย่างทั่วถึง    มีการเตรียมความพร้อมในการ
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ดําเนินการด้านต่าง ๆ อย่างมีระบบ เช่น ป้ายบอกการทําโครงการ ทําอะไร เสร็จเมื่อไหร่  มีการฝึกอบรม
การใช้งาน การดูแลระบบ ให้ความรู้ด้านนํ้าบาดาลและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สถานที่ต้ังของ
บ่อบาดาลมีความเหมาะสม  นํ้าที่ได้จากบ่อบาดาลมีคุณภาพดี มีการติดต้ังระบบและการตรวจสอบการ
ทํางานของบ่อบาดาล  มีปริมาณนํ้าเพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริโภคเพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจําวัน 
และสามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนนํ้าได้อย่างชัดเจน ในระดับมาก 

นอกจากน้ีคณะทํางานฯ ยังได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ว่าในอดีตพ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ตําบลท่ากว้าง ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง ฤดูเพาะปลูก ปริมาณน้ําผิวดินลดลง แหล่ง
นํ้าขนาดใหญ่คือ แม่นํ้าปิง มีปริมาณนํ้าค่อนข้างน้อย ชาวบ้านสามารถสูบขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้น้อย 
ชาวบ้านต้องรอคิวในการสูบนํ้าขึ้นไปใช้ในการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน นํ้าบนถังพักนํ้าแห้งเป็นช่วง ๆ  
หลังจากที่มีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของเทศบาล ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เชียงใหม่ ทําให้การใช้บริการนํ้าคล่องตัวมากขึ้น นํ้าเต็มถังพักนํ้าตลอดเวลา ระดับคลอรีน
และคุณภาพของนํ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถบริโภคได้ ประชาชนสามารถใช้นํ้าได้ในปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยให้บริการได้เต็มที่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 12 6 และ 7 

อย่างไรก็ตาม บ่อบาดาลที่ได้ดําเนินการขุดเจาะน้ัน ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลซึ่งเป็นพ้ืนที่สีแดง 
เป็นพ้ืนที่ลุ่มเก่าที่เจาะค่อนข้างลําบาก จึงเจาะได้ลึกเพียงประมาณ 50 เมตร เน่ืองจากเป็นพ้ืนทราย ถ้า
เจาะลึกมากกว่าน้ีจะทําให้บ่อล่ม เมื่อเจาะแล้วนํ้าที่ได้จะเป็นนํ้าที่มีตะกอนค่อนข่างสูง ซึ่งส่งผลให้ต้องมี
การล้างเครื่องกรอง 1 ครั้งในรอบเดือน หลังจากที่มีการเจาะบ่อบาดาลแล้วมีการดูแลรักษาอย่างดี และ
ยังไม่มีข้อบกพร่องอะไร โดยเทศบาลมีงบประมาณในการดูแลรักษาแต่ไม่เพียงพอ จากการสัมภาษณ์ได้
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลอีก 
1 บ่อเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 3 4 และ 5 เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ห่างไกล นํ้าไหลค่อนข้างช้า 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรแจ้งประสานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือในด้านการดูแลรักษาระบบนํ้าประปา และเคร่ืองกรอง 
 
ในภาคบ่าย คณะทํางานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเย่ียม

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย สืบเน่ืองจาก
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแหย่ง ได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อบาดาล เน่ืองด้วยได้รับแจ้ง
จากชาวบ้าน หมู่ที่ 4  บ้านทุ่งข้าวตอก ว่าประชาชนขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ ประกอบกับมีการขยายตัวของชุมชน มีประชากรเพ่ิมขึ้น โดยสํานักการช่างได้ส่งเจ้าหน้าที่
สํารวจพ้ืนที่จริงที่ขอขุดเจาะบ่อบาดาล พบว่า มีความจําเป็นต้องขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่ดังกล่าว และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทําการบูรณาการร่วมกับกงสุลจีนในประเทศไทย  
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โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 
55,868.12 บาท และกงสุลจีนในประเทศไทยสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ วัสดุโคลนวิทยาศาสตร์ และวัสดุ
อะไหล่รถเจาะบ่อ จํานวน 237,252.25 บาท  

นอกจากน้ีคณะทํางานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล ในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จํานวน 11 คน ผู้ตอบแบบประเมินเป็นประชาชนในพ้ืนที่ คิด
เป็นร้อยละ 100   

ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่า  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลมีการประชาสัมพันธ์แจ้ง 
ข่าวสารให้ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ทราบอย่างทั่วถึง  สถานที่ต้ังของบ่อบาดาลมีความเหมาะสม  
นํ้าที่ได้จากบ่อบาดาลมีคุณภาพดี มีการติดต้ังระบบและการตรวจสอบการทํางานของบ่อบาดาล  มี
ปริมาณนํ้าเพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริโภคเพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจําวัน และสามารถแก้ปัญหาภัย
แล้ง การขาดแคลนนํ้าได้อย่างชัดเจน ในระดับมาก 

 
ภาพกิจกรรม 

ภาพ 2.1  

ภาพ 2.2 การออกบูธให้ความรู้การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และการจัดเก็บภาษีโรงแรม อําเภอดอย 
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ภาพ 2.4 ตรวจเย่ียมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ เทศบาลตําบลทุ่งกว้าง อําเภอสารภี 

 
 
แต่ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่า  มีการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการด้านต่าง ๆ 

อย่างมีระบบ เช่น ป้ายบอกการทําโครงการ ทําอะไร เสร็จเมื่อไหร่ และมีการฝึกอบรมการใช้งาน การ
ดูแลระบบ ให้ความรู้ด้านนํ้าบาดาลและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ในระดับปานกลาง 

นอกจากน้ีคณะทํางานฯ ยังได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ว่าพ้ืนที่เทศบาลตําบลหนอง
แหย่ง ต้ังอยู่บริเวณเหนือเขื่อนแม่กวง เหนือเส้นทางส่งนํ้าจึงไม่ได้รับผลประโยชน์จากเขื่อนเท่าที่ควร 
ชาวบ้านมีปัญหาในการทําการเกษตร และนํ้าเพ่ือการบริโภคท่ีไม่เพียงพอ เทศบาลตําบลหนองแหย่ง
สามารถใช้นํ้าได้จาก 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ แหล่งนํ้าธรรมชาติ และแหล่งนํ้าพัฒนา (ประปา) โดยประชาชน
ใช้นํ้ามากกว่า 70% เพ่ือการเกษตร ซึ่งนํ้ามีปริมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วด้วย จึงได้ของบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาล สําหรับ
นํ้าบริโภค โดยในการดําเนินการมีปัญหาล่าช้าสําหรับผู้รับเหมา โดยบ่อน้ีสามารถขุดเจาะลงไปได้ 53 
เมตร ซึ่งได้นํ้าในปริมาณที่เพียงพอ นํ้าจะนําไปตรวจสอบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต โดย
เทศบาลได้ร่วมมือกับหมู่ บ้านทุกหมู่ในการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่ บ้าน เรื่อง
ความก้าวหน้าของบ่อนํ้าบาดาลเพ่ือพัฒนาระบบนํ้าประปาของหมู่บ้าน โดยในปัจจุบันยังไม่ได้มี
การแจกจ่ายให้บริการแต่อย่างใด เพียงแต่ทดลองใช้ในเทศบาลเท่าน้ัน และมีแผนการให้บริการแก่
ประชาชนในเดือนกันยายน 2559 น้ีบางหมู่บ้านมีการเปลี่ยนระบบท่อไว้รองรับประปาใหม่แล้วคือ หมู่ 8 
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ได้ข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลรักษาระบบนํ้าประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการทําความสะอาดด้วยวิธีการเป่าท่อนํ้าเดิม เพ่ือรองรับระบบนํ้าประชาใหม่ และ
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเน่ืองและสมบูรณ์    
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2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลอีก 1 
บ่อเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ห่างไกล ประชาชนทั้งหมด 170 ครัวเรือน และ
สามารถขยายผลไปสู่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 2 เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อีกด้วย 
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ภาพ 2.5 ตรวจเย่ียมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแหย่ง  

                   อําเภอสันทราย 
 

4.3.4 ผลการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีครั้งท่ี 4  
คณะทํางานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ทําการลงตรวจเย่ียม

พ้ืนที่จริงครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยเป็นการตรวจเย่ียมโครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10 
ตําบลเชิงดอย เช่ือมบ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 4 ตําบลป่าลาน อําเภอดอยสะเก็ด ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่ในแผนการดําเนินงานหน้า 45 ลําดับที่ 61 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 3,773,000 บาท  มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้นํ้าซึมลงไปทําลายโครงสร้าง ป้องกันความ
เสียหายลุกลามแผ่กว้างออกไป ยืดระยะเวลาการใช้งานของถนนให้ยาวนานขึ้น และเพ่ิมความแข็งแรง
ให้กับผิวทางเดิม และตรวจเย่ียมโครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบพาราสเลอร่ีซีล ถนนสาย 
ชม. 2142 บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 ตําบลข้ีเหล็ก เช่ือมบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่
แตง ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 2,598,000 
บาท ภายใต้โครงการวัสดุก่อสร้าง (งานก่อสร้างซ่อมบํารุง) ซึ่งอยู่ในแผนการดําเนินงานหน้า 17 ลําดับที่ 
6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย 
เพ่ือให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด
เชียงใหม่ ผลการตรวจเยี่ยมโครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 

ในภาคเช้า คณะทํางานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเย่ียม
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 บ้าน
ป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10 ตําบลเชิงดอย เช่ือมบ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 4 ตําบลป่าลาน อําเภอดอยสะเก็ด 
โดยคณะทํางานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จํานวน 22 คน ผู้ตอบแบบประเมินส่วน



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
132 

ใหญ่เป็นประชาชนในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 81.82 ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นต่อทุกหัวข้อที่ประเมิน 
ในระดับมากที่สุด 

นอกจากน้ี คณะทํางานฯ ยังได้มีการประเมินความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกือบทุกหัวข้อที่ประเมิน  ยกเว้น 
การเตรียมความพร้อมในการดําเนินการด้านต่าง ๆ อย่างมีระบบที่ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ 
มาก 

และคณะทํางานฯ ยังได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ว่า ในอดีตพ้ืนที่ดังกล่าวถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ และเสียหายประมาณ 90% ถนนเป็นหลุมลึกถึงผิวดิน โดยเทศบาลมีการซ่อมแซมถนนทุกปี 
เสียงบประมาณมากมาย โดยบางครั้งมีการเรี่ยรายเงินชาวบ้านร่วมกัน การจัดกิจกรรมบางอย่างก็ไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างสะดวกสบาย เช่น โครงการป่ันรถถีบเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น ประกอบกับไฟถนน
ก็ไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรก็ใช้เวลาค่อนข้างมาก เสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม โดยต้องขนส่งผ่านเส้นทางที่เลี่ยงถนนสายหลักอ้อมไปใช้ถนนเส้นอ่ืนที่ไกลออกไป 
ผลผลิตเสียหาย โดยปัญหาเรื่องถนนเสียหายถือเป็นปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนมากที่สุด 

จากการดําเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทําให้การเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้นมาก ประชาชนทั้งหมดมีความพึง
พอใจในการซ่อมแซมถนนอยู่ในระดับมาก เพราะถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนที่สําคัญ 
โดยโครงการน้ีนอกจากชาวบ้านได้ประโยชน์แล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตําบลอ่ืน ๆ ด้วย 
ส่งผลให้มีประชาชนนอกพ้ืนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในชุมชนแห่งน้ีเพ่ิมมากขึ้น กล่าวคือ ชุมชนมีตลาดนัด
ทุกวันจันทร์ ชาวบ้านสามารถขายของได้ดีมากขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้มีการพัฒนาต่อยอดเพ่ิมเติม โดยมีข้อเสนอแนะไว้ดังน้ี 

1. ถนนที่ปรับปรุงใหม่สูงกว่าถนนเดิม ทําให้ถนนท่ีเช่ือมต่อกันน้ันต่างระดับกัน โดยเฉพาะทาง
เช่ือมระหว่างซอย และทางเช่ือมระหว่างถนนกับบ้านเรือน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้คําแนะนําใน
การทําทางเช่ือมลาดลงจากถนนที่ปรับปรุงกับถนนระหว่างซอย และทางเช่ือมลาดลงจาก
ถนนท่ีปรับปรุงกับทางเข้าบ้านเรือน เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ ตลอดจนการทําความสะอาด 
หรือปรับปรุงท่อระบายนํ้าหลังจากมีการก่อสร้างเสร็จแล้วเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม 

2. หลังจากมีการปรับปรุงผิวจราจรแล้ว มีรถหลายประเภทเข้ามาร่วมใช้ประโยชน์ เช่น รถ
เก่ียวข้าว รถไถนา เป็นต้น ทําให้ถนนเป็นรอย ตลอดจนรถบรรทุกที่มี นํ้าหนักมาก 
ประชาชนต้องการให้มีการควบคุมด้วยการทําป้ายนํ้าหนักโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และการออกเทศบัญญัติโดยเทศบาล เพ่ือบังคับใช้ต่อไป 
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ภาพ 2.6 ตรวจเย่ียมโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรตี ถนนสาย 
    บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10 ตําบลเชิงดอย เช่ือมบ้านป่าต้ิว หมู่ที ่4 
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    ตําบลป่าลาน อําเภอดอยสะเก็ด 
 

ในภาคบ่าย คณะทํางานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเย่ียม
โครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบพาราสเลอร่ีซีล ถนนสาย ชม. 2142 บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 
ตําบลข้ีเหล็ก เช่ือมบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง  

โดยคณะทํางานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงถนน 
โดยวิธีฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล ในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จํานวน 12 คน ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 81.82  ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นต่อสภาพผิวจราจร
ก่อนการปรับปรุงว่าเป็นคลื่น ขรุขระ ไม่เรียบ และเกิดนํ้าขังในฤดูฝน เมื่อปรับปรุงแล้วถนนมีสภาพผิว
จราจรเรียบขึ้น และจํานวนหลุมบ่อลดลงอย่างชัดเจน และปริมาณฝุ่นละอองลดลงอย่างเห็นได้ชัด การ
สัญจรสะดวกขึ้นและอุบัติเหตุลดลง 

นอกจากน้ี คณะทํางานฯ ยังได้มีการประเมินความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบ
พาราสเลอรี่ซีล พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากเกือบทุกหัวข้อที่ประเมิน ยกเว้นการดําเนิน
โครงการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
    นอกจากน้ีคณะทํางานฯ ยังได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ว่า ในอดีตถนนเส้นดังกล่าว
ขรุขระมาก เป็นหลุมเป็นบ่อลึกประมาณ 20 เซนติเมตร และเสียหายเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีมาแล้ว แต่
โครงสร้างหลักของถนนยังคงสภาพดีอยู่ เสียหายเพียงผิวจราจรเท่าน้ัน โดยถนนเส้นน้ีเป็นถนนเส้นหลักที่
ชาวบ้านใช้ในการเดินทางมากที่สุด โดยท่อระบายนํ้าเดิมมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถระบายนํ้าได้ทัน ทํา
ให้เกิดน้ําท่วมขัง และทําให้ถนนเสียหายตามไปด้วย ซึ่งมีโครงการเร่งด่วนเข้ามาปรับปรุงถนน โดยจะต้อง
ดําเนินการตามระเบียบในเวลาจํากัด ส่งผลให้การดําเนินการมีปัญหาอยู่บ้างในด้านการประสานงาน การ
วางแผนงาน การจัดหาวัสดุ ดังน้ัน การดําเนินงานจึงยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยการปรับปรุงถนนตาม
โครงการน้ีใช้ยางพาราในการปรับปรุง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับยางมะตอยแล้วสามารถสรุปได้ดังน้ี 

- ยางพาราสามารถซ่อมแซมถนนที่เสียหายเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ต้นทุนในการสร้างน้อย ได้ผิว
จราจรที่เรียบ อายุการใช้งานประมาณ 5-6 ปี  

- ยางมะตอย สามารถซ่อมแซมถนนท่ีมีความเสียหายมากถึงโครงสร้างถนน มีความคงทนกว่า
ยางพารา อายุการใช้งานนาน แต่งบประมาณมากกว่ายางพาราเท่าตัว 
หลังดําเนินการแล้ว มีวัสดุในการดําเนินการเหลือจึงสามารถปรับปรุงถนนได้เพ่ิมเติม 1 

เส้นทางคือ หน้าโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ความยาว 500 เมตร แต่สามารถดําเนินการได้เพียง 1 ช่อง
จราจร 
เท่าน้ัน ประชาชนมีความพึงพอใจในการปรับปรุงถนนเส้นทางดังกล่าวมาก ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 

1. ประชาชนต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาถนนให้ยาวมากขึ้นเพ่ือเช่ือมต่อไป 
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จนถึงตัวอําเภอแม่แตง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาจประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสภาพถนนและผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ และดําเนินการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างถนนต่อไป 

2. เน่ืองด้วยมีรถเข้ามาใช้เส้นทางมากข้ึน อาจทําให้เกิดความเสียหายกับผิวจราจรได้ 
ประชาชนต้องการให้มีการควบคุมด้วยการทําป้ายนํ้าหนักโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และการออกเทศบัญญัติโดยเทศบาล เพ่ือบังคับใช้ต่อไป 
 

ภาพกิจกรรม 

1. ภาพ 2.1  

ภาพ 2.7 ตรวจเย่ียมโครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซลี ถนนสาย  ชม. 2142 
            บ้านแม่ขะจาน หมูท่ี่ 7 ตําบลข้ีเหล็ก เช่ือมบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ตําบลสันป่ายาง 
            อําเภอแม่แตง 

 

4.4 การติดตามโครงการท่ีสุ่มจากแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
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คณะทํางานดําเนินการติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร์ โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากแต่ละ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเอกสารต่าง ๆ ดังตาราง 4.22 
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ตาราง 4.22 การติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการ สถานที่
ดําเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ปรับปรุงถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล 
ถนนสาย ชม. 2142 บ้านแม่ขะจาน หมู่ที ่7 ต.
ขี้เหล็ก เชื่อมบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ต.สันป่ายาง อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่   

แม่แตง 

 
สํานักการช่าง 

 
2,598,000 

ตรวจเยี่ยม 
พื้นที่จริง  
ครั้งที่ 4 

ภายใต้โครงการ 
วัสดุก่อสร้าง  

(งานก่อสร้างซ่อม
บํารุง) 

2. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังโรงเรียน 
    สันคะยอม หมู่ที่ 2 ต.ขี้เหล็ก เชื่อมบ้านสะลวงนอก 
    หมู่ที ่3 ต.สะลวง อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่   

 
แม่ริม 

 
สํานักการช่าง 

 
1,893,000 

ยกเลิก 
โครงการ 

 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าย หมู่ที ่
   1 บ้านหนองห่ายสามัคคี หมู่ที่ 13 ต.ข่วงเปา 
    อ.จอมทอง เชื่อมบ้านไร่บน หมู่ที ่23 ต.ดอยหล่อ  
   จ.เชียงใหม ่

 
จอมทอง   

 
สํานักการช่าง 

 
2,303,000 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 
โครงการ 

 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่  
    2 ต.บ้านแอ่น  เชื่อมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 ต.บงตัน 
    อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

 
ดอยเต่า 

 
สํานักการช่าง 

 
1,534,000 

ตรวจเยี่ยม 
พื้นที่จริง  
ครั้งที่ 1 

 

 

ตาราง 4.22 (ต่อ) 
โครงการ สถานที่ หน่วยงานที่ งบ วิธีการติดตาม หมายเหตุ 
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ดําเนนิการ รับผิดชอบ ประมาณ โครงการ 
5. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านใหม ่
   พัฒนา หมู่ที ่2 ต.ยางคราม เชื่อมบ้านสันนกแก้ว  
   หมู่ที5่ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่

 
ดอยหล่อ 

 
สํานักการช่าง 

 
1,320,000 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 
โครงการ 

 

6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งทุ่ง 
    หมู่ที ่5 ต.โป่งทุ่ง เชื่อมบ้านฉิมพลี หมู่ที ่4 ต.ดอยเต่า 
    อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

 
ดอยเต่า 

 
สํานักการช่าง 

 
3,066,000 

ตรวจเยี่ยม 
พื้นที่จริง 
ครั้งที่ 1 

 

7. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหลก็แบบช่อง 
    เดียว ข้ามลําเหมืองหลวง บ้านเด่น หมู่ที่ 2 ต.บ้านแม 
    เชื่อมบ้านจอมแจ้ง หมูท่ี่ 4 ต.น้ําบ่อหลวง  
    อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

 
สันป่าตอง 

 
สํานักการช่าง 

 
233,000 

 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 
โครงการ 

 

8. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วยแอสฟัลต์ 
    คอนกรีต ถนนสาย ชม.4307 ศูนย์ฝึกวิชาทหาร 
    เชื่อมศูนย์พุทธธรรม บ้างช่างเคี่ยน หมูท่ี่ 1  
    ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   

 
เมืองเชียงใหม่ 

 
สํานักการช่าง 

 
1,588,000 

 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 
โครงการ 

 

 

 

ตาราง 4.22 (ต่อ) 
โครงการ สถานที่

ดําเนนิการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

9. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วยแอสฟัลต์ 
   คอนกรีต บ้านสันกลางเหนือ หมู่ที่ 3 ต.สันกลาง เชื่อม 

 
สันกําแพง 

 
สํานักการช่าง 

 
1,502,000 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 
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   บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 ต.ต้นเปา อ.สันกําแพง  
   จ.เชียงใหม ่

โครงการ 

10. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วยแอสฟัลต์ 
     คอนกรีต บ้านแม่แวน หมู่ที่ 5, บ้านหนองบัว หมู่ที่ 
     6  ต.แม่แวน เชื่อมบ้านหนองเศรษฐี หมู่ที่ 5 ต.เขื่อน 
     ผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

 
พร้าว 

 
สํานักการช่าง 

 
1,100,000 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 
โครงการ 

 

11. ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วย 
    แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแสะ หมู่ที ่8 บ้านแม่แต 
    หมู่ที ่6 ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชื่อมบ้านต้มขาม หมูท่ี ่
    5 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

 
สันทราย แม่รมิ 

 
สํานักการช่าง 

 
545,000 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 
โครงการ 

 

 

12. ปรับปรุงผวิจราจรแบบ Over – Lay ด้วยแอสฟัลต์ 
     คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าสักน้อย หมูท่ี่ 9 บ้านป่า 
     ไผศ่รีโขง หมู่ที่ 10 ต.เชิงดอย เชื่อมบ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 
     4 ต.ป่าลาน (เทศบาลตําบลสง่าบ้าน) อ.ดอยสะเก็ด 

 
 

ดอยสะเก็ด 

 
 

สํานักการช่าง 

 
 

3,773,000 

 
ตรวจเยี่ยม 
พื้นที่จริง 
ครั้งที่ 1 

 

 

ตาราง 4.22 (ต่อ) 
โครงการ สถานที่

ดําเนนิการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

13. ปรับปรุงผวิจราจรแบบ Over – Lay ด้วยแอสฟัลต์ 
     คอนกรีต บ้านอาราม หมู่ที่ 4, บ้านยางหลวง หมู่ที ่
     6 ต.ท่าผา เชื่อมบ้านกองแขกเหนือ หมูท่ี่ 7 ต.กอง 
     แขก อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม่     

 
แม่แจม่ 

 
สํานักการช่าง 

 
1,330,000 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 
โครงการ 
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14. บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริม 
     เหลก็ ถนนสาย ชม. 3013 บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 
     ต.แมสู่น เชื่อมบ้านห้วยใคร้ หมูท่ี่ 5 ต.แม่คะ อ.ฝาง 
     จ.เชียงใหม่ 

 
ฝาง 

 
สํานักการช่าง 

 
1,500,000 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 
โครงการ 

 

 

15. ขยายผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีค้ํา 
     หมู่ที่ 8 ต.สันทราย เชื่อมบ้านแม่กอย หมู่ที่ 6  
     ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

 
พร้าว 

 
สํานักการช่าง 

 
1,100,000 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 
โครงการ 

 

16. ขยายผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 
     พระนอน – หนองแฝก บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4  
     ต.ยางเนิ้ง เชื่อมบ้านหนองแฝก หมูท่ี่ 4 ต.หนองแฝก 
     อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

 
สารภี 

 
สํานักการช่าง 

 
741,000 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 
โครงการ 

 

      
      
ตาราง 4.22 (ต่อ)      

โครงการ สถานที่
ดําเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

17. บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล บ้านหนอง 
     เหียง หมูท่ี่ 2 ต.สันติสุข เชื่อมบ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 
     ต.ดอยหลอ่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

 
ดอยหล่อ 

 
สํานักการช่าง 

 
1,500,000 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 
โครงการ 

 

2. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1. จัดงานมหกรรมไม้ดอกไมป้ระดับ ครั้งที่ 40   ประจําปี
    2559 จังหวัดเชียงใหม่ 

เมืองเชียงใหม่ สํานักปลัด ฯ 2,330,000 เชิงประจักษ์ http://www.top 
chiangmai 
.com/trip/ 
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2. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าบ้านถวายสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
   อาเซียน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่

หางดง สํานักปลัด ฯ 500,000  มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

3. จัดงานศิลปหัตถกรรมไมแ้กะสลักบ้านถวายครั้งที่ 29 
   อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

หางดง สํานักปลัด ฯ 100,000 มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการ 
   เรียนรู ้“หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 6” (อุดหนุน 
   เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) เทศบาลเมืองเมือง 
   แกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

 
แม่แตง 

 
สํานักปลัด ฯ  

 
300,000 

มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

มีภาพกิจกรรมอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

 

ตาราง 4.22 (ต่อ) 
โครงการ สถานที่

ดําเนนิการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

3. ยุทธศาสตรด์้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสํานึกและความ 
    ตระหนักในการดูแลรักษาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เชียงใหม่ 

 
สํานักการช่าง 

 
5,000,000 

มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

เป็นโครงการที่มี
โครงการย่อยภายใน

เช่น โครงการ
รณรงค์การแก้ไข

ปัญหามลพิษหมอก
ควัน จ.เชียงใหม่ มี
ภาพกิจกรรมใน 
ภาคผนวก ง 

2. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน  เชียงใหม่ สํานักการช่าง 2,000,000 มีรายงานผล เป็นโครงการที่มี
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    จังหวัดเชียงใหม่ การปฏิบัติงาน โครงการย่อยภายใน 
เช่น โครงการปลูก
ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี
เขียวลดโลกร้อน 
ประจําปี 2559  
ภาคผนวก ง 

 

ตาราง 4.22 (ต่อ) 
โครงการ สถานที่

ดําเนนิการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

4. ยุทธศาสตรด์้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. เครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งมรดกทาง 
    วัฒนธรรมล้านนาและเมอืงประวัติศาสตร์เชียงใหม่ 
    (The Sacred City of Chiang Mai) 

 
เชียงใหม่ 

สํานัก
การศึกษา ฯ 

 
500,000 

มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต  
1. อุดหนุนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
    (โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชาย 
    แดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  
    33) 

 
เชียงใหม่ 

 
สํานัก 

การศึกษา ฯ 

 
2,000,000 

 
มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

 
ตัวอย่างโครงการอยู่ 

ในภาคผนวก ง 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เชียงใหม่ สํานัก 
การศึกษา ฯ 

300,000 มีตารางการ
ฝึกอบรมโครงการ
ค่ายอบรมป้องกัน

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
143 

และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 ประจําปี 2559 
 

ตาราง 4.22 (ต่อ) 
โครงการ สถานที่

ดําเนนิการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

3. แข่งขันกีฬาสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    17 จังหวัดภาคเหนือ 

เชียงใหม่ สํานัก 
การศึกษา ฯ 

1,000,000 ยกเลิกโครงการ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพกีฬาและนันทนาการ เชียงใหม่ สํานัก 
การศึกษา ฯ 

20,000,000 มีตาราง
กําหนดการอบรม 
โครงการ และ
รายละเอียด
โครงการ 

เป็นโครงการที่มี
โครงการย่อยภายใน 

เช่น โครงการ
ส่งเสริมพลศึกษา 
กีฬา นันทนาการ 
และสุขภาพอําเภอ

เมืองเชียงใหม่
ประจําปี 2559 

ตัวอย่างโครงการอยู่
ในภาคผนวก ง 
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ตาราง 4.22 (ต่อ) 
โครงการ สถานที่

ดําเนนิการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

5. แข่งขันกีฬานักเรียน นักศกึษาและประชาชนต้าน 
   ยาเสพติด จงัหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ สํานัก 
การศึกษา ฯ 

10,000,000 มีรายละเอียด
งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการดําเนิน

โครงการ 

เป็นโครงการที่มี
โครงการย่อยภายใน 

เช่น โครงการ
แข่งขันว่ายน้ํา 

อําเภอฝาง ต้านภัย
ยาเสพติด ชิงแชมป์
ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 

6. พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทําให้กับประชาชน 
    ในจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ สํานักปลัด ฯ 8,000,000 มีรายละเอียด
สรุปผลการ

ปฏิบัติงานและ
สรุปผลการ

ประเมินโครงการ 

เป็นโครงการที่มี
โครงการย่อยภายใน 
เช่น โครงการ “จัด
งานของดี ผลิตภัณฑ์

ชุมชนอําเภอสัน
กําแพง “  

 ตัวอย่างโครงการ
อยู่ในภาคผนวก ง 
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ตาราง 4.22 (ต่อ) 
โครงการ สถานที่

ดําเนนิการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
   ท้องถิ่น  

เชียงใหม่ กองกิจการ 
สภา ฯ 

5,00,000 มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

8. ปรับปรุงสนามกีฬาอําเภอพร้าว พร้าว สํานักการช่าง 1,535,600 มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

 

9. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
   จังหวัดเชียงใหม ่

เชียงใหม่ สํานักการช่าง 60,000,000 มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

 

เป็นโครงการที่มี
โครงการย่อยภายใน 
เช่น โครงการ จ้าง
เหมาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์เพื่อลด
ปัญหาโรคเอดส์ 
ประจําปี 2558 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

10. โรงเรียนผูป้กครอง เชียงใหม่ สํานัก 
การศึกษา ฯ 

5,000,000 ยกเลิก 
โครงการ 

 

 

ตาราง 4.22 (ต่อ) 
โครงการ สถานที่ หน่วยงานที่ งบ วิธีการติดตาม หมายเหตุ 
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ดําเนนิการ รับผิดชอบ ประมาณ โครงการ 
6. ยุทธศาสตรด์้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
1. รณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย    

เชียงใหม่ สํานักการช่าง 6,500,000 มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

2. การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE  
    WIFI และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง 
    CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 
เชียงใหม่ 

 
สํานักการช่าง 

 
95,000,000 

มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

7. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1. ฝึกอบรมสัมมนาการปฏิบัติงานซ่อมบํารุงรักษาถนน เชียงใหม่ สํานักการช่าง 900,000  ยกเลิก 

โครงการ 
 

2. ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเบิกจ่ายงบ 
    ประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ กองคลัง 100,000 มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

3. บริการพื้นทีจ่ัดเก็บเว็บไซด์เก็บฐานข้อมูล งานแผนที ่
    ภาษีและการดูแลระบบ 

เชียงใหม่ กองคลัง 150,000 มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

4. พัฒนาบุคลากรของสํานักการศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
 

เชียงใหม่ สํานัก 
การศึกษา ฯ 

500,000 ยกเลิก 
โครงการ 

 

 

ตาราง 4.22 (ต่อ) 
โครงการ สถานที่

ดําเนนิการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

5. เพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชียงใหม่ กองแผน 500,000 มีรายงานผล ตัวอย่างโครงการอยู่ 
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    จังหวัดเชียงใหม่ ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร การปฏิบัติงาน ในภาคผนวก ง 
6. ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศกึษาดูงาน เพื่อพัฒนา 
    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
    ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู บุคลากร 
    ทางการศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 

 
เชียงใหม่ 

 
กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

 
 

11,050,000 

 
มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

 
ตัวอย่างโครงการอยู่ 

ในภาคผนวก ง 

7. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพ 
   ตามสายงาน 

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

700,000 มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

8. ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้า 
   สู่วัยเกษียณ 

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

500,000 มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

9. ฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
   ในการทํางานสําหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วน 
   จังหวัดเชียงใหม ่

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

260,000 มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

10. ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
    องค์กรไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
   (Knowledge Management : KM) 

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

150,000 มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 

ตาราง 4.22 (ต่อ) 
โครงการ สถานที่

ดําเนนิการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

11. ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้างของ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ กองกิจการ 
สภา ฯ 

5,000,000 มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างโครงการอยู่ 
ในภาคผนวก ง 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
   จากการที่คณะทํางานได้ทําการติดตามและประเมินผลแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วน้ัน คณะทํางานทําการสรุปผลและให้ข้อ 
เสนอแนะ ดังน้ี 

5.1 สรุปผล 
5.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต้ังงบประมาณไว้สําหรับแผนการดําเนินงานฯประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 1,015,639,810 บาท สําหรับ 244 โครงการ หลังจากโอนเพ่ิม โอน
ลดแล้วคงเหลือ 931,454,710 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จํานวนเงิน 324,253,800 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.81 สําหรับ 87 โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จํานวนเงิน 224,522,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.10 สําหรับ 54 โครงการ  และลําดับที่ 3 คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม จํานวนเงิน 
138,362,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.85 สําหรับ 12 โครงการ ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งหมด เป็นเงิน 
646,128,340.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.37 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2559) ดังน้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เมื่อนํางบประมาณที่เบิกจ่ายจริงหักออกจากงบประมาณท่ีต้ัง
ไว้ มีงบประมาณเหลือจ่าย 285,326,369.15 บาท สําหรับผลการดําเนินงานโครงการ เป็นดังน้ี 

ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 125 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.23  อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 
87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.66 ไม่มีโครงการที่รอดําเนินการ และยกเลิกโครงการจํานวน 32 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.11 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน เบิกจ่ายจริง 183,388,992 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.69 
อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เบิกจ่ายจริง 153,246,883.13 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 16.45  และอันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม เบิกจ่ายจริง 127,135,063.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.65 ของงบประมาณที่ต้ังไว้เมื่อ
พิจารณาตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 
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 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1  สํานักการช่าง เบิกจ่ายจริง 432,521,085.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 
46.44 อันดับที่ 2 สํานักการศึกษาฯ เบิกจ่ายจริง 132,450,332.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.22และ
อันดับที่ 3 สํานักปลัดฯ เบิกจ่ายจริง 47,726,979.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 

เมื่อพิจารณาตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เขต ดังน้ี 
เขตที่ 1 ได้แก่ อ.กัลยาณิวัฒนา อ.สะเมิง อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า และอ.อมก๋อย  
เขตที่ 2 ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.พร้าว และ อ.แมแ่ตง 
เขตที่ 3 ได้แก่ อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.สารภี อ.หางดง อ.สันกําแพง อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง 

และอ.ดอยหล่อ 
เขตที่ 4 ได้แก่ อ.เมือง (รวมส่วนกลาง) อ.แม่ริม และ อ.สันทราย พบว่า งบประมาณกระจายลง

ทุกพ้ืนที่  
โดยสาเหตุของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีดังน้ี 

1. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้าการกําหนด ทําให้กระทบต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการต่าง ๆ 

2. มีความล่าช้าเก่ียวกับการประมูล จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทําสัญญา 
3. การยกเลิกโครงการอันเน่ืองมาจากข้อทักท้วงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
4. การยกเลิกโครงการอันเน่ืองมาจากการสํารวจพ้ืนที่ของหน่วยงานแล้วพบว่ามีความทับ

ซ้อนกับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. มีปัญหาติดขัดเก่ียวกับระเบียบการเบิกจา่ยที่ไม่ชัดเจน เช่น การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

ของพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้นทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณส่วนน้ีได้ ซึง่ส่งผล
กระทบโดยตรงไปยังโครงการที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม การศาสนา เป็นต้น 

6. บางโครงการมีการเบิกจ่ายแต่ยังไม่ปิดโครงการ 
7. เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ทําให้การเบิกจ่าย

รายหัวตํ่ากว่าที่ประมาณการไว้ 
8. งบประมาณที่ต้ังไว้สูงกว่างบประมาณที่เบิกจ่ายจริงเน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างได้ราคา

ตํ่ากว่างบประมาณที่ต้ังไว้ 

 

5.1.2 การประเมินผลตามตัวชี้วัด 

    5.1.2.1 การประเมินพนัธกิจ  
1) กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
ในด้านความครบถ้วนของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความครบถ้วนของการจัดทําแผนโดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
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การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ  มีโครงการการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี และมีการ
แสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจําปี อีกทั้งยังบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
  ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ และการกระจายอํานาจให้
ชุมชนจัดการตนเองพบว่ามีการดําเนินการทุกข้อ มากกว่าร้อยละ 85 ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
  ในด้านการแก้ไขปัญหาของชุมชนพบว่ามีการดําเนินการทุกข้อ มากกว่าร้อยละ 77 

       ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
  ในด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดทําขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้ง 5 ข้อ  
  ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

2) ผลสําเร็จของโครงการ 
ในด้านการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละเขตพ้ืนที่ตามภูมิศาสตร์ พบว่ามี

การจัดสรรงบประมาณและจํานวนโครงการลงในแต่ละเขตพ้ืนที่ตามภูมิศาสตร์ครบทุกโซน โดยในเขตที่ 4 
ซึ่งมีอําเภอเมืองอยู่ด้วยน้ันได้รับการจัดสรรงบประมาณและจํานวนโครงการมากที่สุด  เน่ืองจากบาง
โครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานที่เสนอขอนําไปจัดทํา
โครงการ 
  ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

ในด้านของโครงการท่ีดําเนินงานตามแผน พบว่า จํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริง
เท่ากับ 212 โครงการ จากจํานวนโครงการท้ังหมดเท่ากับ 244 โครงการ ดังน้ันร้อยละของโครงการที่
ดําเนินการจริงเท่ากับ 86.89 

ยุทธศาสตร์ที่ดําเนินโครงการมากที่สุด 3 อันดับแรก ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
80 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจํานวน 49 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 48 โครงการ ตามลําดับ 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

ในด้านของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ พบว่า จํานวนโครงการที่ดําเนินการจริงและ
แล้วเสร็จ เท่ากับ 125 โครงการ และจํานวนโครงการทั้งหมด เท่ากับ 244 โครงการ ดังน้ันร้อยละของ
โครงการที่ดําเนินการจริงและแล้วเสร็จเท่ากับ 51.23 
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ยุทธศาสตร์ที่ดําเนินโครงการแล้วเสร็จมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจํานวน 46 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
45 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 12 โครงการ  

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 

3) ผลสําเร็จของแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ในด้านความสอดคล้องกับแผนพัฒนา ในที่ น้ีจะศึกษาเฉพาะ ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) เมื่อเทียบกับจํานวนโครงการทั้งหมดในแผนการดําเนินงาน โดยไม่รวม
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ พบว่า มีโครงการท่ีอยู่ในแผนดําเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บรรจุใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ร้อยละ 98.22 มีโครงการท่ีอยู่ในแผนดําเนินงานที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 ร้อยละ 52.44 มีโครงการท่ีอยู่ในแผน
ดําเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี ร้อยละ 99.56 เฉลี่ยร้อยละ 83.41 
  ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

  ในด้านการเบิกจ่าย พบว่า งบประมาณที่เบิกจ่าย จํานวน 646,128,340.85 บาท โดย
งบประมาณที่ต้ังไว้จํานวน 931,454,710 บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายเท่ากับ 69.37 

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 

      ในด้านโครงการตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้ดําเนินการ
เทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาสามปี พบว่าจํานวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่
บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเท่ากับ 660 โครงการ และตรวจนับจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้ดําเนินการเท่ากับ 212 โครงการ  ดังน้ันร้อยละของโครงการตาม
แผนดําเนินงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้ดําเนินการเทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาสามปี 
เท่ากับ 32.12 

ผลการประเมิน ระดับต้องปรับปรุง 

  ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มี
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่อเน่ือง 2-3 ปีติดต่อกัน และมีการดําเนินงานตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน  136  โครงการ  เมื่อเทียบกับจํานวน
โครงการตามแผนดําเนินงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้ดําเนินการจํานวน 225 โครงการ 
(ไม่รวมจัดซื้อครุภัณฑ์) ดังน้ันทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดสรรและสนับสนุนโครงการ
ต่อเน่ือง   คิดเป็นร้อยละ 60.44 



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
161 

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 

5.1.2.2 การประเมินคณุภาพของผลงาน 
ในด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า จํานวนโครงการซึ่งอยู่ในแผนการดําเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สุ่มมาและดําเนินการแล้วเสร็จ
รวมท้ังบรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนเทียบกับจํานวนโครงการท่ีถูกสุ่มเลือกมาจํานวนทั้งสิ้น 47 โครงการ 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการ 30 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.83 

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
      ในด้านระยะเวลา พบว่า     จากโครงการที่ถูกสุ่มและดําเนินการจํานวน 42 โครงการ 

เป็นโครงการที่สามารถแล้วเสร็จตามแผนระยะเวลาที่กําหนดไว้จํานวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
71.42 

      ผลการประเมิน ระดับดี 

โครงการต่อเน่ืองในแผนพัฒนาสามปี ที่มีลักษณะการดําเนินโครงการโดยมีการสร้าง
ความย่ังยืนเมื่อเทียบกับโครงการต่อเน่ืองทั้งหมด โดยโครงการต่อเน่ืองในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-
2561) และมีการดําเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 
136 โครงการ และโครงการที่มีการสร้างความย่ังยืน จํานวน 92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.65 
 ผลการประเมิน ระดับดี 

5.1.2.3 การประเมินการบริหารจัดการในองค์กร 
1) การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ในด้านของผลสําเร็จงานบริหารบุคคล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการ

ดําเนินงานด้านการบริหารบุคคลตามเกณฑ์กําหนด จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ 
1) มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มีแผนพัฒนาบุคลากร (แผนสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มีการวิเคราะห์ว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจํานวน 931 คน จากบุคลากรท้ังหมด 945 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.52 

2) มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
       มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีบรรจุในแผนการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 10 โครงการจากจํานวนทั้งหมด 10 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรให้สามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่น 
การใช้ระบบการให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ การประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น รวมทั้งมีศูนย์ออกกําลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 

4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
มีการดําเนินการติดตามสําหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับการทํางาน 
แต่ไม่มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรทําให้ไม่มีการนําผลการ

ประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน หรือการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
ผลการประเมิน ระดับดี 
ในด้านบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่

ได้รับการพัฒนาจํานวน  จํานวน  931 คน จากบุคลากรทั้งหมดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
945 คน คิดเป็นร้อยละ 98.52 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

ในด้านหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรและตรงกับความต้องการของบุคลากรพบว่า
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแล้ว 10 โครงการจากโครงการท้ังหมด 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
และบุคลากรมีความพึงพอใจที่หลักสูตรตรงกับความต้องการเฉล่ีย 3.5  

 ผลการประเมิน ระดับดี 

ในด้านความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ความพึงพอใจต่อการพัฒนาตนเอง 
เช่น การไปอบรม สมัมนา ดูงาน พบว่า ความพึงพอใจเฉลีย่เท่ากับ 3.68 
  ผลการประเมิน ระดับดี 

2) นวัตกรรม 
ในด้านจํานวนนวัตกรรมท่ีใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร พบว่า มีการนําระบบ

สารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการมากกว่า 1 ระบบ ตัวอย่างเช่น ระบบ
สารสนเทศโปรแกรมการรับชําระภาษีของกองคลัง ระบบสารสนเทศด้านทรัพย์สินของกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน แต่ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา 
  ผลการประเมิน ระดับดี 

  ในด้านประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ พบว่า หน่วยงานท่ีมีการนํา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการทํางาน เช่น กองคลัง กองพัสดุ กองแผนและงบประมาณ ส่งผลให้การ
ดําเนินการมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
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5.1.2.4 การประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 4.19 
  ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

  ในด้านความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อ
การให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 3.31 

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 

ในด้านความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคธุรกิจ ต่อการ
ให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าระดับความพึงพอใจเฉล่ีย
เท่ากับ 3.35 

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
ในด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน เช่น

กลุ่มข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่ากับ 3.71 
  ผลการประเมิน ระดับดี 

ในด้านความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อ
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน พบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
  ในด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 

ผลการประเมิน ระดับดี 

สรุปผลการประเมินตามตัวชีวั้ด 
ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

การประเมินพนัธกิจ : 1. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
1. ความครบถ้วนของแผนพัฒนาสามปี ดีมาก 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ และการกระจาย ดีมาก 

          อํานาจให้ชุมชนจัดการตนเอง   
3. การแก้ไขปัญหาของชุมชน ดีมาก 
4. การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี ดีมาก 

การประเมินพนัธกิจ : 2. ผลสําเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพ้ืนที่ ดีมาก 
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2. ร้อยละของโครงการที่ดําเนินงานตามแผน ดีมาก 
3. ร้อยละของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ปานกลาง 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
การประเมินพนัธกิจ : 3. ผลสําเร็จของแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. ร้อยละของแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 
1 และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ดีมาก 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

ปานกลาง 

3. ร้อยละของโครงการตามแผนดําเนินงานฯที่ได้ดําเนินงานเทียบกับ 
แผนพัฒนาสามปี 

ปรับปรุง 

4. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

ปานกลาง 

การประเมินคณุภาพของผลงาน  : ผลการดําเนินงาน 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ ปานกลาง 
2. ระยะเวลาตามท่ีกําหนดในแผนการดําเนินงาน ดี 
3. การขยายผลการดําเนินโครงการให้เกิดความย่ังยืน ดี 

การประเมินการบริหารจัดการ : 1. แผนพัฒนาบุคลากร 
1. ผลสําเร็จของการบริหารงานบุคคล ดี 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ดีมาก 
3. ร้อยละของของหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรและตรงกับ ดี 
4. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ดี 

การประเมินการบริหารจัดการ : 2. นวัตกรรม 
1. จํานวนนวัตกรรมท่ีใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร ดี 
2. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ ดีมาก 

การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดีมาก 
2. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

ปานกลาง 

3. ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาค
ธุรกิจ ต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปานกลาง 

4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทําและดําเนินงาน
ตามแผนฯ 

ดี 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
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5. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของ 

          บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ปานกลาง 

6. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

ดี 

 
5.1.2  การตรวจเย่ียมพื้นที ่

    คณะทํางานสุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน 3 ยุทธศาสตร์  และคณะทํางานร่วมกับคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ ตรวจเย่ียมการดําเนินโครงการในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง ที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 
และ/หรือโครงการที่ดําเนินงานแล้วเสร็จ จํานวน 4 ครั้ง  โดยกระจายตามลักษณะทั้ง 4 โซนทาง
ภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ รวม 7 โครงการ ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะทํางานพร้อมด้วยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านแอ่น เช่ือมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตําบลบงตัน อําเภอดอยเต่า และตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ณ บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลโปงทุ่ง เช่ือมบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตําบลดอย
เต่า อําเภอดอยเต่า ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ครั้งที ่ 2 เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะทํางานพร้อมด้วยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเย่ียมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  และโครงการอาหารกลางวัน 
ณ โรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ครั้งที ่ 3 เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะทํางานพร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ ตรวจเย่ียมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณเทศบาลตําบลท่ากว้าง อําเภอสารภี และ
บริเวณทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย  ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทา 
สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม  

    ครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะทํางานพร้อมด้วยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10 ตําบลเชิงดอย เช่ือมบ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 4 ตําบล
ป่าลาน อําเภอดอยสะเก็ด  และตรวจเย่ียมโครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบพาราสเลอร่ีซีล 
ถนนสาย ชม. 2142 บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 ตําบลข้ีเหล็ก เช่ือมบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ตําบลสันป่ายาง 
อําเภอแม่แตงตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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5.1.3 การสุ่มติดตามโครงการจากแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จําแนกตามยุทธศาสตร ์

   จากการสุ่มโครงการในแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามยุทธศาสตร์  โดยใช้ขนาดตัวอย่าง 47 โครงการจากการกําหนด
ขนาดตัวอย่างในบทที่ 3 ด้วยวิธีสุ่มแบบเชิงเด่ียว และเป็นสัดส่วนกับจํานวนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน โดย
ติดตามผลการดําเนินโครงการ พบว่า โครงการในยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ   เน่ืองจากต้องใช้เวลานานในการดําเนินการ  มีการยกเลิกโครงการรวม 5 โครงการ   

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะในแตล่ะด้านของการประเมิน 
ด้านพันธกิจ : ผลสําเร็จของแผนพัฒนาสามปี 

1. ควรพัฒนาและมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทําแผนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดย 
เน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกําหนดการวันเวลาให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชน
รับทราบให้มากขึ้นอย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้นํา ผู้บริหารชุมชน  

2. ผู้เก่ียวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาควรเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
ภาครัฐที่มุ่งเน้นความสอดคล้องกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมุ่งมองการพัฒนา
ระยะยาวอย่างย่ังยืน และให้ความสําคัญต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาคมคัดเลือก
เรียงลําดับตรงตามความต้องการของประชาชน ในการแก้ไขปัญหา และการบรรจุโครงการ
ไว้ในแผนพัฒนาให้ครบทุกด้านตามแนวทางพัฒนา ควรเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถ
นํามาดําเนินการได้จริง และส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน 

3. ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลว่าองค์การบริหารส่วนตําบล จังต้ังขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน การออกไปประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตําบล ควรให้คํา
แนะนาในการเสนอคัดเลือกกลั่นกรอง แผนงาน/โครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง และมีความเป็นไปได้สูงที่จะนําแผนงาน/
โครงการน้ันมาดําเนินการ 

4. ควรมีการปรับทัศนคติของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตําบล
แต่ละแห่ง ในการให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาฯ และกระบวนการจัดทําแผน 
ทั้งน้ี การมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็นของทุกคนถือเป็นข้อมูลสําคัญในการจัดทํา
รายละเอียดของแผนพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของแผน  
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5. ควรริเริ่มโครงการพัฒนาใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นบรรจุใน
แผนพัฒนา และควรใช้ข้อมูลการประเมินโครงการที่แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกมาพัฒนา
ปรับปรุงโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลผลิตหรือเป้าหมายของโครงการที่สอดคล้อง
กับความต้องการหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

ด้านพันธกิจ : ผลสําเร็จของโครงการ 
1. ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการให้มากขึ้น 

เน่ืองจากปัญหาของท้องถิ่นจะมีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ปัญหาจึงต้องการศาสตร์หลาย
ด้านเข้ามาบริหารจัดการ  

2. หน่วยงานที่เสนอและรับผิดชอบการดําเนินโครงการ ควรตรวจสอบพ้ืนที่จริงของโครงการ 
เพ่ือให้ทราบความเป็นไปได้ สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับ
โครงการ เพ่ือลดผลกระทบ/ข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินโครงการหรือเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ และประเมินผลงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการ ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนในการบริหารงบประมาณ มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้วางไว้ และกํากับติดตามให้โครงการท่ี
ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

4. เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการของ 
อบจ. ควรมีการติดตามความคืบหน้าการดําเนินการปรับปรุง แก้ไขการดําเนินโครงการ 
เสนอความเห็นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่ามีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และผล
การดําเนินโครงการเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงการให้ความสําคัญของการประเมิน
โครงการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
และผลการดําเนินงานโครงการอย่างต่อเน่ือง 

5. ก่อนมีการดําเนินงานตามโครงการทุกครั้ง ควรมีการพิจารณาถึงผลกระทบของโครงการที่มี
ต่อประชาชน หรือชาวบ้าน ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย แต่ส่งผลกระทบ
ต่อครัวเรือนที่อยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการปรับปรุงพัฒนาถนน 
เส้นทางที่ผ่านหมู่บ้าน อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่พ้ืนที่ติดกับโครงการ เช่น ความ
ต่างระดับของบ้านเรือนกับถนน โดยอาจเป็นอันตรายในการใช้รถใช้ถนน และเศษหิน หรือ
ดินที่อาจกระเด็นตกลงไปในท่อระบายนํ้า มีผลให้เกิดนํ้าท่วมในช่วงฤดูผน เป็นต้น 

ด้านคุณภาพของผลงาน  
1. พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานที่ระบุมาตรฐานของผลงาน ที่มีความจําเป็นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง

ปรับปรุงมาตรฐานที่ยังไม่เหมาะสม ควรจัดบริการที่มุ่งเน้นความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่
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ประชาชนและการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาโดยวางแผนการพัฒนาการให้บริการจากผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงบทบาทของประชาชนที่มีต่อการปกครอง
ท้องถิ่น และเร่งให้ประชาชนมีความต่ืนตัวที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินโครงการที่มีคุณภาพ 

3. ให้ความรู้ด้านการเขียนโครงการ วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดในเชิงคุณภาพของโครงการที่เป็น
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกําหนดหรือวัตถุประสงค์ตลอดจนสอดคล้อง
กับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชนได้ ก็จะทําให้ได้
โครงการที่มีคุณภาพสามารถขับเคลื่อนให้เกิดความสําเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้ 

4. คุณภาพของผลงานส่วนหนึ่งย่อมมาจากความมุ่งมั่นต้ังใจของผู้ปฏิบัติ ดังน้ัน ทุกหน่วยงาน
ควรมีการสร้างแรงจูงใจ หรือแรงกระตุ้นให้ฝ่ายปฏิบัติงาน ที่จะต้องมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจบริการและกระตือรือร้นในการทํางานอย่างเต็มที่ สมดังวัตถุประสงค์
หลักของหน่วยงาน 

 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. ใช้กลไกในการดําเนินการเพ่ือการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้

ผู้บริหารและบุคลากร เห็นความสําคัญและสนับสนุนในเรื่องของการประเมินผลการ
บริหารงานรายบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสนําเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
องค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จะช่วยให้องค์กรมี
การพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

3. ควรเร่งปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงาน การ
ให้บริการ การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยกลุ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนภาคธุรกิจ  

4. ผู้บริหารควรมีการวางระบบและกลไล ตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการทํางานในแต่
ละส่วนของหน่วยงาน เพ่ือให้งานแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล  

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  
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1. ควรพัฒนาฐานข้อมูล หรือระบบที่รวบรวมเผยแพร่เรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายของการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบของการพบปะสนทนาและเครือข่ายเสมือน (Virtual Private 
Network) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ของการทํางานในแต่ละ
ตําแหน่งหน้าที่ 

2. ควรพัฒนาเคร่ืองมือกระบวนการเทียบเคียงผลการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายนอกใน
ระดับเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการผลักดันผลการดําเนินงานให้สามารถเทียบเคียง
หรือเหนือกว่า 

3. การวางแผนการพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการกํากับติดตาม ให้บุคลากรมี
ศักยภาพในด้านที่เป็นความต้องการและตรงกับตําแหน่งการทํางาน และสามารถปฏิบัติงาน 
ให้เกิดผลสําเร็จ ทั้งการพัฒนาตนเองนํามาสู่การพัฒนางานและการพัฒนาองค์กร ตลอดจน
ความก้าวหน้าในสายงานของตน 

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ทุกคร้ังที่มีการ
จัดสัมมนา หรือการฝึกอบรมในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน โดยอาจมี
การรวบรวมเพ่ือจัดทําเป็นคู่มือสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงการทํางาน
ในหลายๆ ส่วนให้เป็นหน่ึงเดียว 

5.2.2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจเย่ียมพื้นที่ 
  จากการตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ณ บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านแอ่น เช่ือมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตําบลบงตัน อําเภอดอยเต่า มีข้อเสนอแนะดังน้ี  

1. ประชาชนต้องการได้ถนนเส้นทางเข้าป่าช้าของหมู่บ้านซึ่งยังเป็นถนนลูกรังอยู่ ดังน้ัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรประสานกับองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผูท้ี่
เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบถนนเส้นทางเข้าป่าช้าของหมู่บ้านว่าอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
ใคร และสนับสนุนในส่วนทีส่ามารถดําเนินการได้ เพ่ือก่อสร้างทางเช่ือมต่อไปยังป่าช้าของ
ชุมชน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  

2. การเดินทางบนถนนที่ได้รับการปรับปรุงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความ
สะดวกสบายมาขึ้น แต่ประชาชนต้องการให้มีการเช่ือมต่อถนนเส้นน้ีกับทุก ๆ หมู่บ้าน เพ่ือ
ความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ือติดต่อประสานงานกันของทุกหมู่บ้านในตําบล ดังน้ัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสภาพถนนและตรวจสอบผู้รับผิดชอบของพ้ืนทั้งหมด เพ่ือร่วม
ดําเนินการ หรือให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างเส้นทางที่สามารถ
เช่ือมต่อกันได้ทุกหมู่บ้านให้แก่ประชาชน 

จากการตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ณ บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 5 
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 ตําบลโปงทุ่ง เช่ือมบ้านฉิมพลี หมูท่ี่ 4 ตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 

ในการตรวจสอบพ้ืนที่ถนนที่สร้างเสร็จแล้วว่ามีพ้ืนที่เสี่ยงต่ออันตรายอย่างไรบ้าง จากการ
เก็บข้อมูลพบว่ามีถนนบางช่วงที่เป็นเหวลึก และช่วงโค้งหักศอกไม่มีราวเหล็กกันรถตกถนน 
และไม่มีไหล่ถนน ดังน้ัน องค์การบริหารสว่นจังหวัดควรประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณในการสร้างราวเหล็ก และไหล่ถนนคอนกรีตต่อไป 

2. ให้มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือหาข้อสรุปและวิธีการแก้ไข กรณี 
การว่ิงผ่านของรถบรรทุกทีม่ีนํ้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด โดยอาจออกเป็นกฎระเบียบ 

       ชุมชน หรือทําป้ายห้ามรถบรรทุกเกินหนักหนักที่กําหนดไว้ผ่าน เป็นต้น 

จากการตรวจเยี่ยมโครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  และโครงการอาหาร
กลางวัน ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรให้การสนับสนุนเรื่องความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงาน
ด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่คุณครู โดยอาจส่งเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ลงพ้ืนที่เพ่ือให้คําแนะนําและให้ความรู้แก่คุณครูผู้รับผิดชอบงานด้านน้ี เพ่ือ
ความถูกต้องและรวดเร็วในการดําเนินงาน  

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับอาคารเรียน 
ห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม เน่ืองด้วยจํานวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันเพ่ิมเติมเน่ือง
ด้วยมีนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์มากขึ้น 

จากการตรวจเย่ียมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โดย เลือกตรวจเย่ียมในบริเวณเทศบาล 
ตําบลท่ากว้าง อําเภอสารภี มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลอีก 
1 บ่อเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 3 4 และ 5 เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ห่างไกล นํ้าไหลค่อนข้างช้า 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรแจ้งประสานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือในด้านการดูแลรักษาระบบนํ้าประปา และเคร่ืองกรอง 

 จากการตรวจเย่ียมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแหย่ง  
อําเภอสันทราย มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลรักษาระบบนํ้าประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการทําความสะอาดด้วยวิธีการเป่าท่อนํ้าเดิม เพ่ือรองรับระบบนํ้าประชาใหม่ และ
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเน่ืองและสมบูรณ์    
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2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลอีก 1 
บ่อ เพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ห่างไกล ประชาชนทั้งหมด 170 ครัวเรือน และ
สามารถขยายผลไปสู่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 2 เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อีกด้วย 

 
จากการตรวจเย่ียมโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตถนน

สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10 ตําบลเชิงดอย เช่ือมบ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 4 ตําบลป่า
ลาน อําเภอดอยสะเก็ด มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ถนนที่ปรับปรุงใหม่สูงกว่าถนนเดิม ทําให้ถนนท่ีเช่ือมต่อกันน้ันต่างระดับกัน โดยเฉพาะทาง
เช่ือมระหว่างซอย และทางเช่ือมระหว่างถนนกับบ้านเรือน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้คําแนะนําใน
การทําทางเช่ือมลาดลงจากถนนที่ปรับปรุงกับถนนระหว่างซอย และทางเช่ือมลาดลงจาก
ถนนท่ีปรับปรุงกับทางเข้าบ้านเรือน เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ ตลอดจนการทําความสะอาด 
หรือปรับปรุงท่อระบายนํ้าหลังจากมีการก่อสร้างเสร็จแล้วเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม 

2. หลังจากมีการปรับปรุงผิวจราจรแล้ว มีรถหลายประเภทเข้ามาร่วมใช้ประโยชน์ เช่น รถ
เก่ียวข้าว รถไถนา เป็นต้น ทําให้ถนนเป็นรอย ตลอดจนรถบรรทุกที่มี นํ้าหนักมาก 
ประชาชนต้องการให้มีการควบคุมด้วยการทําป้ายนํ้าหนักโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และการออกเทศบัญญัติโดยเทศบาล เพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

จากการตรวจเย่ียมโครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล ถนนสาย 
ชม. 2142 บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 ตําบลข้ีเหล็ก เช่ือมบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่
แตง  มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ประชาชนต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาถนนให้ยาวมากขึ้นเพ่ือเช่ือมต่อไป 
จนถึงตัวอําเภอแม่แตง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาจประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสภาพถนนและผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ และดําเนินการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างถนนต่อไป 

2. เน่ืองด้วยมีรถเข้ามาใช้เส้นทางมากข้ึน อาจทําให้เกิดความเสียหายกับผิวจราจรได้ 
ประชาชนต้องการให้มีการควบคุมด้วยการทําป้ายนํ้าหนักโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และการออกเทศบัญญัติโดยเทศบาล เพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

 
5.2.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่อง 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

  1.1 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละพ้ืนที่ ควร
พิจารณาให้อย่างน้อย 1 โครงการต่อ 1 ท้องถิ่นต่อปีงบประมาณ 
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1.2 ควรมีการกระจายงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปยังท้องถิ่น
ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1.3 ควรมีการติดต้ังป้ายสัญญาณเครื่องหมายจราจร และไฟส่องสว่างให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งดําเนินการตรวจสอบหากพบว่ามีอุปกรณ์สัญญาณไฟ
จราจรในพ้ืนใดชํารุดให้รีบดําเนินการอย่างเร่งด่วน 

1.4 ควรมีการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน
ชายขอบที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดให้มากขึ้น 

1.5 ควรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่าง ๆ สนับสนุนโครงการก่อสร้าง
ถนนต่าง ๆ ที่เป็นเส้นทางลัด ทางเลี่ยงเมือง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการระบายความแออัดของการจราจรในเขต
ชุมชนเมือง และยังเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้า 

1.6 ควรมีการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนสําหรับรถจักรยานท้ังน้ีเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการใช้รถจักรยานภายในเขตชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
2.1 ควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยอาจใช้นโยบาย 1

อําเภอ 1 แหล่งท่องเท่ียว ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวรวมไป
จนถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ 
  2.2 ควรมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนท้องถิ่น 
โดยอาจจะพิจารณาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดกิจกรรม
สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้พ้ืนที่ของ
หมู่บ้านเป็นสถานที่จัดกิจกรรม หรือจัดงานแสดงต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจให้นักท่องเท่ียวเดิน
ทางเข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 

2.3 ควรสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการตลาด การผลิต และการ
บริหารจัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกรครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

2.4 ควรสนับสนุนงบประมาณในการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่นให้มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดขายในการจําหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
  2.5 ส่งเสริมการพัฒนาด้านกิจกรรมต่างๆ อย่างบูรณาการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน ควรให้ความสําคัญด้านความแปลกใหม่ ความเป็นตัวตน และคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมด้าน
การตลาด โดยอาจมีการพัฒนาตลาดชุมชนข้ึนมาเอง หรือประสานกับตลาดในระดับอําเภอ จังหวัด หรือ
ในระดับประเทศ โดยอาจทําเป็นชุดโครงการเพ่ือการพัฒนาโดยเฉพาะ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะ การจัดทําปุ๋ยหมัก นํ้า

หมักชีวภาพในชุมชนและครัวเรือน 
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3.2 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสํานึกให้คนในชุมชนมี
ความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาจจะมีการสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้ให้
ประชาชน 

3.3 ควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะของ
ชุมชนตนเอง 

3.4 ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสํานึกให้แก่
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการลดภาวะโลกร้อน และเห็นถึงความสําคัญของการเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
4.1 ควรรณรงค์ปลูกจิตสํานึกในท้องถิ่นให้กับเด็ก เยาวชนและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน 
       4.2 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เรียนรู้ความสําคัญ
ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความ
ภูมิใจ และจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

       4.3 ควรมีการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตทั้งในระดับหมู่บ้านและ
ระดับตําบล โดยมีการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
คุณค่า รวมไปจนถึงองค์ความรู้ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเอกสาร หรือข้อมูลจากผู้รู้ และ
ปราชญ์ชาวบ้าน 

4.4 ควรบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
หมุนเวียนสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม Road Show ตามงานหรือเทศกาลต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างออกไปตามสภาพพ้ืนที่ 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

5.1 ควรสนับสนุนการจัดฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ในลักษณะและรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เช่น หลักสูตรช่างไม้ ช่างเหล็ก และช่างประดิษฐ์ ฯลฯ 

5.2 ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งน้ีเพ่ือให้
ประชาชนได้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองอย่างเพียงพอ และเกิดความย่ังยืนในอาชีพ 

5.3 ควรสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการตลาด การผลิต และการ
บริหารจัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

5.4 ควรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มีหลากหลายมากขึ้น ไม่ควรเน้นเฉพาะกีฬาฟุตบอล 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม    
6.1 ในช่วงปิดภาคเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้านยาเสพติดในแต่

ละพ้ืนที่ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
นอกจากน้ียังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และโทษภัยของยาเสพติด เป็นต้น 

6.2 ควรสนับสนุนอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับท้องถิ่นต่างๆ 
อาทิ ถังดับเพลิง คีมตัดถ่าง และรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียวกับหลักกฎหมาย หลัก

ประชาธิปไตย หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

7.2 ควรบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการสนับสนุน
การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านการกระจายอํานาจ และธรรมาภิบาลของ
ท้องถิ่น ผู้บริหารควรมีการลงพื้นที่เพ่ือพบปะ เย่ียมเยียนประชาชน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 
 
 5.2.4 ข้อเสนอแนะในภาพรวมด้านการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี 
  ตามประกาศใหม่ของกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดให้แผนจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี และ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด นอกจากน้ียังมีรายละเอียดใน
สาระสําคัญที่ระบุให้มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีทั้งการทําประชาคม การกําหนดกรอบเวลา การ
เช่ือมโยงการทํางานกับแผนพัฒนาจังหวัด การติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละสองครั้ง ซึ่งจะเริ่มใช้
ในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป ดังน้ันในปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงต้องเร่ง
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้บุคลากรในการจัดทําแผนงาน การทําประชาคม การ
ถ่ายทอดกรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้วยการพัฒนา/คัดเลือกโครงการ และอาจจัดให้มีการทดลองเลือกใช้หัวข้อการประเมินที่จะต้องใช้ในปี 
2561 มาเริ่มดําเนินการเก็บข้อมูล ร่วมกับการติดตามผลการประเมินในปี 2560 ไปก่อน เพ่ือเป็นการ
เตรียมการรองรับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง  การกํากับติดตาม
ข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการวางแผนการติดตาม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพด้วย 
  

 5.2.5 โครงการท่ีดําเนินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
จากผลการดําเนินงานในโครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559

จัดเป็นโครงการที่ดี  มีผลการดําเนินงานที่เป็นการเร่ิมต้นการปฏิรูปการศึกษามีเครือข่ายสนับสนุนการ
ทํางานจากหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษาทุกระดับเพ่ือมุ่งหวังให้เป็นการ
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ทํางานที่ขับเคล่ือนด้านการศึกษา ทั้งภาคบังคับและการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชน  และเป็น
ต้นแบบ ให้กับหน่วยงานหลายภาคส่วนมาศึกษาดูงาน ดังน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีการ
ดําเนินการขับ  เคลื่อนการทํางานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การศึกษาในทุกระดับของจังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถประสานสอด  รับกันในการพัฒนาศักยภาพของผู้สําเร็จการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาค
แรงงานอย่างแท้จริง 

 
5.2.6 ผลการดําเนินงานต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มุงสู่การบรรลวิุสัยทัศน์ มมีิติที่เก่ียวข้อง
ในหลายส่วนประกอบด้วย  

1. มิติของการจัดทําแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวทั้งจงัหวัดทั้งในระดับ
จังหวัด และระดับท้องถิ่น 

2. มิติของการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ที่มีการคัดเลือกโครงการเป็นตัวขับเคลื่อน
แผนที่เป็นความต้องการของภาคประชาชนในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงความสามารถในการหารายได้ของท้องถิ่น การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มิติของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ ที่ต้องได้รับการพัฒนา
ให้เป็นมืออาชีพ รับผิดชอบต่องาน ติดตามดูแลประเมินความสําเร็จของงานได้ และมี
แนวคิดเชิงบูรณาการ 

5.2.7 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุวิสัยทศัน์ มีดังนี ้

1. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการดําเนินงานใน
ระดับดีมาก แสดงให้เห็นกระบวนการทํางานการจัดทําแผนครบถ้วนทุกขั้นตอน ดังน้ัน
เพ่ือให้แผนพัฒนามีคุณภาพและสามารถบรรจุโครงการท่ีเป็นความต้องการและเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง  องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจึงควรส่งเสริมบทบาทการ
มีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภายใต้ช่องทางและรูปแบบที่มีอยู่ และการพัฒนาช่องทาง
และรูปแบบใหม่ ๆ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายและลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น เพ่ือนําไปสู่การสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Citizenship) ที่กระตือรือร้นและตระหนักถึงความสําคัญต่อกิจการ
ส่วนรวมภายในท้องถิ่นของตน 

2. จากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ ได้ข้อเสนอแนะที่
เก่ียวข้องกับการทํางานต่อเน่ืองที่เป็นความต้องการของประชาชน  แต่ก็พบว่าในหลาย
เรื่องที่ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองน้ันอาจไม่ได้เป็นความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยตรง เน่ืองจากกฎหมายการกระจายอํานาจท่ีมีส่วนในการกําหนด
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ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พยายามทําให้โครงสร้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของไทยเป็น “ระบบสองช้ัน” โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลเป็น
โครงสร้างช้ันล่างรับผิดชอบภารกิจที่มีความง่ายและไม่ใช่ภารกิจคาบเก่ียวระหว่างองค์กร
ในขณะท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นโครงสร้างในช้ันบนที่จะรับผิดชอบภารกิจที่มี
ขนาดใหญ่มีความยากเป็นภารกิจคาบเก่ียวระหว่างองค์กรหรือเป็นภารกิจที่เกินกําลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช้ันล่างดังน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดให้มีการ
ประชุมร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาล โดยการนําข้อเสนอแนะจาก
การลงตรวจเย่ียมพ้ืนที่ ไปประชุมร่วมกันให้เกิดประโยชน์   และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน 

3. การปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลโดยรวมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการ
ทํางาน จะต้องกระทําควบคู่ไปในหลายระดับ ทั้งการกํากับดูแลตามท่ีระบุไว้ในกฎหมาย
ตามสายรับผิดชอบการทํางานโดย และต้องเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก
ขึ้นเพราะการกํากับดูแลโดยประชาชนนับเป็นการกํากับดูแลที่มีความย่ังยืน และควรมี
การพัฒนากฎหมายและระเบียบ รวมถึงสร้างมาตรฐานกลางเป็นเคร่ืองมือในการกํากับ
ดูแล เพ่ือเป็นการลดปัญหาความซ้ําซ้อนและไม่ชัดเจน และประการสุดท้ายในระดับ
องค์กร จะต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรกํากับดูแลให้มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

4. ควรพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นด้วยเป้าหมายให้บุคคลท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ดังน้ันการพัฒนามาตรฐานกลางที่
เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลการสร้างความเป็นมืออาชีพให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน และพัฒนาทักษะให้สามารถปฏิบัติงานในโครงการที่
รับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งจะต้องปลูกฝังและเสริมสร้างให้บุคลากร
ทํางานด้วยการยึดมั่นในระบบคุณธรรม จะมีส่วนทําให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตัวชี้วัด จํานวน 

1. ตัวช้ีวัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพดีมาก 10 

2. ตัวช้ีวัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพดี 8 

3. ตัวช้ีวัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพพอใช้/ปานกลาง 7 
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4. ตัวช้ีวัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 1 

รวม 26 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตัวชี้วัดที่ได้รบัค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
1. ควรวิเคราะห์และทบทวนจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ

จํานวนโครงการในแผนที่ดําเนินการได้จริงในปีที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์รายละเอียดของ
แต่ละโครงการเพ่ือนํามาจัดกลุ่มโครงการที่คล้ายคลึงกัน หรือหลอมรวมโครงการ ไม่ให้มี
จํานวนโครงการกระจัดกระจายเป็นโครงการย่อยมากเกินไป 

2. การเลือกโครงการจากแผนพัฒนาสามปีมาสู่แผนดําเนินการประจําปี ควรเลือกโครงการที่
วิเคราะห์มีความเป็นไปได้ในการดําเนินการให้แล้วเสร็จ โดยดูทั้งความต้องการของชุมชน 
และความพร้อมของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และควรเลือกโครงการ มาบรรจุเป็นแผน
ดําเนินงานในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากโครงการที่มีในแผนพัฒนาสามปี 

3. ควรมีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ในหลากหลายมิตินอกเหนือจากการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการดําเนินการเช่นประเมินสถานการณ์การเมือง ประเมินความทับ
ซ้อนของเขตความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก่อนที่จะส่งต่อมายังคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับอําเภอ 
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นักวิจัย 

6. อาจารย์ศริญณา มาปลูก 
ผู้เช่ียวชาญด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล                            

นักวิจัย 

7. นางสาวอัจฉรา  บุญเกิด 
ผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์โครงการ 

นักวิจัย 

8. นางสาวนิวัติ   ช่างซอ                                    ผู้ประสานงาน 
 
 
 
 
 



 
 



 



 



 

 



 


