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แผนการดําเนินการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

รวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัด วิธีการประเมินและเกณฑมาตรฐานในการติดตามประเมินผลใน 4 มิติ ไดแก พันธกิจ 
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นอกจากนี้  คณะทํางานไดทําการวิ เคราะหการเบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่  1 ของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามยุทธศาสตร หนวยงานที่รับผิดชอบ และพื้นที่ภูมิศาสตร 
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1 

บทที่ 1 

บทนํา 

 
1.1  ความเปนมา หลักการ และเหตุผล 

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีประ  

สิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนพัฒนาทองถิ่นควรมีการบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาได ระบบ

การตดิตามและประเมินผลจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน เน่ืองจาก

เปนกระบวนการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนด

แผนงานหรือดําเนินการตาง ๆ  

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงาน โดย

ระบบการติดตามนั้นเริ่มจากการไดรับงบประมาณไปดําเนินงาน ติดตามการใชงบประมาณเม่ือเทียบกับ

เวลา ติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว ระบบการติดตาม

จึงเปนการสรางระบบเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงบริหารแผนงาน เพื่อใหงานดําเนินตอไป

จนครบกําหนดเวลา และระบบประเมินผลจะเปนการประเมินวาผลที่เกิดขึ้นในสวนของผลผลิต และ

ผลลัพธ วาเปนไปตามเปาหมายหรอืวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด ระบบการติดตามและประเมินผล

จะไดรับผลกระทบจากการทําแผนปฏิบัติการหรือแผนการดําเนินงาน ถาแผนฯ ที่สอดคลองและเอ้ือตอ

การติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบติดตามและประเมินผลทําหนาที่ของระบบไปได  ถาแผนฯ 

ไมเอ้ือตอการติดตาม เชน ขาดความชัดเจนหรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมยึดแผนการดําเนินงาน เหลาน้ี

ลวนทําใหระบบการติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได 

โดยกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงมีการตรวจ

ติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญที่สุดใน

หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นของจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ภายใตอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

ทั้งนี้องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558-2562) ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557                

ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวน
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จังหวัดเชียงใหม ที่ไดแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมาย เพื่อการพัฒนาทองถ่ินในอนาคต โดยมี

ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร

ประเทศ พ.ศ. 2556-2561 แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม 4 ป (พ.ศ.2558-2561) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

เชียงใหม (พ.ศ.2560–2564) และนโยบายของผูบริหารในการพัฒนาทองถิ่น 

นอกจากนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดมีการจัดทําแผนพัฒนาสามปองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2560–2562) ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559                  

มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  

โดยมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําป  สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 องคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

และไดประกาศใชเม่ือวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด

แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  

สิ่ง ท่ีจะสะทอนใหเห็นผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม                    

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดวามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากนอยเพียงใด จําเปนตองอาศัยการเก็บ

รวบรวมขอมูล  การวิเคราะห การเปรยีบเทียบตามหลักวิชาการ เพื่อใหไดผลการประเมินที่มีความเที่ยง

ธรรม คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมาย

ใหมหาวิทยาลัยแมโจเพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้ง

รายงานผลและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชเปน

แนวทางในการพัฒนาองคกรในอนาคต  

 

1.2  วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพื่อตรวจและติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  

วามีการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีคณุภาพในการบริหารจัดการ     

 1.2.2 เพื่อตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงคของผลการดําเนินงานตามโครงการใน

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  1.2.3 เพื่อใหไดขอมูลผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานตามโครงการใน

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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  1.2.4 เพื่อทราบขอเสนอเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

1.3.1 ขอบเขตพื้นที่ 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม มีการติดตามและประเมินผลครอบคลุมพื้นท่ีในการดูแลขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม โดยการคัดเลือกโครงการจากที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ท้ัง 7 ยุทธศาสตร ดวยวิธีการสุมตัวอยาง ตามหลักวิชาการภายใตความเห็นชอบจากองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และตรวจเย่ียมการดําเนินโครงการที่อยูระหวางการดําเนินงาน และ/หรือ

โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวนไมนอยกวา 3 ครั้ง โดยกระจายตามลักษณะโซนทางภูมิศาสตร

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

1.3.2 ขอบเขตประชากร 

 1.3.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนงานที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 1.3.2.2 ประชาชนที่ไดรับประโยชน ในพื้นที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

1.4 เปาหมายหรือผลลัพธที่ไดจากการประเมินผล 

เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมตอการ

ดําเนินงานตามแผนที่ไดกําหนดไว โดยมีเปาหมายในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1.4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

            1) ไดขอมูลจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวนโครงการที่อยูในระหวาง

ดําเนินการ และจํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ เทียบกับโครงการท้ังหมดที่อยูในแผนภายใตกรอบ

รอยละการใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณตามขอบัญญัติประจําป พ.ศ. 2560 รายจายที่จายจาก

เงินสะสม และรายงานผลตามไตรมาส 

 2) ไดขอมูลโครงการท่ีดําเนินการไดตามแนวนโยบายของผูบริหารท่ีกําหนดมาจาก

ปญหาความตองการในชุมชน โดยเปรียบเทียบสัดสวนการกระจายงบประมาณลงในพื้นที่ของแตละ

อําเภอ 

3) ไดขอเสนอแนะจากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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1.4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปนการพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุ

วัตถุประสงคของการดาํเนินโครงการตอกลุมเปาหมายใน 7 ยุทธศาสตร ไดแก 

 1.1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1.2) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 1.3) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      1.4) ยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา 

       ทองถ่ิน 

 1.5) ยุทธศาสตรดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1.6) ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน 

        สังคม 

  1.7) ยุทธศาสตรดานการพฒันาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

2) การประเมินผลการดําเนินงานตามบทบาทของการเปนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่มีคุณภาพ ในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 

   3) ประเมินประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม วามีผลการดําเนิน 

ที่บรรลุจุดมุงหมาย และสามารถถายทอดยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนการ

กระจายงบประมาณในการดําเนินโครงการอยางโปรงใสและสมเหตุสมผล  การบริหารจัดการภายใน

องคกรเพื่อใหบุคลากรมีสมรรถนะในการดําเนินโครงการ ไดแก การพัฒนาบุคลากร การบริหาร

โครงการ การจัดการความรู การพัฒนาหรือใชนวัตกรรม 

                        4) การติดตามตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีการดําเนินงาน การดําเนินโครงการในพื้นที่

ปฏิบัติงาน จํานวนไมนอยกวา 3 ครั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจากแผนดําเนินงานองคการบรหิาร

สวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมยุทธศาสตรอยางนอย 3 ดาน 

 

1.5 ขอบเขตการประเมินและการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน 

1.5.1 การประเมินองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีการประเมินใน 4 มิติ ไดแก 

พันธกิจ กลุมเปาหมาย การบริหารจัดการ การเรียนรูและการพัฒนา  

 1.5.2 การประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาจากการใช

เงินจากแหลงงบประมาณตามขอบัญญัติประจําป พ.ศ. 2560 และรายจายท่ีจายจากเงินสะสม                   

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกร  

         1.5.3 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12             
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ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม ความสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร 
 

1.6 ระยะเวลาดําเนินการประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2560 ใชขอมูลตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – เดอืนกันยายน พ.ศ. 2560 

 

1.7 แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2560 

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

1. การลงนามในสัญญาจาง *          

2. ศึกษาขอกําหนดการศึกษาเพื่อ

กําหนดกรอบการทํางาน 
* * 

        

3. เก็บขอมูลภาคสนาม     * * *     

4. รวบรวมผลการประเมินและ 

   วิเคราะหขอมลู 
 * * * * * * * * 

 

5. นําเสนอรายงานฉบับที่ 1    *        

6. เก็บขอมูลแบบสอบถาม     

   การประเมิน 
   * * * 

    

7. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและ 

   คุณภาพ 
  * * * * * * * * 

8. นําเสนอรายงานฉบับที่ 2      *      

9. นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ          * 
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1.8 การนําเสนอผลงาน 

    1.8.1 รายงานฉบับที่ 1 (รายงานเบื้องตน) จํานวน 30 เลม ภายใน 60 วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจาง (วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2560) และผูดําเนินงานไดนําเสนอ

ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 ผลการศึกษารวบรวม ทบทวน วิเคราะหและประเมินผลการศึกษาขอมูลดานตางๆ 

ตลอดจนยุทธศาสตร นโยบาย และแผนที่เกี่ยวของ และนํามาจัดทํากรอบแนวคิด

ในการศึกษา วิธีการศึกษา แผนการดําเนินการศึกษาโครงการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ผลการวิเคราะหปญหา เพื่อหาขอมูลที่เก่ียวของกับตัวชี้วัด โดยเฉพาะขอมูลทุติย

ภูมิ (secondary data) ซึ่งครอบคลุมในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ที่องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมกํากับดูแล เพื่อเปนแนวทาง

วิเคราะหความเปนไปได ตลอดจนความสอดคลองของขอมูลที่จะใชในการพัฒนา

ตัวชี้วัด 

 ผลการพัฒนาตัวชี้ วัดการประเมิน รวมทั้งการกําหนดเกณฑมาตรฐานการ

ประเมินผลที่ไดพัฒนาข้ึน เพื่อหาขอสรุปในการเลือกตัวชี้วัดท่ีมีความเหมาะสม 

การดําเนินการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินแผนพัฒนาฯ 

1.8.2 รายงานฉบับที่ 2 (รายงานฉบับกลาง) จํานวน 30 เลม ภายใน 120 วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจาง (วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560)  

  การติดตามการประเมินโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหมรอบ 6 เดือนแรก (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31 

มีนาคม พ.ศ.2560) 

 การติดตามและประเมินผลการใชงายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก (ระหวางวันที่ 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2560) 

 ขอเสนอแนะในการดําเนินโตรงการตอเนื่อง หรือขอเสนอแนะแนวทางการ

แกปญหาในโครงการที่ไดมีการตรวจเยี่ยมสถานที่จริง 

    1.8.3 รายงานฉบับที่ 3 (รายงานฉบับสมบูรณ) ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามใน 
     สัญญาจาง (วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2560) โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากรายงาน 
                        ฉบับกลาง ประกอบดวย รายงานผลการศึกษาตามขอบเขตการศึกษาทั้งหมด  
                        ผลการดําเนินงานครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลการ 
                        ดําเนินงานตามแผนพัฒนา อบจ.เชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2560 และขอเสนอแนะ 
     แนวทางการพัฒนาใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ในลักษณะของ 
                        รายงานฉบับสมบูรณ 150 เลม/รายงานฉบับสมบูรณพรอมภาคผนวก 10 เลม/ 
        Word file บรรจุใน CD-ROM 10 แผน/รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร 50 เลม 
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1.9 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.9.1 ไดผลการประเมินแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปน

เครื่องมอืในการปรับการดําเนินงานขององคกร  

  1.9.2 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีขอมูลรายงานผลการติดตามและ ประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 

 

1.10 นิยามศัพทเฉพาะ 

  แผนพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 

2558-2562) และแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2560-2562) 
           แผนการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการสามารถเลือกใชปจจัยนําเขาท่ี 

เหมาะสมกับเหมาะสมกับเทคนิควิธีการบริหารจัดการ จนเกิดผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ เมื่อเทียบเคียงกับ
วัตถุประสงค 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม ตอการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ภายในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ 
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บทที่ 2 

การคนควาเอกสาร 
 

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจและติดตามผลการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม วามีการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี

คุณภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพื่อตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงคของผลการดําเนินงานตาม

โครงการในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2560 – 2562) และแผนการ

ดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใหไดขอมูลผลการ

ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานตามโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2560 – 2562) และแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผูบริหารจะไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงาน และใช

เปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการจัดทําแผนดําเนินการในปตอไป 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะทํางานไดนําแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของมาใชเปน

กรอบแนวคิดในการประเมิน ดังนี้ 

2.1.1 นโยบายรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 

                   2564) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560) 

                   แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2558-2561) 

นโยบายรัฐบาล 

      พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรท่ี 

12 กันยายน 2557 สรุปไดดังนี้ 

1) นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ  

เผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและ 

พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน  ท้ังจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจน

เรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษและเกิด

ประโยชนในวงกวางอันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชน  
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2) นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ  

การเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก 

การบริหารจัดการชายแดน  การสรางความมั่นคงทางทะเล  การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ                

การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบานและการเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกัน

ของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกันแกไขขอพิพาทตาง ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดย

ใชกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี  เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํา

ยุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง และพัฒนา มาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุยสันติ

สุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลัก

สิทธิมนุษยชน โดยไมเลือกปฏิบัติควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการ

ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม  

3) นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 

เรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน โดยใหแรงงาน 

ทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน  ปองกัน

และแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงาน ขามชาติ การ

ทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน พัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบ

การออมและระบบสวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืน มากยิ่งข้ึน รวมท้ังการดูแลใหมี

ระบบการกูยืมท่ีเปนธรรมและการสงเคราะหผูยากไร อัตภาพ พัฒนา ศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิ

จัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียม

ความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อ

สรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียม ระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน และ

โรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว สรางความเขมแข็ง และ

ความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครอง ทางสังคมของแรงงานอาเซียน              

จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของรัฐ และ

ประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ แกปญหา

การไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรกุล้ําเขตปาสงวน 

      4)  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ 

และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตาม

ศักยภาพ โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่

ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหนา จะ

ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและ

ลักษณะพื้นที่ของสถานศกึษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการ

การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นแลประขาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษา

สามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนา

ครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยี

สารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการ

เรียนรูดวยตัวเอง เชน การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดตน

พัฒนาคุณภาพชี วิ ต  สร า งสันติสุ ขและความปรองดองสมานฉันท ในสังคมไทยอยา งยั่ งยื น 

             5)  นโยบายการยกระดับคุณภาพบรกิารดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมี 

คุณภาพโดยไมมี ความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุก

ระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึง

มารักษา สรางกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูท่ีสวนกลาง ปรับระบบการจางงาน 

การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐ

และเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ประสานการทํางานระหวางภาค

สวนตาง ๆ ในสังคม  

6) นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
กระตุนการลงทุนดายการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ  นําโครงการ 

ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เชน โครงการขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครมา 

จัดทําเปนโครงการลงรวมกับเอกชน ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการกอสราง วงการ

อสังหาริมทรัพยและตลาดการเงิน ดูแลเกษตรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดตนทุนการ

ผลิต การชวยเหลือในเรื่อง ปจจัยการผลิตอยางทั่วถึงลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อ ใหเกิดความคลองตัว 

เชน ปรับปรุงวิธีการ ตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ชักจูงให

นักทองเที่ยวตางชาติ เขามาเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     

การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพราคาเปนธรรม สรางแหลงน้ําขนาดเล็ก ใหกระจาย ครอบคลุม 

ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิง ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษีที่เหมาะสม การสรางโรงไฟฟา

เพิ่มข้ึนโดยหนวยงานของรัฐและเอกชน ดวยวิธีการเปดเผย โปรงใส และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม 

พรอมกับรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ในการพัฒนาพลังงาน   ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอยาง

ครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษี ใหคงภาษีเงินไดไวในระดับปจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษี ทางดานการคาและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม ซึ่งจะ

จัดเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษี มรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายได
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นอยใหนอยที่สุด รวมทั้ง ปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูมีรายไดนอย และยกเลิก

การยกเวนภาษีประเภท ที่เอ้ือประโยชนเฉพาะผูที่มีฐานะการเงินดี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น 

สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง สงเสริมอุตสาหกรรม ท่ีใชการออกแบบและสรางสรรคเพิ่มขีด

ความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยาง

จริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจ กาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมยัใหมได 

7) นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซยีน  

  เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับ 

เคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ แผน

ความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความ

รวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตู

การคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน พัฒนาระบบ 

National Single Window โดยระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนท่ีสําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดัง 

เบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ 

 

               8)   นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย           

                     และการพัฒนา และนวัตกรรม 

สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงเปาหมายใหไมต่ํา 

กวา 1% ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70    ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ   เพ่ือใหประเทศมคีวามสามารถในการแขงขันสงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ 

เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ การใชประโยชนจากผลการ

ศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จําเปนจะตองซื้อวัสดุอุปกรณ

หรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ      จะใหมีเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดใน

อนาคตดวย 

                9)  นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการ 

                     อนุรักษกับการใชประโยชนอยางย่ังยืน  

เรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรกัษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยใหความสําคญัในการ 

แกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐใหชัดเจน สงเสริมการปลูกไมมีคาทาง

เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ ในระยะตอไป พัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถอยู

รวมกับปาได เชน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน บรหิารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพ

ในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารน้ําของประเทศ เพื่อใหการจัดทําแผนงานไมเกิด
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ความซ้ําซอนมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบเรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย           

ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะ

สนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งใน

บอขยะอุตสาหกรรมท่ีสรางข้ึนแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไมใหมีการลักลอบทิ้งขยะติด

เ ชื้ อ  แ ล ะ ใ ช ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร บั ง คั บ ใ ช ก ฎ ห ม า ย อ ย า ง เ ด็ ด ข า ด 

               10)  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน 

                     ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม 

ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการ

ของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว

ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามท่ีกฎหมาย

เอ้ือใหสามารถดําเนินการไดในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริหารสาธารณะ

ไดรวดเรว็ ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบ

กอใหเกิดการทุจริต หรอืสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนน

การปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวัน

เปนสําคัญ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการ

แทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคล

ของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสาํคัญเรงดวนแหงชาติ

และเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตทั้งใน

ดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานรัฐ และเปดเผย

ผลการประเมินตอประชาชน อีกทั้งจะทํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน 

การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ มาเปนบทเรียนใหความรู

แกเจาหนาท่ีของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ  

             11)  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

เรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ลาสมัย ไมเปน 

ธรรมไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน โดยจะใช

กลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยูและระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเปนผู

เรงดําเนินการ เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมาย และจัดทํากฎหมายให

ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือภาคเอกชนและประชาชนไดตามหลักเกณฑที่เปด

กวางขึ้นในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐนํา

เทคโนโลยีทีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัดการดําเนินคดีทุกข้ันตอนใหรวดเร็ว

เกิดความเปนธรรมปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนที่ไมไดรับความ
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เปนธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงายและรวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อชวยเหลือคนจน

และผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความไม

เปนธรรมนํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชกับการปองกันและปราบปราม

ผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดดานคามนุษย แรงงานทาส การกอ

การรายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ 

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้ง

จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ 

การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน 

ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมลาทางสังคม เปน

ตน ทาใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ

วางแผนที่สําคัญ ดังนี้  

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 

(3) การสนับสนนุและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  

(4) การพัฒนาสูความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

ทิศทางกรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร 

1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ

การปกคอรงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การปฏิรูปกลไกการบริหาร

ประเทศ การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต การบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุก

ระดับ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ การพัฒนาระบบการ

เตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการปกปองรักษา 

ผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา การปรับ

กระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน กรอบแนวทางที่สําคัญ ไดแก

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น สงเสริมการคาและ

การลงทุนทั้งภาครัฐและ เอกชน และพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อเปนศูนยกลางการคาและ

ไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคเพิ่มข้ึน การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ไดแก 

เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
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เกษตร พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมเกษตรกร รายยอยใหปรับ

ไปสูรูปแบบเกษตรย่ังยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง 

ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ไดแก พัฒนาอุตสาหกรรมสงออกที่มีศักยภาพสูง สราง

ความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เปนตน และภาค

บริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ  การทองเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการ

สุขภาพ และสงเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก พัฒนา

ทักษะและองคความรูของผูประกอบการ  ไทยพัฒนาและยกระดับผลิต ภาคแรงงานเพ่ือสงเสริมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากลยกระดับ

ศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

และสถาบันเกษตรกร การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเล ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญของประเทศ 

และพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ การลงทุนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานในดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และการวิจัยและพัฒนา การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา กับ

ประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ 

สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานพลังงาน อาหาร สิ่งแวดลอม 

และการบริหารจัดการภัยพิบัติ สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการ เชื่อมโยงและสราง

ความสมดุลของความสัมพันธของประเทศไทยกับกลุมอํานาจทางเศรษฐกิจตางๆ เพิ่มบทบาทและการมี

สวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุน

การเปดการคาเสรี และสรางองคความรูดานการตางประเทศตอสวนตางๆ และสาธารณชนไทย 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง

ชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง การสรางเสริมใหคนมีสุข

ภาวะที่ดี การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน 

4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ เทาเทียมกันทางสังคม มุงการ

สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบบริการและ

ระบบบริหารจัดการสุขภาพ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน การ

พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงสู

การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมี

ประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ การพัฒนาและ

ใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ี
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เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม รวมทั้งผลักดันบทบาท

ของไทยใหเปนสวนสําคัญของความรวมมือในการพัฒนาภายใตกรอบตาง ๆ ไดแก อนุภูมิภาค อาเซียน 

อาเซียนและพันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิฟก 

6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การ

ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของ

หนวยงานภาครัฐ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่

เหมาะสม การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและ

พัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ การตอตานการทจุริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงแกไข

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากล

หรือขอตกลง ระหวางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหนาที่เสนอความเห็น

ทางกฎหมายใหมีศักยภาพ 

 

แผนพฒันากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) 

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวมเพื่อสรางสรรคบรรยากาศที่ 
                                   สวยงามและมีเสนห 

1. กําหนดอัตลักษณของทองถ่ินโดยการมสีวนรวมของชุมชน     

2. สรางสรรคและปรับแตงอัตลักษณของทองถิ่นใหมีความชัดเจนและโดเดนเพื่อให

เกิดความอุดมสมบูรณ สวยงามและมีเสนห    

3. ถายทอดอัตลักษณอยางเปนรูปธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดนและมีคุณคา 
                                   มุงเนนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ หัตถสรางสรรค ศลิปวัฒนธรรม การ 
                                   ทองเที่ยว 

1. สรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการพัฒนาสนิคาและบริการอยางสรางสรรค   

2. สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณคาและมูลคาเพิ่ม   

3. การสรางโอกาสและชองทางการตลาดเชิงรกุทั้งในและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพัฒนาการคาการลงทุน มุงเนนอุตสาหกรรมสุขภาพ 
                 อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ อุตสาหกรรมบริการ 
                 การศึกษา และอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการทองเที่ยว 
                 และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการคาการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย    

2. สงเสริมให เกิดการเพิ่มฐานธุรกิจการคาและรูปแบบการลงทุนแบบใหมใน

อุตสาหกรรมเปาหมาย 
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3. ยกระดับธุรกิจการคาการลงทุนบริการและพัฒนาการตลาดเชิงรุกใหแขงขันไดใน

ระดับสากล 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2558-2561) 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน 

1. ยกระดับหวงโซอุปทานอาหารใหมีความเชื่อมโยงกับสินคาเกษตรในพื้นท่ี 

2. สรางและพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการคาการลงทุนที่มีมูลคาเพิ่มสูงและ

เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและทองถ่ิน 

3. สงเสริมการทองเที่ยวท่ีมีศักยภาพ ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย 

4. สงเสริมและพัฒนาการใชภูมิปญญาทองถ่ินสูการผลิเชิงสรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และ 

    พัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

1. สรางความเปนเลิศดานการศกึษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มีศักยภาพ 

3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

4. พัฒนาคุณภาพและการเขาถึงบริการดานสาธารณสุข 

5. การพัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสมตามชวงวัยและความหลากหลาย

ของประชากร 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและส่ิงแวดลอม เพื่อเปนฐาน 

                  การพฒันาที่ย่ังยืน 

1. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ปองกันและการใชประโยชน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 2.  เสริมสรางความรวมมือและเครือขายในการปองกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ

  3.  พัฒนาเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงาน 

              ทดแทนใหเหมาะสมและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที ่4 การสรางความม่ันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  

1. บูรณาการแกไขปญหาดานความมั่นคง และอชยากรรม 

2. เสริมสรางความมั่นคงพื้นที่ชายแดน และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 

สนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อแกไขปญหา 

3. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตรที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มี 

                  ประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม 
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1. พัฒนาขีดสมรรถนะและคณุธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

2. เสริมสรางการบริหารงานอยางมีสวนรวมกับเครือขายการพัฒนาจากทุกภาคสวน 

3. สงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงรุกและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

4. เสริมสรางระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถใหบริการอยาง

รวดเรว็และท่ัวถึง 

 

2.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ความหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

การปกครองทองถ่ิน คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นจัดการ

ปกครอง โดยดําเนินการกันเอง มีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิด

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางแทจริง กลาวคือ อํานาจของหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมี

ขอบเขตพอควร เพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นอยางแทจริง หาก

มีอํานาจมากเกินไปไมมีขอบเขต หนวยการปกครองทองถิ่นน้ันก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปน

ผลเสียตอความม่ันคงของรัฐบาล อํานาจของทองถ่ินนี้มีขอบเขตที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะความ

เจริญและความสามารถของประชาชนในทองถิ่นนั้น ซึ่งหนวยการปกครองทองถิ่นจะมสีิทธิตามกฎหมาย

ที่จะดําเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ  

 หนวยการปกครองทองถ่ินมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ เอง เพ่ือ

ประโยชนในการบริหารตามหนาท่ีและเพื่อใชบังคับประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ เชน เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ 

ขอบังคับ สุขาภิบาล เปนตน 

 สิทธิที่เปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถิ่น คือ อํานาจในการกําหนดงบประมาณ 

เพื่อบริหารกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ  

ท้ังนี ้หนวยการปกครองทองถ่ินจะเปนองคกรที่จําเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง 

จัดแบงเปนสองฝาย คือ องคการฝายบริหารและองคการฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถิ่นแบบ

องคการบริหารสวนตําบลจะมีคณะผูบริหารเปนฝายบริหาร และสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนฝาย

นิติบัญญัต ิ 

ปจจุบันราชการสวนทองถิ่น มีอยู 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา 

เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) (ชูวงศ ฉายะบุตร, 

2539)  

ความสําคญัขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญหลายประการตอการพัฒนาประเทศ ดังนี้  

 การปกครองทองถิ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 

Democracy) เพราะการปกครองทองถิ่นจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ให

ประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถิ่นเกิดความ
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รับผิดชอบ และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินที่ตนอยูอาศัย อันจะนํามาซึ่งความศรทัธาเลื่อมใส

ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร 

การเลือกตั้งจะเปนการฝกฝนใหประชาชนใชดุลยพินิจเลือกผูแทนท่ีเหมาะสม สําหรับผูที่ไดรับเลือกตั้งเขา

ไปบริหารกิจการของทองถิ่นนับไดวาเปนผูนําในทองถิ่นจะไดใชความรูความสามารถบริหารงานทองถิ่น 

เกิดความคุนเคยมีความชํานาญในการใชสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมทางการ

เมืองในระดับชาติตอไป  

 การปกครองทองถิ่นทํา ใหประชาชนในทอง ถ่ินรูจักการปกครองตนเอง (Self 

Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช

เปนการปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง คือการท่ีประชาชนมีสวนรวมในการ

ปกครอง ซึ่งผูบริหารทองถ่ินนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารทองถิ่นโดยอาศัยความ

รวมมือรวมใจจากประชาชนแลว ผูบริหารทองถิ่นจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยตาง 

ๆ เชน เปดโอกาสใหประชาชนออกเสียงประชามติ ใหประชาชนมีอํานาจถอดถอน ซึ่งจะทําใหประชาชน

เกิดความสํานึกในความสําคัญของตนตอทองถิ่น ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรคปญหาและชวยกัน

แกไขปญหาของทองถิ่นของตน นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองทองถิ่นอยางแทจริง 

หรือการกระจายอํานาจไปในระดับต่ําสุด ซึ่งเปนฐานสําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย  

 การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจําเปนบาง

ประการ ดังน้ี  

  - ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจาก 

งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแตละปตามความเจริญเตบิโตของบานเมือง  

  - กิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถ่ินนั้นไมเก่ียวพันกับทองถิ่นอ่ืน และไมมีสวนได 

สวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรที่จะใหประชาชนในทองถิ่นดําเนินการดังกลาวเอง  

 การปกครองทองถ่ินสามารถสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย และมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถ่ินมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน ความ

ตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูที่ใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนก็ตองเปนผูที่รู ถึงปญหาและความตองการของประชาชนเปนอยางดี การ

บริหารงานจึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของประเทศใน

อนาคต ผูนําหนวยการปกครองทองถ่ินยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การไดรับเลือกตั้ง การ

สนับสนุนจากประชาชนในทองถ่ินยอมเปนพื้นฐานท่ีดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะ

ทางการบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย  
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 การปกครองทองถิ่นสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง การ

ปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองท้ังทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผานมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง คือ การมี

สวนรวมจากประชาชนในทองถ่ินอยางเต็มท่ี ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธ์ิผลน้ันจะตองมาจากการริเริ่ม

ชวยตนเองของทองถ่ิน ทําใหเกิดความรวมมือรวมแรงกัน โดยอาศัยโครงสรางความเปนอิสระในการ

ปกครองตนเอง (อนันต อนันตกูล, 2521)  

วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีวัตถุประสงคในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  

 ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศจะตองอาศัย

เงินงบประมาณเปนหลัก หากเงินงบประมาณจํากัดภารกิจที่จะตองบริการใหกับชุมชนตางๆ อาจไม

เพียงพอ ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถิ่นนั้นๆ ก็สามารถมีงบประมาณ

ของตนเองเพียงพอที่จะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถิ่นได  

 เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง เน่ืองจากประเทศ

มีขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองที่ยอมมีความแตกตางกัน การรอรับการ

บริการจากรัฐบาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตามความตองการที่แทจริงและลาชา หนวยการปกครอง

ทองถ่ินที่มีประชาชนในทองถ่ินเปนผูบริหารจึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได  

 เพื่อความประหยัด โดยท่ีทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ 

ประชาชนก็ตางไปดวย การจัดตั้งหนวยปกครองทองถ่ินขึ้นจึงมีความจําเปน โดยใหอํานาจหนวยการ

ปกครองทองถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถิ่นเพื่อนําไปใชในการบริหารกิจการ

ของทองถิ่น ทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตองจายใหกับทองถ่ินทั่วประเทศเปนอันมาก 

และแมจะมีการจัดสรรเงนิงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไวอยางรอบคอบ  

 เพื่อใหหนวยการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน จากการท่ีการปกครองทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ปกครองตนเองโดยการสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินเลือกเขาไปทําหนาที่ฝายบรหิาร หรือ

ฝายนิติบัญญัติ การปฏิบัติหนาท่ีที่แตกตางกันนี้มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539)  

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  

 ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางดานการเงิน ตัวบุคล ตลอดจนเวลาที่ใชในการ

ดําเนินการ  

 เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง  
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 เพื่อใหหนวยการปกครองทองถิ่นเปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539)  

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแหง 

ยกเวนกรุงเทพมหานครซึ่งเปนการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ องคการบริหารสวนจังหวัด มีเขต

พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชนในเขตจังหวัด ตลอดทั้ง

ชวยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและ อบต. รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อไมใหงานซ้ําซอน 

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการ

จัดการองคกร ซึ่ง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช จูเนียร (Dan Voich, Jr.) ได

ใหคํานิยามวา การจัดการ คือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใช

ทรัพยากร เพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกรดวยการใชคน ซึ่งคนจะใชเทคนิคและขาวสารในโครงสราง

ขององคกร” ซึ่งจากคําจํากัดความนี้ ไดสะทอนใหเห็นวา การจัดการ หมายถึง การปฏิบัติซึ่งอาศัยองค

ความรูของทฤษฎีองคการมาใชใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต บริการ หรือความพึง

พอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกลาวประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) 

การเปนผูนํา (Leading) และการประเมินผล (Evaluation) ( อุทยั เลาหวิเชียร, 2544 หนา 112, 113) 

สําหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. 

Kaplan และ David P. Norton ไดเสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใชในการวัดผลของกิจการ

ที่จะทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององคกรไดชัดเจนขึ้น ใหไดภาพรวมขององคกรอยางสมดุลขึ้น 

โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางดานการเงินที่เปนผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมาแลว ตองมีการ

วัดผลดานกระบวนการบริหารงาน การสรางความพอใจใหแกลูกคา ตลอดจนสรางนวัตกรรมและการ

เรียนรูใหแกองคกร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางอนาคตใหแกองคกรดวย  

ดวยแนวคิดนี้ผูบริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององคกรและความสามารถใน

การแขงขันและอนาคตขององคกรนั้นๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้นโดยขอบเขตหรือองคประกอบในการวัดผลตาม

แนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใตมุมมองแตละดานนั้นจะประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ไดแก 

(1) วัตถุประสงค (objective) เพื่อเปนการกําหนดวัตถุประสงคของแตละมุมมองท่ีตองการ

จะชี้วัด 

(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดน้ันจะแสดงใหเห็นวาองคกรไดบรรลุถึง

วัตถุประสงคในแตละดานหรือไม 

 

(3) เปาหมาย (Target) คือ เปาหมายหรือคาตัวเลขที่ตั้งไว เพื่อใหองคกรบรรลุถึงคานั้น ๆ 
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(4) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลําดับเปนขั้น ๆ 

ในการจัดทํากิจกรรม 

ซึ่งจากแนวคิดดังกลาว สามารถนํามากําหนดเปนตัวแบบ เพื่ออธิบายกระบวนการบริหาร
จัดการองคกรในภาพรวม ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางแนวคิดดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ, วัดผล
ตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใตตัวแบบของทฤษฎีระบบได ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2.1 ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองคกรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 

 

จากภาพ 2.1 แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองคกรโดยจะเริ่มตั้งแต

ปจจัยนําเขา (Input) อันประกอบดวยความตองการหรือขอเรียกรอง (Demand) และแรงสนับสนุน 

(Support) ที่เปนเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุนใหองคกรเริ่มกระบวนการในการบริหารจัดการ 

(Internal Process) เพื่อกอใหเกิดผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ (Outcome) ที่สามารถสนองตอบตอ

ความตองการหรือการสนับสนุนตาง ๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธดังกลาวนี้ จะเปนผลสะทอน (Feed Back) 

กลับมาเปนปจจัยนําเขาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเปนอีกปจจัยในการชวย

สะทอนผลการดําเนนิงาน ประสิทธิภาพ ประสทิธิผลของผลลัพธและผลผลิตกลับไปสูกระบวนการบริหาร

จัดการ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ พัฒนากระบวนการ ปรบัปรุง หรือขยายผลการดําเนินการตอไป 

ในดานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑในการวัดความสําเร็จ

ในผลิตภาพทั้งในดานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิไดมีเพียงแคประสิทธิผล และประสิทธิภาพ

เทานั้น ยังมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของอีก ดังตอไปนี้ 

แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก          

1. การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารที่จะ

สรางความมั่นใจไดวา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและสามารถสรางผลงานที่

สอดคลองตามเปาประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางเอาไว การติดตามผลการดําเนินงานจะชวยใหผูบริหาร

ทราบขอมูลที่เปนตัวบงชี้ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนขอมูลแกผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกล
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ยุทธใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป การติดตามผลการดําเนินงานนี้หมายความรวมถึงการ

รวบรวมผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการตางๆ สอดคลองตามตัวช้ีวัด

ผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป 

2. การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการหลังจากที่ไดมี

การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานในแตละชวงเวลาแลว เปนหนาที่ของผูมีหนาที่ในการกํากับติดตามผลท่ีจะตองจัดทํารายงาน

สรุปเสนอตอผูบริหารใหไดรับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ รวมท้ังควรสงขอมูล

ยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหผูรับผิดชอบแตละระดับ ดําเนินการปรับปรุงแกไขการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางที่เหมาะสม 

3. การ วัดผลและประ เมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบด วย

กระบวนการยอย 3 ข้ันตอน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล และการ

นําเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม

แผนในแตละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ

รอบตอไปขององคกร (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสรฐิ, 2546) 

แนวคิดและหลักการในดานการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเปน 4 ข้ันตอน คือ  

1) การกําหนดมาตรฐานที่ใชวัด (Establishing Standard) ทุกองคกรจะมีวัตถุประสงคของ

องคกร ดังนั้นมาตรฐานที่กําหนดนโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคนั้น มาตรฐานโดยทั่วไปแยก

เปน 2 ประเภท ไดแก 

  1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดดวยปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และ

เวลาท่ีใช จํานวนเงินที่ใชเปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหนวยผลิตและขนาดของบริการที่ใชใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

  1.2) มาตรฐานปจจัยที่ใชในการผลิต (Input Standard) จะวัดดวยความพยายามที่

ใหกับงาน (Work Effort) เชน การวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เปนตน 

2) การวัดผลงานที่ทําไดจริง (Measuring Actual Performance) ไดแก การวัดผลงานที่

เกิดข้ึนจริงเปนหนวยการผลิตที่จริง หรือความพยายามที่ใหกับงานจริง หนวยวัดที่ใชจะตองเปนอยาง

เดียวกันกับมาตรฐานที่กําหนดข้ึนมา เชน จํานวนที่ผลิต จํานวนวันท่ีขาดงาน จํานวนแฟม จํานวนรายได

ที่เกิดข้ึน ซึ่งผลงานเหลานี้ไดมาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขตาง ๆ 

3) การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดจริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual Performance 

with Standard) เปนการเปรียบเทียบเน้ือหาความแตกตางท่ีเกิดขึ้น ระหวางหนวยงานที่ทําใหจริงกับ

มาตรฐาน 
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4) การแกไขใหถูกตอง (Taking Corrective Action) ไดแก การดําเนินการทางดานการ

บริหาร เมื่อพบความแตกตางระหวางผลงานที่เกิดข้ึนจริง กับมาตรฐานเพื่อปรับการดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนที่ตองการ (เสนาะ ติเยาว, 2543) 

เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้  

1) การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึงเทคนิคตาง ๆ ที่นํามาใชเพื่อวัดวาสินคาและบริการท่ี

ผลิตไดน้ัน ตรงตอความตองการของลูกคา 

2) การควบคุมดานปรมิาณ คือการควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในทาง

ปริมาณ เชน การวัดจํานวนผลผลิตวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม 

3) การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพื่อควบคุมคาใชจาย ซึ่งเปน

เทคนิคท่ีสําคัญและนิยมใชมากที่สุด โดยการใหหนวยงานจัดทํางบประมาณการใชจายในทุก ๆ ดานไว

ลวงหนา เมื่อเขาสูขั้นตอนการปฏิบัติ ผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจายโดยวัดผลการใชจายท่ีเกิด

ขึ้นกับงบประมาณท่ีตั้งเอาไว 

4) การควบคุมดานเวลา คือการควบคุมใหงานตาง ๆ ดําเนินไปไดโดยสามารถจัดทําไดเสร็จ

ตามกําหนดเวลาท่ีวางเอาไว (ธงชยั สันติวงศ, 2531) 

การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย  

1) ความถูกตอง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกตองจะทําใหเกิดความ

นาเชื่อถือ และนําไปใชไดผลตามที่ตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลที่ไมถูกตอง จะทําใหฝาย

บริหารแกไขไมตรงจุด โดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรือควรดําเนินการตอไปอยางไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองสามารถกระตุน

ใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไดทันเวลา เพื่อการแกไขหรือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยขอมูล

จากการควบคุมและติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชากวาเวลาอันควร ดังน้ันระบบ

การควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยางทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถทําใหเกิด

ประโยชนที่คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เกิดขึ้น โดยจะตองใชระดับของการควบคุมใหนอยท่ีสุด 

ประหยัดท่ีสุด แตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองมีความยืดหยุน 

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหมของสถานการณตาง ๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัว

ตามเวลาและสภาพแวดลอม 

5) การสามารถเขาใจได (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความ

ซับซอนนอยที่สุด เพื่อความสะดวกในการใช และคนที่เกี่ยวของกับระบบการควบคุมสามารถเขาใจไดงาย 

6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐานของการ

ควบคุมและติดตามผลจะตองสมเหตุสมผล และสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถจูงใจใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติ

ตามได 
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7) การจัดระบบอยางมีกลยุทธ (Strategic Placement) ผูบริหารจะตองจัดวางระบบการ

ควบคุมและติดตามผลอยางมีกลยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมได ซึ่งระบบการ

ควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ และการดําเนินงานทุกอยางภายในองคกร 

ซึ่งถาหากองคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาดกลยุทธที่เหมาะสม ก็จะไมสามารถ

บรรลุผลตามตองการได 

8) การเนนกฎแหงขอยกเวน (Emphasis on The Exception) ท้ังนี้เนื่องจากผูบริหารไม

สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยางได จึงตองเนนเฉพาะเรื่องที่สําคญั หรือควบคุมติดตามเฉพาะใน

หลักใหญที่เปนสาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขาไปตรวจสอบควบคุมในทุก

รายการจะสงผลตอการใชอํานาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งสงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

คลองตัว 

9) การใชมาตรการหลาย ๆ อยาง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามท่ีเนนจุดใด

จุดหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะงานแตละงานยอมมี

มาตรฐานท่ีแตกตางกัน ดังน้ันมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดใหเหมาะสมสําหรับ

กิจกรรมแตละประเภท 

10) การแกไขใหถูกตอง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

ไมเพียงแตเปนการแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเทาน้ัน แตจะตองเสนอแนะดวยวาควร

จะดําเนินการแกไขอยางไรเพ่ือใหเกิดความถูกตอง และสามารถดําเนินการตอไปไดอยางราบรื่นและ

ประสบผลสําเร็จ (เสนาะ ติเยาว, 2543) 

คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี  

1) ตองประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะตองชวยใหเกิดความมั่นใจ

วาองคกรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งเอาไวแลว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผล

จะตองคุมคากับตนทุนในการดําเนินการดวย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินความจําเปน มี

วิธีการหรือเทคนิคที่ยุงยาก และเสียคาใชจายสูงนั้น ยอมทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี ผูบริหารจึงควร

คํานึงถึงตนทุนทั้งในแงของระยะเวลาและคาใชจายที่เกิดข้ึนในการควบคุมและติดตามผลดวย 

2) รายงานผลตองรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถรายงานผลความ

แตกตางระหวางเปาหมายที่พึงไดรับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหผูบริหารสามารถ

ดําเนินการแกไข และปรับปรุงขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

3) เนนสวนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะตองเนนถึงสวนสําคัญของ

ผลงานอันจะสงผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค การวัดในรายละเอียดปลีกยอยที่ไมใชสวนสําคัญของ

ความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคยอมไมเกิดประโยชน เพราะจะไมชวยชี้ใหเห็นถึงคามเปนไปท่ี

แทจริงซึ่งจะมีผลตอความสําเร็จขององคกร 
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4) สามารถเขาใจไดงาย การควบคุมและติดตามผลจะตองเขาใจงาย ไมยุงยากซับซอน 

เพราะหากกระบวนการมีความยุงยากซับซอน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเขาใจ ก็ยอมไมเกิดแรงจูงใจใน

การปฏิบัติตาม และไมอาจกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได 

5) เปนที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงใหผูปฏิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน

และเหตุผลประกอบ เพ่ือใหผูปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุมเทในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

(ธงชยั สันติวงศ, 2531) 

ประโยชนของการควบคุมและติดตามผล มีดังตอไปนี้  

1) ทําใหงานตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ไมวาจะเปนงานของแตละคน หรืองานของแตละ

กลุม รวมถึงงานของแตละหนวยงานสอดคลองกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว

ของท้ังองคกรสอดคลองกันอีกดวย 

2) ทําใหเปาหมายขององคกรสําเร็จสมบูรณท้ังเปาหมายหลักและเปาหมายรอง เกิดขึ้น

อยางสอดคลอง เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ หรือดวยคาใชจายที่ต่ําสุด 

3) ทําใหวิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ ขององคกรดําเนินไปใน

แนวทางเดยีวกัน ตลอดทั้งระบบ 

4) ชวยปองกันมิใหทรพัยากรตาง ๆ ของหนวยงานถูกใชไปอยางไมมีประสิทธิภาพ หรือตอง

สูญเสียไปโดยเปลาประโยชน 

5) ชวยรักษาคุณภาพของงานใหตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว และชวยให

สามารถผลิตสินคาและบริการไดตรงตามความตองการของลูกคาและผูมาใชบริการ 

6) ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดใน

ระหวางกระบวนการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ซึ่งเปนแนวทางที่ดีกวาการแกไขเมื่อการปฏิบัตงิานสิ้นสุดลง

แลว (เสนาะ ติเยาว, 2543) 

แนวคิดและหลักการในดานประเมินผลโครงการ  

แนวคิดดานการประเมินผลแผนงาน/โครงการอยางเปนระบบ D.Stufflebeam ไดเสนอ

ตัวแบบ (Model) ไว เรียกช่ือยอวา “CIPP Model” ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 

 1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินผล

แผนงาน/โครงการในภาพกวาง (Macro Analysis) เปนรูปแบบพื้นฐานของการประเมินผลโดยท่ัว ๆ ไป 

เพื่อใหไดขอมูลนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ โดยจะเนนในดานความสัมพันธของ

แผนงาน/โครงการ ท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 

เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ฯลฯ 

2) การประเมินผลปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินผลเก่ียวกับปจจัย

นําเขา ไดแก การประเมินในดานอัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ วามี
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เพียงพอหรือไม การประเมินผลปจจัยเบื้องตนนี้  จะชวยใหไดขอมูลเพื่อการตัดสินใจ วาควรปรับ

วัตถุประสงคเชิงปฏิบัติอยางไร ใชอัตรากําลังเทาใด วางแผนและดําเนินการอยางไร ซึ่งจะแตกตางจาก

การประเมินสภาวะแวดลอมในแงที่วา การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการกระทําเฉพาะกรณีนั้น ๆ และ

วิเคราะหภายในแผนงาน/โครงการเทานั้น 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินผลเพื่อหา

ขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ

สําหรับนักประเมินผล ตลอดจนเปนการบันทึกสะสมขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน จะพบวาการ

ประเมินผลกระบวนการเปนการคนหาคําตอบที่วาระบบการทํางาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ความสัมพันธระหวางทรพัยากรบุคคล วิธีการติดตอสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม มากนอย

เพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแกไขอยางไร 

4) การประเ มินผลผลิต  (Product Evaluation) มีจุ ดมุ งหมาย เพื่ อวัดผลและแปล

ความหมายของผลความสําเรจ็ของแผนงาน/โครงการ โดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเปนการเปรียบเทียบ

ผลงานที่ทําได (ทั้งปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และเวลา) กับเกณฑที่กําหนดไวในแผนงาน/ โครงการ หาก

ผลงานที่ทําไดสูงกวาหรือเทากับเกณฑ แสดงวาแผนงาน/โครงการประสบผลสําเร็จ แตถาผลงานที่ทําได

ต่ํากวาเกณฑ ก็แสดงวาแผนงาน/โครงการไมประสบผลสําเร็จ โดยผูประเมินผลจะตองอธิบายถึงสาเหตุ 

ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น โดยอาจใชรายงานการประเมินผลสภาวะแวดลอม การประเมินผลปจจัยเบ้ืองตน 

และการประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะหปญหาอุปสรรคดวย (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 

2546) 

รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบดวย  

1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษากระบวนการจัดทํา

กิจกรรมตาง ๆ (Activity) วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ที่จะสงผลใหเกิดผลงาน (Outputs) ของ

โครงการ โดยจะพิจารณาถึง 

 1.1) การดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนวาชวยสงเสริมหรือเปนปญหาอุปสรรคในการ

บรรลุผลงาน (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 

 1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแตละขั้นตอน ตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

 1.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่งมีผลตอการดําเนินกิจกรรมทั้ง

ทางบวกและทางลบ 

 1.4) มูลคาของผลงานที่ไดรบัเปรียบเทยีบกับคาใชจาย 

2) การประเมินผลท่ีไดรับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 

(Effectiveness Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาวาผลงาน 
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(Outputs) ของโครงการสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของ โครงการ (Project Purpose) ได

หรือไมเพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 

  2.1) ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนด

ไว 

  2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะหความคุมคา (Cost - Effectiveness) ของงาน/ 

โครงการ 

  2.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่งมีผลตอการดําเนินกิจกรรมทั้ง

ทางบวกและทางลบ 

3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเนนการวิเคราะหผลท่ี

ไดรับตอเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาวาผลที่ไดรับจากวัตถุประสงคของโครงการ 

(Project Purpose) จะไปชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมายแผนงาน (Program Goal) ไดมากนอย

เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเก่ียวกับ 

  3.1) ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ และผลกระทบที่มีตอแผนงานตามตัวชี้วัด

ที่ไดกําหนดไว 

 3.2) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่งมีผลตอการดําเนินกิจกรรมทั้ง

ทางบวกและทางลบ (ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสรฐิ, 2546) 

2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

ความหมายของความพึงพอใจ  

ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกชอบหรือพอใจในองคประกอบและสิ่งจูงใจดานตาง ๆ 

 สามารถตอบสนองความตองการได โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เชน สายตา คําพูด ลักษณะทาทาง 

เปนตน  

ความสําคัญของความพึงพอใจ  

สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หนา 15) กลาวถึงความสําคัญของความพึงพอใจวา ความพึง 

พอใจเปนปจจัยสําคัญ ที่ชวยใหงานประสบ ผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานเก่ียวกับการใหบริการ ซึ่ง

เปนปจจัยสําคัญประการแรกที่ เปนตัวบงชี้ถึงความเจริญกาวหนาของงานบริการก็คือ จํานวนผูมาใช

บริการ ดังนั้นผูบริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอยางยิ่งที่จะตองศึกษาใหลึกซึ่งถึงปจจัยและองคประกอบตางๆ 

ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ท้ังผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารองคกรให

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงท่ีสุดจากความสําคัญดังกลาว สรุปไดวา หากบุคคลมีความพึงพอใจ

ยอมสงผลตอความเจริญกาวหนาของหนวยงาน ตลอดจนทําใหเกิดความศรัทธาในหนวยงานตอไป 

ลักษณะของความพึงพอใจ  

ความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริง 
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ในสถานการณหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น ผาน

การแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งที่ผันแปรไดตามปจจัยที่ไมเก่ียวของกับความคาดหวังของบุคคลในแตละสถานการณ นอกจากนี้ความ

พึงพอใจเปนความรูสึกท่ีแสดงออกมาในระดับมากนอยได ขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งท่ี

ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว  

นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกําหนดจากความรูสึกของแตละ 

บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี

ความรูสึกวาเขาควรจะไดรับแลว ถาหากผลตอบแทนท่ีไดรับจริงมากกวาผลตอบแทนที่เขาคาดวาจะ

ไดรับยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือนอยหรือไมพึงพอใจนั้น ขึ้นอยูกับความ

ยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรา สมสวย, 2545)  

2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ  

การใหบริการ เปนหนาที่หลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่จะตองมี

การติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรง โดยหนวยงานและเจาหนาที่ผูใหบริการมีหนาที่ในการสงตอการ

บริการ (Delivery Service) ใหแกผูรับบริการ กลาวคือ คุณคาประการแรกของการบริการงานรัฐกิจ

ทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานดวยการใหบริการที่กอใหเกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ 

การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equivalent Service) การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา (Timely 

Service) การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous 

Service) และการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) (John D. Millett, 1951)  

ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่เขามารับบริการ 

สัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ โดยเกี่ยวของกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบ

การณที่ผูรับบริการเขาไปใชบริการในสถานบรกิารน้ัน และประสบการณน้ันไดเปนไปตามความคาดหวัง

ของผูรับบริการมากนอยเพียงใด  

เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของบริการ  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหลักเกณฑในการพิจารณาคุณภาพการบริการ ดังนี้  

 รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผูรับบริการไดรับ 

ทําใหเขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกลาวได  

 ความไววางใจ (Reliability) หมายถึง ผูรับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ําเสมอ และ

ความถูกตองในการใหบริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานท่ีใหบริการ  

 การตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผูใชบริการจะคํานึงถึงเวลา

และความสามารถในการแกไขปญหาของผูใหบริการวา ตรงจุดหรือดีกวาตามที่ผูรับบริการตองการหรือไม  
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 ความมั่นใจได (Assurance) หมายถึง ผูรับบริการจะมองถึงความรู ความชํานาญ หรือ

ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเปนผลที่จะสรางความมั่นใจ รวมทั้งความไววางใจในการบริการนั้น  

 ความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผูรับบริการจะพิจารณาถึง

ความสะดวกดานเวลา สถานที่ ทําเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเขาใจถึงความตองการ

ของผูบริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความตองการดังกลาว (สมิต สัชฌุกร, 2546)  

 

 

 

การวัดความพึงพอใจที่มีตอการบริการ  

ความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการจะเกิดขึ้นหรือไมนั้นจะตองพิจารณาถึงลักษณะของ 

การใหบริการขององคกร ประกอบกับระดับความรูสึกของผูมารับบริการของแตละบุคคล หากจะวัดความ

พึงพอใจในการใชบริการสามารถทําไดหลายวิธี ดังน้ี เชน การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการ

สังเกต  

 การใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีการที่นิยมใชกันแพรหลายวิธีหนึ่ง โดยการขอความ

รวมมือจากกลุมบุคคลที่ตองการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่กําหนดคําตอบไวให

เลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ เชน ลักษณะของการใหบริการ สถานที่ใหบริการ บุคลากรที่ใหบริการ 

เปนตน  

 การสัมภาษณ เปนวิธีการที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่

จะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง  

 การสังเกต เปนวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งกอนมารับบริการ ขณะรับบริการ และ

หลังจากการไดรับบริการแลว เชน การสังเกตกิริยาทาทาง การพูด สีหนา และความถ่ีของการมาขอรับ

การบริการ เปนตน ผูวิจัยจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน (ชานันท ถาคู, 2545)  

ความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญตอการดําเนินงานบริการใหสามารถเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้ 

 ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณ และความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่ง

หนึ่งสิ่งใด บุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว การตอบสนองความตองการสวนบุคคลดวย

การโตตอบกับบุคคลอื่น และสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ทําใหแตละคนมีประสบการณการเรียนรูสิ่งท่ีจะ

ไดรับตอบแทนแตกตางกันไป ในสถานการณการบริการก็เปนเชนเดียวกันบุคคลรับรูหลายสิ่งหลายอยาง

เก่ียวกับการบริการ ไมวาจะเปนประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการซึ่งประสบการณที่

ไดรับจากการสัมผัสบริการตาง ๆ หากเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ โดยทําใหผูรับบริการ

ไดรับสิ่งท่ีคาดหวังก็ยอมกอใหเกิดความรูสึกที่ดีและพึงพอใจ 
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 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริง

ในสถานการณบริการกอนที่ประชาชนจะมาใชบริการ 

2.1.6 แนวคิดการบริหารแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

ความหมายของ การบริหารแบบสมดุล (Balanced Scorecard)  

BSC : “The Balanced Scorecard as a Strategic Management System” คือ 

การแปลวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธองคกรไปสูชุดของการวัดผลสําเร็จที่กําหนดกรอบสําหรับการวัดกล

ยุทธและระบบการจัดการ โดยในการวัดผลสําเร็จขององคกรจะมี 2 มิติทั้งวัตถุประสงคดานการเงิน และ

ไมใชการเงินท่ีสมดุลกัน ซึ่งจะพิจารณาได 4 มุมมอง คอื  

 

1) มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) 

2) มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) 

3) มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) 

4) มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 

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

ความเปนมาของ BSC 

ในประเทศไทย Balanced Scorecard (BSC) ยังไมมีศัพทบัญญัติที่ชัดเจนแต

ปจจุบันไดมีผูรูและนักวิชาการหลายทานไดตั้งชื่อเปนภาษาไทยไวแตกตางกัน อาทิ การประเมินผลเชิง

ดุลยภาพ การประเมินองคกรแบบสมดุล  การวัดผลแบบสมดุล  ลิขิตสมดุล  ลิขิตดัชนี  ดุลดัชนี หรือ 

สมดุลกระดานคะแนน 

แนวคิดเก่ียวกับ BSC เริ่มมีการกลาวถึงและใชกันอยางแพรหลายตั้งแตตนทศวรรษท่ี 

1990      โดย Kaplan & Norton เปนผูนําเสนอแนวคิดนี้ เพื่อชวยในการประเมินองคกรและนําเสนอ

รายงานใหผูบริหาร โดยอาศัยมุมมอง (Perspectives) อ่ืนนอกเหนือจากมุมมองทางดานการเงิน เพราะ

จากการศึกษาและสํารวจสาเหตุ Kaplan & Norton พบวา องคกรสวนใหญในอเมริกานิยมใชแตตัวบงชี้

ทางดานการเงินเปนหลัก แตภายใตการแขงขันในยุคปจจุบันผูบริหารเริ่มพบวา การที่องคกรจะประสบ

ความสําเร็จและอยูรอด ภายใตภาวการณแขงขันที่รนุแรงนั้น การอาศัยตัวชี้วัดทางดานการเงนิเพียงอยาง

เดียวนั้นไมเพียงพอ ทั้งนี้ เนื่องจากตัวชี้วัดทางดานการเงินมีขอจํากัดหลายประการ เชน  

 ขอจํากัดของตัวช้ีวัดทางดานการเงิน 

1) การแขงขันในยุคปจจุบันที่เนนปจจัยจับตองไมไดมากขึ้น (Intangible the Assets)

เชน ความรู (Knowledge) ชื่อเสียงภาพพจนขององคกร (Image) ความพึงพอใจของลูกคา ความพึง

พอใจของพนักงานตรา/ยี่หอ ของสินคา หรือแมกระทั่งความสามารถทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) ตัวชี้วัดทางดานการเงินบอกใหทราบถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีตหรือสิ่งที่เกิดข้ึน

มาแลว(Lagging Indicators) แคไมไดบอกใหรูถึงปญหาและโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับองคกรในอนาคต ทั้งนี้
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เนื่องจากขอมูลที่ ใชในตัวชี้วัดทางดานการเงินเปนตัวเลขหรือขอมูลที่ไดมาตอเมื่อเหตุการณหรือ

ระยะเวลาไดสิ้นสุดลงแลว 

ทําไมจึงเรียกวา “Balanced Scorecard” 

Balanced คือ ความสมดุลของสิ่งตอไปนี้ 

ความสมดุลทั้งในดานการเงินและดานอ่ืน ไดแก ดานลูกคา การดําเนินงานภายใน 

และการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งก็คือ มุมมอง (Perspectives) ทั้ง 4 มุมมองของ BSC นั่นเอง 

1) ความสมดุลระหวางมุมมองในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมุมมองระยะสั้นคือการใช

ความสําคัญดานการเงินเปนหลัก จนละเลยตอการพัฒนาองคกรในระยะยาว เชน ในเรื่องของบุคลากร

หรือดานเทคโนโลยี แต BSC เปนเครื่องมือที่ผูบริหารมุงใหความสําคัญทั้งมุมมองระยะสั้น (ดานการเงิน) 

และมุมมองในระยะยาวที่แสดงถึงการเรียนรูและพัฒนาองคกร 

2) ความสมดุลระหวางมุมมองภายในและภายนอกองคกร เพราะ BSC เสนอมุมมองดาน

ลูกคา (Customer perspective) จะเปนการมององคกรจากมุมมองของตัวลูกคาทําใหองคกรทราบวา 

อะไรคือสิ่งที่ลูกคาคาดหวังหรือตองการ 

3) ความสมดุลระหวางการเพ่ิมรายไดและการควบคุมตนทุน 

4) ความสมดุลระหวางตัวชี้วัดที่เปนเหตุ (Leading indicators) และตัวชี้วัดท่ีเปนผล 

(Lagging Indicators) 

 Scorecard คือ บัตรคะแนน หมายความวา มีระบบขอมูลหรือสิ่งสนับสนุนใหเห็นวา 

ตัวชี้วัดในแตละดานนั้นไดทําจริงไมใชมีเฉพาะตัวเลข  

BSC กับระบบราชการ 

สํานักงาน ก.พ. ไดนํา BSC มาใช เปนกรอบแนวทางกําหนดปจจัยหลักแหง

ความสําเร็จและตัวชี้วัดผลการดาํเนินการหลักขององคกรในการพัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิเพื่อ

ประโยชนในการพิจารราองคกรจากทุกมุมมองอยางครบถวนทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมองดานผูมีสวน

เก่ียวของภายในองคกร มุมมองดานองคประกอบภายในองคกร มุมมองดานนวัตกรรมและมุมมองดาน

การเงิน ซึ่งตามปกติหนวยงานราชการจะใหความสําคัญกับปจจัยภายในองคกร โดยมุงเนนท่ีกระบวนการ

ทํางนและตัวหนวยงานมากกวาปจจัยภายนอก เชน  ประชาชนผูรับบริการ หรือ  ผูมีสวนไดเสียประโยชน

และใหความสําคัญกับเรื่องการเงินเฉพาะเวลาเสนอของบประมาณประจําปเทานั้น 

มุมมองของ BSC ไมจําเปนตองมี 4 ดานเสมอไป องคกรที่นําเทคนิค BSC มาใชประเมินผล

การปฏิบัติงานสามารถปรับมุมมองใหมีจํานวนเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดตามความเหมาะสม โดยมุมมองที่

กําหนดข้ึนควรเอ้ืออํานวยใหองคกรสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียประโยชนทุกกลุม 
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ตัวแบบประยุกตของ BSC ที่ปรับใชกับสวนราชการไทย 

มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) 

 

ประชาชนผู รั บบริ กา ร นักวิ ช ากา ร 

หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลผูมี

สวนไดเสียประโยชน 

 

มุมมองด านกระบวนการภายใน(Internal 

Business Process Perspective) 

ความรูความสามารถของบุคลากร ทักษะ

จริยธรรม ขวัญและกําลังใจ กระบวนการทํางาน. 

วัฒนธรรมองคกร 

มุมมอง ด านก า ร เ รี ยนรู แ ล ะกา รพัฒนา 

(Learning and Growth Perspective) 

  งานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน 

การพัฒนาระบบงาน การสรางเครือขาย ระบบ

การตรวจคนขอมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) 

 

ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุ ม ค า ของการ ใช ท รัพ ยากร  กา ร ใช

งบประมาณใหตรงตามวัต ถุประสงค  กา ร

ตรวจสอบปองกันการรั่วไหล การปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

Balanced Scorecard ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลองคกรไมสามารถใชแตตัวชี้วัดทางดานการเงินไดเพียงอยางเดียว 

ผูบริหารตองพิจารณามุมมองอื่น ๆ ประกอบดวย ซึ่งประเด็นนี้คือ จุดเริ่มตนหรือที่มาของ BSC ที่ 

Kaplan กับ Norton พัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลองคกร โดยตองพิจารณาให

ครอบคลุมถึงมุมมองทั้ง 4 ดาน คือ มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective), มุมมองดานลูกคา 

(Customer Perspective), มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process perspective), มุมมอง

ดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth perspective) โดยภายในแตละมุมมอง

ประกอบดวย 

1)  วัตถุประสงค (Objective) 

2)   ตัวชี้วัด (Measures หรือ performance Indicators)  

3)   เปาหมาย (Target) 

4)   ความคิดริเร่ิม หรือสิ่งที่จะทํา (Initiatives) 

Balanced Scorecard ในฐานะเครื่องมือที่ชวยในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

BSC นอกจากจะเปนเครื่องมือในการประเมินผลแลว ยังเปนเครื่องมือในการนํากล

ยุทธไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งในปจจุบันวา จุดออนท่ีสําคัญของผูบริหารสวนใหญไมไดอยูที่การวางแผนหรือ 

การจัดทํากลยุทธแตอยูที่ความสามารถในการนํากลยุทธ ท่ีไดกําหนดขึ้นไปสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การท่ีองคกรจะประสบผลสําเร็จนั้นจะตองประกอบดวยทั้งกลยุทธท่ีดี และ

ความสามารถในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติถาองคกรมีกลยุทธที่ดีเพียงอยางเดียวยอมไมสามารถ
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ดําเนินงานไดตามกลยุทธที่ต้ังไวในขณะเดียวกันถามีความสามารถในการปฏิบัติ แตขาดกลยุทธที่ดียอม

ทําใหองคกรขาดทิศทางที่ชัดเจนและยิ่งถาองคกรขาดท้ังกลยุทธที่ดีและความสามารถในการปฏิบัติที่ดี

องคกรนั้นยอมจะประสบความลมเหลวตั้งแตตน ดังนั้นแนวทางสําคัญท่ีจะทําใหองคกรประสบ

ความสําเร็จจึงตองประกอบดวย การมีทั้งกลยุทธท่ีดีและความสามารถในการนํากลยุทธนั้นไปสูการปฏิบัติ 

ซึ่งอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหกลยุทธไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติได ประกอบดวย 

1) วิสัยทัศนและกลยุทธที่กําหนดขึ้นขาดการสื่อสารและการถายทอดไปยังผูบริหาร

ระดับตางๆ  และพนักงานซึ่งถาบุคคลภายในองคกรไมสามารถเขาใจตอวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร 

ยอมยากที่จะทําใหบุคคลเหลานั้นปฏิบัติตามวิสัยทัศนและกลยุทธ 

2) การที่ผูบริหารระดับตาง ๆ และพนักงานยังขาดแรงจูงในท่ีจะปฏิบัติตามกลยุทธ 

3) ผูบริหารระดับสูงขององคกรมักไมคอยใหความสนใจและใหความสําคัญกับกล 

ยุทธมาก  ผูบรหิารมักจะมองวากลยุทธเปนเพียงกิจกรรมที่ทําเพียงแคปละครั้งเทานั้น ทําใหกลยุทธไมได

นําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง 

หลักการ BSC สามารถนํามาใชแกปญหาอุปสรรคทั้ง 3 ขอเบื้องตนของการนํากลยุทธไปสู

การปฏิบัติได เพราะ BSC จะเปนเครื่องมือในการสื่อสารและถายทอดกลยุทธใหบุคลากรทุกระดับได

รับทราบ อีกทั้งการแปลง BSC จากระดับองคการไปสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล ทําใหทุกคนทราบ

ถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่ตนเองจะตองทําเพื่อชวยใหกลยุทธขององคกรประสบผลสําเร็จ 

ประโยชนของ Balanced Scorecard   

การทํา BSC มีประโยชนตอองคกรหลายประการ ดังน้ี 

1) การเห็นชอบและสื่อสารทางกลยุทธ 

2) การเรียนรู 

3) การวางแผนมคีวามชัดเจนยิ่งข้ึน 

4) กระตุนใหเกิดการพัฒนาองคกร 

5) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการนํา Balanced Scorecard มาใชใหเกิดผล 

การนํา BSC ไปใชใหเกิดผลสําเร็จนั้น มีปจจัยหลาย ๆ อยางเขามาเกี่ยวของ และ

ขั้นตอนที่จะสงผลสําเร็จหรือไมนั้นอยูในข้ันของการนํา BSC ไปใชมากกวาการออกแบบแตการนํา BSC 

ไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จนั้นไมไดมีกฎเกณฑตายตัว ซึ่งจะสามารถสรปุปจจัยที่จะนํา BSC ไปใชใชเกิดผล

ไดดังนี้ 

1) ผูบริหารระดับสูงถือเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการนํา BSC มาใชใหเกิดผลสําเร็จ

ผูบริหารจะตองมีความเขาใจในหลักการของ BSC และมีทัศนคติที่ดีในการนํา BSC มาใช อีกทั้งตองให

การสนับสนุนและเปนเจาภาพในการนํา BSC มาใชในองคกรโดยไมควรจะมอบหมายใหผูบริหารระดับ

รองเปนเจาภาพแทน 
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2) การบริหารการเปลี่ยนแปลง การนํา BSC มาใชใหเกิดผลจะตองนําแนวคิดใน

เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเขามาใชรวมดวย เนื่องจากการนํา BSC มาใชนั้นจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ขึ้นในองคกร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ควรพิจารณาไดแก มุงเนนการสื่อสารภายในและไมควรทําทีเดียวทั้ง

องคกร รวมทั้งจะตองมีการสรางทัศนคติท่ีดีใหกับพนักงานดวย 

3) การนํา BSC มาใชตองเนนที่ความเร็ว เรียบงาย ตอเนื่อง และใชเปนประจําโดย

ความเร็วคือ ความเร็วในการพัฒนาและนําเอา BSC ไปใช การพัฒนาจึงมุงเนนถึงการพัฒนามากกวา

ความสมบูรณ เนื่องจาก BSC จะไมมีวันสมบูรณไดจนกวาไดมีการใชความเรียบงายคือ ความเรียบงายใน

ดานหลักการแนวคิดที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาความตอเนื่อง คือ การนํา BSC มาใชไมใชโครงการท่ีจะทํา

ไดไมสําเร็จภายในเวลาไมก่ีเดือนหรือป แตการท่ีจะไน BSC จนประสบผลสําเร็จนั้น จะตองมีความ

ตอเนื่อง ทั้งมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา สวนการใชเปนประจําหมายความวา

ตองนํา BSC มาใชผสมผสานกับการบริหารงานประจําวันไมวาจะจัดใหมีการประชุมตาม BSC หรือทํา

ใหผลการดาํเนินงานตาม BSC เปนสิ่งที่ทําใหเห็นไดชัดเจนอยูตลอดเวลา 

4) การผูกผลของ BSC กับสิ่งที่จูงใจบุคลากร ถือเปนประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยูซึ่ง

การผูกกับสิ่งจูงใจน้ันหมายถึง ถาทําไดตามเปาหมายจะไดรับรางวัล แตถาไมถึงเปาหมายที่ตั้งไวจะ ไม

เกิดอะไรขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ยังจําเปนตองพิจารณาตอไป 

5) BSC ถือเปนเครื่องมือทางกลยุทธ ดังน้ันถาจะนํามาใชใหเกิดผลท่ีสุด ควรจะ

นํามาใชในดาน ของกลยุทธเปนหลัก ไมใชเพียงแคการประเมินผลใหครบท้ัง 5 ดาน เทานั้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในเรื่องของการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) เนื่องจากตัวชี้วัดท่ีอยูใน BSC 

นั้นควรจะเปนตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ (Strategic Measures) มากกวาตัวชี้วัดท่ีเปนตัวชี้วัดในการเตือนภัย 

(Safety Measures) กอนที่เราจะเริ่มทํา BSC องคกรอาจจะมีตัวชี้วัดอยูแลวเปนรอย ๆ ตัวแตการทํา 

BSC ไมใชการนําเอาตัวชี้วัดในเชิงกลยุทธเปนหลัก นั่นคือ ถาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดีข้ึนยอมทําให

องคการดขีึ้นตามกลยุทธท่ีกําหนดไว สวนตัวชี้วัดในการเตือนภัยนั้นจะเปนตัวชี้วัดในการเตือนภัยมากกวา

ผลการดําเนินงานนั้นสูงกวาหรือต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 
 

2.1.7 แนวคิดเกี่ยวกับการใชธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ

ควบคุมดูแล กิจการตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง

สามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้ มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ 

หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ

ความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได 

การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. 2545) 
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ธรรมาภิบาล เปนหลักการท่ีนํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย ดวยเหตุ

เพราะ ชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตางทํางานอยาง

ซื่อสัตยสุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําใหผลประกอบการขององคกรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แลวยังทํา

ใหบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ ศรัทธาและเชื่อมั่นในองคกรน้ัน ๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

เชน องคกรที่โปรงใส ยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบได ยอมสราง

ความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความ

เจริญกาวหนาของประเทศ เปนตน (http://th.wikipedia.org) 

 กลาวโดยสรุป ธรรมาภิบาล เปนกลไกสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ         

ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน สามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชนที่จะปกปองสิทธิของตนเองตาม

กฎหมาย และแสดงความเห็นที่แตกตางกันบนหลักการของการมีสวนรวม มีความโปรงใสที่สามารถ

ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบตอผลท่ีกระทํา และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ภายใตการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือ 

ตอบสนองความตองการของคนในสังคม มีระบบบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน และสามารถแกไขปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต 
 

 

องคประกอบของธรรมาภิบาล 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

พ.ศ.2542 ไดแบงองคประกอบของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีออกเปน 6 ประการ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพ 2.2 องคประกอบของธรรมาภิบาล 

 

หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม 

ธรรมาภิบาล 

หลักความรับผิดชอบ 

หลักความคุมคา 
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1) หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมาย และกฎขอบังคับ ใหทันสมัยและเปนธรรม

เปนที่ยอมรับของสังคม อันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับ

เหลาน้ัน โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของตวับุคคล 

2) หลักคุณธรรม เปนการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของ

รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัตหินาที่เพื่อใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา

ตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จรงิใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต

จนเปนนิสัยประจําชาติ 

3) หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย

ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมี

กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน 

4) หลักความมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความเห็น การไตสวนสาธารณะ

ประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

5) หลักความรับผิดชอบ เปนการตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความ

รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจน

การเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

6) หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการ และใชทรัพยากรที่จํากัดเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา

และบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ

ยั่งยืน 

แตจะเปนหลักการใดก็ตาม ก็จะเห็นวาหลักการทั้งหลายลวนมีจุดมุงหมายที่จะรักษา “ความ

สมดุล” ในมิติตาง ๆ ไว เชน หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหวางตนเองกับผูอ่ืน คือไมเบียดเบียน 

ผูอื่นหรือตัวเองจนเดือดรอน ซึ่งการที่มีความโปรงใส เปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวม ตรวจสอบ ก็

เพื่อมุงใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเห็นถึงความสมดุลดังกลาววาอยูในวิสัยที่ยอมรับได สวนหลักความ

รับผิดชอบ ก็ตองสมดุลกับเสรีภาพที่เปนสิ่งที่สําคัญของทุกคน และหลักความคุมคา ก็ตองสมดุลกับหลัก

อ่ืนๆ เชน บางครั้งองคการอาจมุงความคุมคาจนละเลยเรื่องความเปนธรรมหรือโปรงใส หรือบางครั้งที่

หนวยงานโปรงใสมากจนคูแขงขันลวงรูความลับที่สําคัญในการประกอบกิจการ ความสมดุล หรือ ธรรม 

จึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของธรรมาภิบาล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 
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หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

1) ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผูที่มาใชบริการ 

(Clear statement-high service quality)" องคกรจะตองมีการประกาศ (statement) พันธกิจและ

วัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจน และใชเปนแนวทางในการวางแผน การปฏิบัติงานขององคกรนั้น ๆ" 

2) ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในหนาที่และบทบาทของตน (Public Statement 

วาจะทํา หนาที่อยางไรโดยวิธีอะไรที่จะบรรลุเปาหมาย) "ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการ

ประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึงหนาที่และความรับผิดชอบของตน โดยระบุใหทราบถึงการ

ปฏิบัติงานที่พอเหมาะกับขนาดและความซับซอน (Complexity) ขององคกร" 

3) สงเสริมคานิยม (Values) ขององคกร และแสดงใหเห็นถึงคุณคาของธรรมาภิบาล

โดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรม (Behaviors) (moral integrity and etiquette in the responsiveness 

to the diverse public)"ผูบริหารทําตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนชั้นอยางเสมอ

ภาคและเทาเทียมกัน" 

4) มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอยางโปรงใส และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม

(Providing information to flow two-ways)"ตองมีระบบตรวจสอบการทํางานทุกอยาง เพื่อใหแนใจ

วาทุกอยางดําเนินไปตามแผนการทํางาน มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานบัญชีการเงินรวมทั้ง

ขอมูลตางๆ ที่ผลิตโดยองคกร" 

5) พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ผูบริหารตองมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง) "ผูบริหารจัดการจะตอง

มีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเปนระยะๆ ทั้งนี้รวมท้ังการประเมินความตองการใน

การฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะที่ตองการใชในการปฏิบัติหนาที่" 

6) การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอยางจริงจัง

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

 

2.1.8 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลแผนพัฒนาและแผนดําเนินงาน และการประเมิน 
       ความเปนองคกรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 การประเมินผลแผน/โครงการ เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล

เก่ียวกับแผน/โครงการ แลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของแผน/โครงการที่วางไว ซึ่งจะเปนขอมูล

พื้นฐานสําคัญในการปรับปรุงแกไขแผน/โครงการ เพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานตอไปการ

ประเมินผลแผน/โครงการ สามารถทําได 4 ระยะคือ 1) กอนเริ่มดําเนินการ (Pre-plan) เพื่อดูวาแผน/

โครงการมีความเหมาะสมและเปนไปไดหรือไม 2) ระหวางดําเนินการ (On-going) เพื่อติดตาม

ความกาวหนาของแผน/โครงการ และตรวจสอบแผน/โครงการ 3) เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินการ

(Completion) เพื่อดูวาบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม 4) หลังแผน/โครงการ (Post) เพื่อดูผลสําเร็จ
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ตอเนื่องและผลกระทบท่ีเกิดจากแผน/โครงการ ทําใหทราบถึงผลประโยชน ผลกระทบในระยะยาว อาจ

เรียกวาเปนการประเมินความย่ังยืนของแผน/โครงการ เทคนิคท่ีใชในการประเมินแผน/โครงการนอกจาก 

CIPP Model ที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีเทคนิค Balanced Scorecard ซึ่งเปนตัวบงชี้ผลสําเร็จของ

การปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นเพื่อ ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมของ

องคกร โดยเฉพาะกลุมที่มีบทบาทสําคญัตอความอยูรอดและเติบโตขององคกร 4 กลุมหลักดังนี้ 

2.9.1 ดานการเปนองคกรภาครัฐที่มีการดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจที่กําหนดไวในแผน 

ไดแก ความสําเร็จของโครงการ และความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 

2.9.2 ดานกลุมเปาหมายหรือผูรับบริการจากองคกรภาครัฐ ไดแก การตอบสนอง รวดเร็ว

และถูกตอง การใหบริการ(คุณภาพของการบริการ) ที่มีตอประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย

ประโยชน 

2.9.3 ดานการบริหารจัดการ/กระบวนการภายใน ไดแก เวลาในกระบวนการ (การใชเวลา

ในแตละขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม) คุณภาพในกระบวนการ (คุณภาพของงานในแตละขั้นตอนการ

ดําเนินการ) ผลิตภาพในกระบวนการ (ทักษะ แรงจูงใจ ผลผลิตตอคน) ความรูความสามารถของบุคลากร 

ทักษะจริยธรรม ขวัญและกําลังใจ กระบวนการทํางาน วัฒนธรรมองคกร 

2.9.4 ดานการเรียนรูและพัฒนา ไดแก การคนควา ทดลอง การผลิต และบริการ การ

เรียนรูอยางตอเนื่อง การศึกษาหาวิธีปรับปรงุระบบงาน การรกัษาทุนทางปญญา การใชทักษะการมีสวน

รวมของบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางบุคลากร 

 

2.1.9 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนา 
                     องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะผูศึกษาไดนําแนวคิด CIPP Model และ Balanced 

Scorecard มาใชโดยแบงการประเมินเปน 4 ดาน ตามแนวของ CIPP Model คือ การประเมินดาน

บริบท (Content) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Output) 

และนําแนวคิด Balanced Scorecard มาใชในการประเมินดานผลผลิต 
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ภาพ 2.3 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
        องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การทบทวนงานและ 
การวิเคราะหขอมูลทุติยภมิู 

 

- สภาพทั่วไปและขอมูลของ อบจ.
เชียงใหม 
- การดําเนินงานงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 
- กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาอบจ.
เชียงใหม 
- แผนพฒันาสามป อบจ. เชียงใหม 

บทบาทของ อบจ. ที่มีคุณภาพใน
การบริหารจัดการ 

- ธรรมาภิบาล 

- โปรงใส 

- ความรับผิดชอบ 

- บทบาทตาม พรบ. 

ความเหมาะสมของปจจัยนําเขา 

- แนวคิดท่ีนํามาใช 
- งบประมาณ 
- บคุลากร 
- วัสดุ อุปกรณ 

- แผนใน 7 ยุทธศาสตร 

ประสิทธิภาพของแผน/โครงการ 

- ดานพันธกิจ 
 ๐ ผลสําเร็จของโครงการ 
 ๐ ผลสําเร็จของแผน 
- ดานการบริหารจัดการ 
 ๐ ผลสําเร็จดานบุคลากร 
 ๐ ผลสําเร็จดานบริหารจัดการแผน 
- ดานกลุมเปาหมาย 
 ๐ ผูรับบริการตามโครงการ/แผน 
 ๐ ผูมสีวนไดสวนเสียตาม    
   โครงการ/แผน 
- การเรียนรูและพัฒนา 
 ๐ การพฒันาระบบการทํางาน 

สรุปผลประเมนิ/ข้อเสนอแนะ 

บริบทของ อบจ.เชียงใหม บริบทโครงการใน 7 ยุทธศาสตร ประสทิธิผลของแผน/โครงการ 

- การบรรลวุัตถุประสงคของแผน/โครงการใน 7 
ยุทธศาสตร 

 1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
 2) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 3) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 
 4) ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศลิปวัฒนธรรมฯ 
 5) ยุทธศาสตรดานการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6) ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
 7) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พนินท เครือไทย และ  ชิชญาสุ ชางเรียน (2554)  ประเมินประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดพิษณุโลก 

ผลการศึกษาดานประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะพบวา อปท.ขนาดกลาง มีจุดเดนในดานการ

ใหบรกิารสาธารณะดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดานการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเที่ยว และดาน

การสาธารณสุขใน  ขณะที่อปท.ขนาดเล็กเนน การใหบริการสาธารณะเฉพาะดาน (Specific function) 

ไดแก ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ สงบเรียบรอย ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศาสนาจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน และดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดลอม อปท.ใชปจจัยนําเขามากเกินในดานการสงเสริม ศิลปวัฒนธรรมศาสนาจารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

ดานการใหบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ดานการลงทุนและ ดานการจัดระเบียบชุมชน

และการรักษาความสงบเรียบรอย อยางไรก็ตามเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ

สาธารณะของ อปท. การกําหนดนโยบายเฉพาะดานควรเนนความรวมมือระหวาง อปท.ในแตละระดับ 

โดยเนนความรวมมือที่มีองคกรเปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล นอกจากนี้ในกลุม อปท. ระดับเดียวกัน 

การจัดการและแลกเปลี่ยนความรูจะนําไปสูการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการที่อปท. จําเปนตอง

ปรับตัวตอไปในอนาคต 

อิสรีย ภักดิ์ศรีแพง และ รัตพงษ สอนสุภาพ (2557) ศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมาในการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ี

เปนบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีความรูเก่ียวกับการทองเที่ยวอยูในระดับปาน

กลาง มีความเขาใจเก่ียวกับบทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาตอการพัฒนาการ

ทองเที่ยวอยูในระดับปานกลาง-ดี  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาไมมีแหลงทองเท่ียวอยูใน

ความรับผิดชอบ แตมีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาการทองเท่ียว เนนการสนบัสนนุ การจัดกิจกรรม

ของหนวยงานตาง ๆ ที่ถูกบรรจุเขาในปฏิทินการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) มา

สงเสริมเปนลําดับตน ๆ เมื่อเทียบงบประมาณที่มีอยูกับพื้นที่รับผิดชอบ 32 อําเภอ  ถือวายังไมพอเพียง 

จึงทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวไมเปนรูปธรรมเทาที่ควร   กลุมตัวอยางท่ีเปนผูประกอบการทางการ

ทองเท่ียว ยังไมมีความเขาใจถึงบทบาท อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา ในดาน

การทองเท่ียว ทราบเพียง บทบาทดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และมีความคาดหวังใหสนับสนุน

งบประมาณใน การจัดกิจกรรมทุกระดับ และเพิ่มการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยว โดยผูศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด นครราชสีมาภายใต

บทบาทขององคการบริหารสวนจังหวดั 3 ดาน คือ ดานบุคคล ดานงบประมาณ ดานการวางนโยบายและ

แผนงาน 
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นิตยรดี ใจอาษา (2555) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอกระบวนการบริหารจัดการใน

องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี  ผลการศึกษาพบวา บุคลากรท่ีมีความคิดเห็นตอกระบวนการบริหาร

จัดการในองคการ บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม ท้ัง 4 ดาน ไดแก การวางแผน การจัดองคกร 

การมีสวนรวม และการควบคุม อยูในระดับมากและผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ

กระบวนการการบริหารจัดการในองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี พบวา บุคลากรที่มีเพศอายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงานและหนวยงานที่สังกัด ตางกันมีความคิดเห็นตอกระบวนการ

บริหารจัดการในองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไมแตกตางกัน 

แวหะมะ จินาแว และ อรยิา คูหา (2553) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนในเขตอําเภอยี่งอ ในการใหบริการทั้ง 8 ดาน 

คือดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานการแกไขปญหาความยากจน ดานการศึกษา ดานสังคมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการบริหารการจัดการท่ีดี 

และ ดานความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการ

บริการทั้ง 8 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตประชาชนที่มีกลุมอายุและระดับการศึกษาที่แตกตาง

กันมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยประชาชนใหขอเสนอแนะวาควรมีการพัฒนาดานการ

คมนาคม ปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภคบริโภค ดานเศรษฐกิจ สงเสริมใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได

และใชชีวิตแบบพอเพียง พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสํานึกใหพัฒนาและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และใหตระหนักถึงความสําคัญของการใชชีวิตรวมกันของประชาชนในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินงาน 

 
  โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจและติดตามผลการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม วามีการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการ ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงคของผลการดําเนินงาน ปญหา 

และอุปสรรคการดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และ

แผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งขอเสนอ

เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น วิธีการดําเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร หมายถึง กลุมเปาหมายที่จะเปนแหลงขอมูลในการติดตามและประเมินผล ไดแก  

1) บุคลากรที่ทํางานในหนวยงานปฏิบัติงาน/สวนงานท่ีรับผิดชอบการดําเนิน 

โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

2) ประชาชนและผูนาํชุมชนในแตละพ้ืนท่ีที่ไดรับประโยชนในพื้นที่ดําเนินการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

3) ผูบรหิาร/เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม 

4) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 42 คน 

 กลุมตัวอยาง หมายถึง บางสวนของประชากรที่จะใชในการศึกษา ไดแก 
1) ขาราชการจํานวน   38  คน ท่ีปฏิบัติงานในแตละสวนงานของสํานักงานองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คํานวณจากสูตร 
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(อางจาก กัลยา วานชิยบัญชา, 2544) 

     เมื่อ n0  หมายถึง ขนาดตัวอยางเบ้ืองตน 

p   หมายถึง สัดสวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
                ; q=1-p 
z   หมายถึง คาที่เปดจากตารางการแจกแจงปรกติมาตรฐานที่ระดับความเชื่อม่ัน 
               90% 
e  หมายถึง คาความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดขึ้นไดไมเกินรอยละ 10 
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   จากขนาดตัวอยางเบ้ืองตน นํามาคาํนวณหาขนาดตัวอยางได ดังนี้ 
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    เมื่อ n   หมายถึง ขนาดตัวอยาง 
n0 หมายถึง ขนาดตัวอยางเบ้ืองตน 
N  หมายถึง จํานวนขาราชการทั้งหมดขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม   
               ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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โดยสุมตัวอยางแบบบังเอิญและเปนสัดสวนกับจํานวนขาราชการจากแตละ 

หนวยงาน  ดังตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1 จํานวนและขนาดตัวอยางขาราชการในแตละสวนงานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
              เชียงใหม 

สวนงาน จํานวนขาราชการ ขนาดตัวอยาง 

1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 38 6 

2. กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 11 2 

3. กองแผนและงบประมาณ 21 3 

4. กองคลัง 23 3 

5. สํานักการชาง 71 11 

6. กองพัสดุและทรัพยสิน 23 3 

7. สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 5 

8. กองการเจาหนาที่ 26 4 

9. หนวยตรวจสอบภายใน 5 1 

                รวม 248 38 

ขอมลู ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 

2)   ประชาชนซึ่งไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการในแตละพื้นท่ี และผูนําชุมชน

ในแตละพื้นที่ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ที่ถูกสุมโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

ตามลักษณะของโครงการ และตัวชี้วัด 

3)   ผูบรหิาร/เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ตอบแบบสอบถามทาง 

ไปรษณีย 

4)   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมที่ที่ตอบแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย 

3.2  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3.2.1 การตรวจเย่ียมพื้นที่ 

พื้นท่ีเปาหมายของการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีนั้นเปนพื้นที่ท่ีกระจายตามลักษณะทั้ง 4 โซน 

ทางภูมิศาสตรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

โซนที่ 1 ไดแก อ.กัลยานิวัฒนา อ.สะเมิง อ.แมแจม อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเตา และ อ.อมกอย 

โซนที่ 2 ไดแก อ.แมอาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.พราว และ อ.แมแตง 

โซนที่ 3 ไดแก อ.ดอยสะเก็ด อ.แมออน อ.สารภี อ.หางดง อ.สันกําแพง อ.สันปาตอง อ.แมวาง  

                 และ อ.ดอยหลอ 

โซนที่ 4 ไดแก อ.เมือง อ.แมริม และ อ.สันทราย 
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คณะทํางานสุมตัวอยางโครงการจากแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัด 

เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยางนอย 3 ยุทธศาสตร  โดยคณะผูศึกษารวมกับ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเย่ียมการดําเนินโครงการในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ที่อยู

ระหวางการดําเนินงาน และ/หรือโครงการที่ดําเนินงานแลวเสร็จ จํานวน 3 ครั้ง  โดยผลการตรวจเยี่ยม

พื้นที่จะนําเสนอในรายงานฉบับที่ 2  

 

3.2.2 การพิจารณาโครงการตอเนื่อง 
โครงการตอเนื่อง หมายถึง โครงการในแผนพัฒนาสามปซึ่งมีการจัดสรร 

งบประมาณตอเนื่อง 2-3 ปติดตอกัน และมีการดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2560    

 
3.2.3 การวิเคราะหการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะทํางานขอขอมูลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากกอง 

แผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มาวิเคราะหการเบิกจายงบประมาณจําแนก

ตามยุทธศาสตร หนวยงานที่รับผิดชอบ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร ทั้งรวมและแยกโครงการประเภทจัดซื้อ

วัสดุครภุัณฑ  ท้ังน้ีการแยกโครงการประเภทจัดซื้อวัสดุครุภัณฑออกจากโครงการตามแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เนื่องดวยตองมีการเปรียบเทียบความสอดคลองของโครงการ ตาม

แผนพัฒนาฯ กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนกลุมที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2558-2561) โดยผลการ

วิเคราะหการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสท่ี 1-2 จะนําเสนอในรายงาน

ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1-3 จะนําเสนอในรายงานฉบับที่ 2 และท้ังปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะนําเสนอใน

รายงานฉบับสมบูรณ 

 

3.2.4 การสุมติดตามโครงการจากแผนการดําเนนิงานองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามยุทธศาสตร 

คณะทํางานไดทําการสุมตัวอยางโครงการจากแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวน 

จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามยุทธศาสตร โดยใชขนาดตัวอยาง จากสูตร                                        
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     เมื่อ n0  หมายถึง ขนาดตัวอยางเบ้ืองตน 

p  หมายถึง สัดสวนโครงการที่ดําเนินงานแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
                ; q=1-p 
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z  หมายถึง คาที่เปดจากตารางการแจกแจงปรกติมาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 
               90% 
e  หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนไดไมเกินรอยละ 10 
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1.645 0.61 0.39
n 64.37 64

0.1
 

จากขนาดตัวอยางเบื้องตน นํามาคาํนวณหาขนาดตัวอยางได ดังนี้ 
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    เม่ือ n   หมายถึง ขนาดตัวอยาง 
n0 หมายถึง ขนาดตัวอยางเบ้ืองตน 

 N  หมายถึง จํานวนโครงการทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ดวยวิธีสุมแบบเชิงเดียว และเปนสัดสวนกับจํานวนยุทธศาสตรในแตละดาน ดังตาราง 3.2 ทั้งนี้

จะติดตามในดานงบประมาณ หนวยงานที่รับผิดชอบ สถานะของโครงการ และผลการดําเนินโครงการ

เทานั้น  

 

ตาราง 3.2 จํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานฯ และจาํนวนโครงการที่ทําการสุมเพื่อตดิตามผล 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการตามแผน
ดําเนินงานฯ/สุมติดตามผล 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 92/20 

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 10/2 

3. ยุทธศาสตรดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9/2 

4. ยุทธศาสตรดานศาสนาและวฒันธรรม 4/1 

5. ยุทธศาสตรดานการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 57/12 

6. ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 

7/2 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมอืงท่ีดี 52/11 

รวม  231/50 
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3.2.5 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

คณะทํางานไดพัฒนาตัวชี้วัดในแตละดาน ไดแก ดานพันธกิจ  ดานคุณภาพของผลงาน  

ดานการบริหารจัดการ ดานกลุมเปาหมาย (ผูมีสวนไดสวนเสีย) และดานการเรียนรูและพัฒนา 

(นวัตกรรม) รายละเอียด ดังนี้  

การประเมินพันธกิจ : 1. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 

1. ความครบถวนของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 
 

ประเมินลักษณะของแผนพัฒนาสามป 4 ขอ ดังนี้ 
1) แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2) แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการ

พัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
3) แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาํเนินการเปนหวง

ระยะเวลาสามป 
4) แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ

งบประมาณรายจายประจําป 
เกณฑการประเมิน 

 ดําเนินการทุกขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ดําเนินการ 3 ขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ดําเนินการ 2 ขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปาน

กลาง 
 ดําเนินการ 1 ขอ หมายถึง ตองปรับปรงุ 

2. การมีสวนรวมของประชาชน
และภาคสวนตาง ๆ และการ
กระจายอํานาจใหชุมชนจัดการ
ตนเอง 
หมายเหตุ 
แผนชุมชน คือ ผลของการจัดการบริหาร
การใหชุมชน เรียนรู จดสามารถกําหนด
เปาหมายดวยกระบวนการมีสวนรวมของคน
ทั้งระดับครอบครัวและชุมชนเพื่อใหคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนในอนาคต โดยกําหนดเปน
กิจกรรมโครงการ ในลักษณะที่ชุมชนทําได
เองทันที ดวยความสามารถและศักยภาพ
ของชุมชน หรืออาศัยความสามารถรวมกัน
กับหนวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ในการ
ดําเนินการรวมกัน หรือยกใหเปนภาระของ
หนวยงานภายนอกชุมชนเปนผูดาํเนินการใน
กิจกรรมโครงการที่เกินขีดความสามารถของ
ชุมชนเปนผลของการพัฒนา ปองกันและ
แกไขปญหาของชุมชนสูจุดหมายของการ
เปนชุมชนเขมแข็ง “อยูเย็นเปนสุข” 

 

ประเมินการมีสวนรวมในกระบวนการทํางาน ดังนี้ 
1) มีการจัดทําประชาคมหรือการประชุมภาคประชาชนหรือผูมีสวน

ไดสวนเสียในขั้นตอนการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2) โครงการจากแผนชุมชนถูกบรรจุในแผนพัฒนาหรือขอบัญญัติ

ประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมมากกวารอยละ 
30  

3) มีโครงการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน ริเริ่ม
ผลักดันโครงการพัฒนาตาง ๆ 

4) มีการจัดทําวิสยัทัศนการพัฒนาทองถ่ินโดยมีความสอดคลองกับ
สภาพบริบทหรือปญหาเรงดวนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน 

เกณฑการประเมิน 
 ดําเนินการทุกขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ดําเนินการ 3 ขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ดําเนินการ 2 ขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 ดําเนินการ 1 ขอ หมายถึง ตองปรับปรุง 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
3. การแกไขปญหาของชุมชน ประเมินกระบวนการทํางาน ดังนี้ 

1) อบจ. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ 

2) อบจ. สงเสริมการดําเนินการรวมกันระหวาง อปท. ในการ
จัดบริการสาธารณะหรือแกไขปญหาใหแกประชาชนอยาง
ตอเนื่อง 

3) มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานรวมกับสวนราชการหรือ
หนวยงานรัฐในการจัดบริการสาธารณะหรือแกไขปญหาใหแก
ประชาชนอยางตอเนื่อง 

4) มีการมอบหมาย/รวมมือ/สงเสรมิใหภาคชุมชนหรือองคกร
ประชาสังคม เปนผูดาํเนินการแทนเพื่อแกไขปญหาชุมชนหรือ
เพื่อการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เกณฑการประเมิน 
 ดําเนินการทุกขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ดําเนินการ 3 ขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ดําเนินการ 2 ขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 ดําเนินการ 1 ขอ หมายถึง ตองปรับปรุง 

4. การบรรลุวัตถุประสงคในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป 

เปนการประเมินความครบถวนของเนื้อหาการบรรลุวัตถุประสงค
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1) มีการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปและจัดทําโครงการ

พัฒนาเพ่ือขยายฐานการพัฒนาในดานตาง ๆ ในป พ.ศ.  
2559 -2561 ใหมีประสิทธิภาพ 

2) มีการจัดทําแผนมีการประสานและบูรณาการการจัดทํา
แผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองตาม
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 

3) เตรียมโครงการตาง ๆ ใหอยูในลักษณะพรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจาํป และนาํไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรบั
งบประมาณ 

4) มีความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
แผนพัฒนาสามป และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

5) มีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
เกณฑการประเมิน 
 ดําเนินการทุกขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ดําเนินการ 4 ขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ดําเนินการ 3 ขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 ดําเนินการนอยกวา 3 ขอ หมายถึง ตองปรับปรุง 

 
การประเมินพันธกิจ 2. ผลสําเร็จของโครงการ 
  

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
1. รอยละของการกระจาย
งบประมาณและโครงการ
ในแตละพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร 

ตรวจนับ วิเคราะห โครงการที่อยูในแผนการดาํเนินงาน องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไดมีการจัดสรร
งบประมาณ และจํานวนโครงการลงในแตละพื้นที่ทางภูมิศาสตร 
เกณฑการประเมิน : 
 ต้ังแตรอยละ 96 หมายถึง มีการกระจายดีมาก 
 รอยละ 76.80 - 95.99หมายถึง มีการกระจายดี 
 รอยละ 57.60 - 76.79หมายถึง มีการกระจายปานกลาง 
 นอยกวารอยละ 57.60 หมายถึง ตองปรับปรุง 

2. รอยละของโครงการที่
ดําเนินการตามแผน 

ตรวจนับจํานวนโครงการที่ดําเนินการจริง เทียบกับโครงการทั้งหมดที่
อยูในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เกณฑการประเมิน : 
 ต้ังแตรอยละ 80  หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 รอยละ 65.00-79.99   หมายถึง มีการดาํเนินการในระดบัดี 
 รอยละ 50.00-64.99   หมายถึง มีการดาํเนินการในระดบัปานกลาง 
 นอยกวารอยละ 50.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 

3. รอยละของโครงการที่
ดําเนินการแลวเสร็จตาม 
แผน 

ตรวจนับจํานวนโครงการที่ดําเนินการจริงและแลวเสร็จ เทียบกับ
โครงการทั้งหมดท่ีอยูในแผนการดาํเนินงาน ประจาํปงบประมาณ             
พ.ศ. 2560 
เกณฑการประเมิน : 
 ต้ังแตรอยละ 80 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 รอยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 รอยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 นอยกวารอยละ 50.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 
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การประเมินพันธกิจ : 3. ผลสําเร็จของแผนการดําเนินงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 

1. รอยละของแผนการ
ดําเนินงานฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ 
 สอดคลองกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  

 แผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอน บน  

 แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม 

วิเคราะห และจําแนกโครงการที่อยูในแผนการดําเนินงานฯ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่บรรจุใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
เกณฑการประเมิน : 
 ต้ังแตรอยละ 80 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 รอยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 รอยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 นอยกวารอยละ 50.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 

2. รอยละของการเบิก
จายเงินเปรียบเทยีบกับ
เปาหมายที่กระทรวง การ
คลังกําหนด 
 

การติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ เพื่อทราบประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการใชจายเงนิในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือเมื่อสิ้นสุดแผน 
เกณฑการประเมิน : 
 ต้ังแตรอยละ 96 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
 รอยละ 77.00 – 95.99 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับดี 
 รอยละ 57.60-76.79 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
 นอยกวารอยละ 57.60 หมายถึง ตองปรับปรุง 

3. รอยละของโครงการตาม
แผนการดําเนินงาน ประจํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ที่ไดดําเนินการเทียบกับ
เปาหมายในแผนพัฒนา
สามป 

ตรวจนับจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560   ที่ดําเนินการจริง เทยีบกับโครงการทั้งหมดท่ีอยูใน
แผนพัฒนาสามป 
เกณฑการประเมิน : 
 ต้ังแตรอยละ 80 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 รอยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 รอยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 นอยกวารอยละ 50.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 

 
4. รอยละของโครงการที่
ไดรับการสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

การประเมินวัดจากโครงการโครงการในแผนพัฒนาสามปซึ่งมีการ
จัดสรรงบประมาณตอเนื่อง 2-3 ปติดตอกัน และมีการดําเนนิงานตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เกณฑการประเมิน : 
 ต้ังแตรอยละ 80 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 รอยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 รอยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 นอยกวารอยละ 50.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
การประเมินคุณภาพของผลงาน : ผลการดําเนินงาน 
1. การบรรลุวัตถุประสงค
ในการดําเนินโครงการ 

ประเมินโดยพิจารณารอยละของจํานวนโครงการตามแผนการ
ดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560   ที่ดาํเนินการแลวเสรจ็
และบรรลุวัตถุประสงคครบถวนเทยีบกับจํานวนโครงการทีด่าํเนินการ 
(ใชวิธีสุมอยางงาย) 
เกณฑการประเมิน : 
 ตั้งแตรอยละ 96 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 รอยละ 76.80 - 95.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 รอยละ 57.60 - 76.79 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 นอยกวารอยละ 57.60 หมายถึง ตองปรับปรุง 

2. ระยะเวลาในการดาํเนิน
โครงการ 

ประเมินโดยพิจารณารอยละของจํานวนโครงการตามแผนการ
ดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดําเนินการแลวเสรจ็ตาม
ชวงเวลาที่ระบุในแผนการดาํเนินงานเทียบกับจํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ )ใชวิธีการสุมตัวอยาง(  
เกณฑการประเมิน : 
 ตั้งแตรอยละ 96 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 รอยละ 76.80-95.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 รอยละ 57.60-76.79 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปาน 

กลาง 
 นอยกวารอยละ 57.60 หมายถึง ตองปรับปรุง 

3. การขยายผลการดาํเนิน
โครงการใหเกิดความยั่งยืน 

ประเมินโดยพิจารณาจากรอยละของโครงการตอเนื่องตามแผนพัฒนา 

3 ป  ที่มีลักษณะการดําเนินโครงการโดยการมีสวนรวมของชุมชนและมี

การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเมื่อเทียบกับโครงการตอเนื่อง

ทั้งหมด 

เกณฑการประเมิน 

 ตั้งแตรอยละ 80 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 รอยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 รอยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
 นอยกวารอยละ 50.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 
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การประเมินการบริหารจัดการ : 1. แผนพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. ผลสําเรจ็ของการ
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานกําหนดเปนขอ ซึ่งขอมูลไดจาก (ขอ 6 
รวม) หลักฐานทั้งท่ีเปนเอกสาร และการสัมภาษณผูเก่ียวของ 
1) มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2) มีการดาํเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว ไมนอย

กวารอยละ 80 
3) มีสวัสดิการเสรมิสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจให

บุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทกัษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 
5) มีการประเมินผลสาํเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
6) มีการนําผลการการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน 

หรือการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
เกณฑการประเมิน  
 ดําเนินการทุกขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
 ดําเนินการ 4-5 ขอ หมายถึง มีการดําเนินการในระดับดี 
 ดําเนินการ 3 ขอ หมายถึง มีการดาํเนินการในระดับปานกลาง 
 ดําเนินการนอยกวา 3 ขอ หมายถึง ตองปรับปรุง 

2. รอยละของบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนา 

ประเมินจากรอยละของบุคลากรที่ไดรับการศึกษาตอใหสูงข้ึน ไดรับการ
อบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา เลื่อนตําแหนง 
เกณฑการประเมิน 
 ต้ังแตรอยละ 80 หมายถึง ดําเนินการในระดับดีมาก 
 รอยละ 65.00-79.99 หมายถึง ดําเนนิการในระดับดี 
 รอยละ 50.00-64.99 หมายถึง ดําเนนิการในระดับปานกลาง 
 นอยกวารอยละ 50.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 

3. รอยละของหลักสูตรที่
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร 
และตรงกับความตองการ
ของบุคลากร 

ประเมินจากรอยละของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีจัดขึ้น วาเปน
หลักสูตรที่เกิดจากความตองการของบุคลากรที่เขารับการอบรมอยาง
แทจริง หรือเปนหลักสูตรท่ีผานการวิเคราะหเชิงประจักษแลว 
เกณฑการประเมิน 
 ต้ังแตรอยละ 80 หมายถึง ดําเนินการในระดับดีมาก 
 รอยละ 65.00-79.99 หมายถึง ดําเนนิการในระดับดี 
 รอยละ 50.00-64.99 หมายถึง ดําเนนิการในระดับปานกลาง 
 นอยกวารอยละ 50.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
4 .ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ตอ
โครงการท่ีได เข าไปมีสวนรวม โดยการวิ เคราะหจากขอมูลการ
ประเมินผลโครงการอบรม สัมมนา ดูงาน ศกึษาตอที่จัดข้ึนตลอดทั้งป 
เกณฑการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 3.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 

ประเมินการบริหารจัดการ : 2. นวัตกรรม 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. จํานวนนวัตกรรมท่ีใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคกร 
 

ประเมินจากจํานวนนวัตกรรมที่นํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การนํา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหรือระบบฐานขอมูลในการ

ดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

1. มีการนําระบบสารสนเทศหรือระบบฐานขอมูลมาใชในการบริหาร

จัดการมากข้ึนกวาปที่ผานมา และมีการใชงานระบบใหมจน

ปรากฏผลสําเร็จ – มีการดําเนินการในระดับดีมาก 

2. มีการนําระบบสารสนเทศหรือระบบฐานขอมูลมาใชในการบริหาร 
จัดการเทากับในปท่ีผานมา และมีการดําเนินงานจนปรากฏผล
สําเร็จ - มีการดําเนินการในระดับดี 

3. มีการนําระบบสารสนเทศหรือระบบฐานขอมูลมาใชในการบริหาร 

จัดการเทากับในปที่ผานมา แตยังไมมีผลสําเร็จของงาน – มีการ

ดําเนินการในระดับปานกลาง 

4. ไมมีนําระบบสารสนเทศที่มีอยูมาใชงาน – ตองปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน 

2. ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
นวัตกรรมตอการบริหาร
จัดการ 

ประเมินจากผลสําเร็จของการใชระบบสารสนเทศในการดําเนินการ 

- ประเมินจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานกอนและ

หลังการนําระบบสารสนเทศมาใชในการดําเนินการ 

เกณฑการประเมิน 

1. ผลการดาํเนินงานหลังการนําระบบมาใชมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

หมายถึง การนํานวัตกรรมมาใชสงผลใหการดําเนินการมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
2. ผลการดาํเนินงานหลังการนาํระบบมาใชมีประสิทธิภาพเทาเดิม 

หมายถึง  การนํานวัตกรรมมาใชไมสงผลใหการดําเนินการมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - มีการดําเนินการในระดับดี 

3. ผลการดาํเนินงานหลังการนาํระบบมาใชมีประสิทธิภาพลดลง

หมายถึง การนํานวัตกรรมมาใชสงผลใหการดําเนินการมี

ประสิทธิภาพลดลง -  มีการดําเนินการในระดับปานกลาง 

4. มีระบบสารสนเทศแตไมมีการนํามาใช หมายถึงตองมีการปรับปรุง

การนํานวัตกรรมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินการ - ตอง

ปรับปรุงผลการดําเนินการ 

 

ประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
1. รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบรกิาร 
 
 
 
 
 
 

ประเมินจากความพึงพอใจของผูรบับริการในพื้นที่ ที่อบจ. ไดเขาไป
ปฏิบัติงานตามแผนดําเนินงานฯ 
คาสถิติท่ีใช – คาเฉลี่ย  
เกณฑการประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 3.00 หมายถึง ตองปรับปรงุ 

2. ความพึงพอใจของกลุม
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหมที่มีตอ
กลุมปฏิบัติงานองคการ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

การประเมินวัดจากความพึงพอใจของกลุมสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหมท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกลุมขาราชการ อบจ. 
คาสถิติท่ีใช – คาเฉลี่ย 
เกณฑการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 3.00 หมายถึง ตองปรับปรงุ 

3. ความพึงพอใจของกลุม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
 
 

การประเมินวัดจากความพึงพอใจของ นายก อปท .ที่เปนกลุมตัวอยาง
ในจังหวัดเชียงใหม และตัวแทนภาคธุรกิจ ในพื้นท่ีที่อบจ. ไดเขาไป
ปฏิบัติงานตามแผนดําเนินงานฯ 
คาสถิติท่ีใช – คาเฉลี่ย 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
 
 
 

 
 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 3.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 

4. ความพึงพอใจของผูมี
ส วนไดสวน เสีย  ตอการ
จั ด ทํ า แ ผ น  แ ล ะ ก า ร
ดําเนินงานตามแผน 
 
 
 

 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขามามีสวน
รวมในการจัดทําแผน  
คาสถิติท่ีใช – คาเฉลี่ย 
เกณฑการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 3.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 

5. ความพึงพอใจของกลุม
ขาราชการ อบจ .ที่มีตอ
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ต า ม
นโยบายของนายกองคการ
บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด
เชียงใหม 

การประเมินวัดจากความพึงพอใจของกลุมตัวอยางขาราชการ มีตอการ
บริหารงานตามนโยบายของนายก อบจ. 
วิธีการวัด – แบบสอบถามท่ีวัดความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ระดับ 5 
คาคะแนน จากนอยที่สุดถึงมากที่สุด โดยใชขอคําถามจากนโยบายการ
บริหารงานท่ีนายก อบจ. ที่เสนอตอสภาฯ 
คาสถิติท่ีใช – คาเฉลี่ย  
เกณฑการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 3.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 

6.  ความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของกลุม
ขาราชการ อบจ. 

การประเมินวัดจากความพึงพอใจของกลุมตัวอยางขาราชการ ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 
คาสถิติท่ีใช – คาเฉลี่ย 
เกณฑการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 3.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 
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3.3 เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม และ

การสัมภาษณบุคลากรที่เก่ียวของกับการดําเนินโครงการฯ ท้ังนี้แบบสอบถามมีการกําหนดคาความ

คิดเห็น/ความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับตั้งแต 1 ถึง 5 ดังนี้ 

 

 นอยท่ีสุด  ใหคะแนน  1  คะแนน 

 นอย  ใหคะแนน  2  คะแนน 

 ปานกลาง  ใหคะแนน  3 คะแนน 

 มาก  ใหคะแนน  4 คะแนน 

 มากที่สุด  ใหคะแนน  5 คะแนน 

 และการใหแสดงความคิดเห็นปลายเปด  

สําหรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 

ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่คณะผูศึกษาสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งไดรับประโยชนจาก

การดําเนินโครงการในแตละพืน้ท่ี และผูนาํชุมชนในแตละพื้นที่ ไดแก ประชาชนที่มีภูมิลําเนาและอาศัย

อยูในพื้นที่ กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหาร/เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการสุมตัวอยาง

แบบเจาะจง ตามลักษณะของโครงการ 

และคณะผูศกึษาไดจัดทําแบบประเมินใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประเมินโครงการในแตละพื้นที่ดวย 

สําหรับประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

แบบสอบถาม 4 ฉบับ ตามลักษณะของกลุมตัวอยาง และตามการประเมินตัวชี้วัด 

 แบบสอบถามสําหรับบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค

เพื่อประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานตามนโยบายของนายก

องคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 แบบสอบถามสําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในจังหวัดเชียงใหม 

หอการคาจังหวัดเชียงใหม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานและการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม  

 แบบสอบถามสําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรทั้ง 7 ดานของบุคลากรในองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
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 แบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับบริการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เพื่อประเมินความพึงพอใจของการไดรับบริการ 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

    สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามแผนขององคการบริหารสวน 

จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหลายวิธี ดังน้ี 

1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร อาทิ แผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

12 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560) และแผนพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2558-2561)  

2) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ เชน การสัมภาษณบุคลากรในกองการเจาหนาท่ี 

การสัมภาษณบุคลากรในกองแผนงานและงบประมาณ  

3) การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม เชน การสงแบบสอบถามความคิดเห็นจาก

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทางไปรษณีย  แบบสอบถามความคิดเห็นของ

ขาราชการในสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แบบสอบถามความคิดเห็นของ

ประชาชน 

4) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ จากการลงพื้นที่ 

3.5  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ระยะเวลาในการเก็บขอมูลจะอยูระหวางวันที่ มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง  ตุลาคม พ.ศ. 2560 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 

      สําหรับวิธีการวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นใชวิธีการหลายแบบ
ขึ้นอยูกับลักษณะของตัวชี้วัด เชน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนําเสนอใน
รูปแบบบรรยาย ตาราง และ กราฟ 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 
ในแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการ

แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม สําหรับรายงานฉบับที่ 1 นี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกตามยุทธศาสตร วิเคราะหการเบิกจายงบประมาณในไตรมาสท่ี 
1 และ 2 ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 
4.1 งบประมาณตามแผนการดําเนินงานองคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามยุทธศาสตร 

จากการวิเคราะห พบวา งบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีจาํนวนเงินรวมทั้งสิ้น 963,824,810 บาท มีการจัดสรรใหกับโครงการตามยุทธศาสตรจํานวน 231 
โครงการ และยุทธศาสตร 3 ลาํดับแรกที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณสงูสุด ไดแก  

 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวนเงิน 406,790,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 42.21 ของงบประมาณท้ังหมด 

 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรท่ี 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวนเงิน 211,816,540 บาท 
คิดเปนรอยละ 21.98 ของงบประมาณทั้งหมด 

 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
จํานวนเงิน 133,725,000 บาท คดิเปนรอยละ 13.87 ของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียด ดังภาพ 4.1 

  

 
ภาพ 4.1 การจดัสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 จาํแนกตามยทุธศาสตร 

 

42.21%

4.60%

1.51%
5.04%

21.98%

13.87%

10.79%

โครงสร้างพืนฐาน

เศรษฐกิจและการท่องเทียว

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี

และภมูิปัญญาท้องถิน

การศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต

การป้องกนั บรรเทาสาธารณภยัและการจดั

ระเบียบชมุชน สงัคม

การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี
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4.1.1 ยทุธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 

406,790,000 บาท จํานวน 92 โครงการ มีการดําเนนิงานใน 1 แนวทางการพัฒนา คือ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดาน

สาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน มีแผนดําเนินงานท้ังส้ิน 92 โครงการ คิดเปน
งบประมาณ 406,790,000 บาท หรือรอยละ 100.00 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสําหรับยุทธศาสตรนี้ 
ดังภาพ 4.2  

 

 
 

ภาพ 4.2 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรดานยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน จําแนกตามแนวทางการพัฒนา 

4.1.2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ไดรับจัดสรรงบประมาณ

ทั้งสิ้น 44,312,000 บาท จํานวน 10 โครงการ มีการดําเนินงานใน 5 แนวทางการพัฒนา คือ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนดําเนินงานทั้งส้ิน 1 

โครงการ คิดเปนงบประมาณ 1,600,000 บาท หรือรอยละ 3.61 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสําหรับ
ยุทธศาสตรนี้ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 : พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ มีแผนดําเนินงานทั้งส้ิน 1 
โครงการ คิดเปนงบประมาณ 1,000,000 บาท หรือรอยละ 2.26 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสําหรับ
ยุทธศาสตรนี้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 : สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชนให
ไดมาตรฐานเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) มีแผนดําเนินงานทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 
350,000 บาท หรอืรอยละ 0.79 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสําหรับยุทธศาสตรนี้ 

แนวทางการพฒันาที่ 4 : สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด มี
แผนดําเนินงานทั้งส้ิน 4 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 8,506,000 บาท หรือรอยละ 19.20 ของงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรสําหรับยุทธศาสตรนี ้

แนวทางการพัฒนาท่ี 5 : ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเท่ียวและบริการทางการทองเที่ยว มีแผนดําเนินงาน
ทั้งสิ้น 3 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 32,856,000.00 บาท หรือรอยละ 74.15 ของงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรสําหรับยทุธศาสตรนี้ ดังภาพ 4.2 

1.64%

100.00%

แนวทางการพฒันา : พฒันาโครงสร้างพืนฐาน 

ด้านการคมนาคมขนสง่ ด้านสาธารณปูโภค 

ด้านสาธารณปูการ และการพฒันาการบริหาร

จดัการโครงสร้างพืนฐาน งบประมาณ 

406,790,000 บาท
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ภาพ 4.3 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว จาํแนกตามแนวทางการพัฒนา 

4.1.3 ยทุธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับจัดสรร

งบประมาณทั้งสิ้น 14,600,000 บาท จํานวน 9 โครงการ มีการดําเนินงานใน 3 แนวทางการพัฒนา คือ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 : การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแผน

ดําเนินงานทั้งส้ิน 2 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 7,000,000 บาท หรือรอยละ 47.95 ของงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรสําหรับยุทธศาสตรนี้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 : การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีแผนดําเนินงานท้ังสิ้น 
4 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 5,500,000 บาท หรือรอยละ 37.67 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสําหรับ
ยุทธศาสตรนี้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาตัวอยางความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม มีแผนดาํเนินงานทั้งส้ิน 3 โครงการ 
คิดเปนงบประมาณ 2,100,000 บาท หรือรอยละ 14.38 ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรสําหรับยุทธศาสตรนี ้
ดังภาพ 4.4 

 

3.61% 2.26%
0.79%

19.20%

74.15%

แนวทางการพฒันา: สง่เสริมและพฒันาการ

ขบัเคลอืนเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 

1,600,000 บาท

แนวทางการพฒันา: พฒันาและสง่เสริมศกัยภาพ

ของผู้ประกอบการ งบประมาณ 1,000,000 บาท

แนวทางการพฒันา : สง่เสริมพฒันาประสิทธิภาพ

การผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน

ให้ได้มาตรฐานเตรียมพร้อมเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน (AEC)  งบประมาณ 350,000 บาท

แนวทางการพฒันา: สร้างภาพลกัษณ์ด้านการ

ท่องเทียว การประชาสมัพนัธ์เชิงรุกและการตลาด  

งบประมาณ 8,506,000 บาท

แนวทางการพฒันา : ปรับปรุงพฒันาแหลง่

ท่องเทียวและบริการทางการท่องเทียว  

งบประมาณ 32,856,000 บาท
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ภาพ 4.4 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําแนกตามแนวทางการพัฒนา 

4.1.4 ยทุธศาสตรดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตรดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน 48,600,000 บาท จํานวน 4 โครงการ มีการดําเนินงานใน 1 แนวทาง
พัฒนา คือ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน มีแผนดําเนินงานทั้งส้ิน 
4 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 48,600,000 บาท หรือรอยละ 100.00 ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
สาํหรับยุทธศาสตรนี้ ดังภาพ 4.5 

 

 

ภาพ 4.5 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
             จําแนกตามแนวทางการพัฒนา 

 

 

 

47.95%

37.67%

14.38%

แนวทางการพฒันา : การปลกูจิตสํานึกในการ

อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  

งบประมาณ 7,000,000 บาท

แนวทางการพฒันา : การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

งบประมาณ 5,500,000 บาท

แนวทางการพฒันา : พฒันาตวัอยา่ง

ความสําเร็จทเีป็นรูปธรรม  งบประมาณ 

2,100,000 บาท

0.53%

100.00%

แนวทางการพฒันา : การเชือมโยงวิถีชีวติ

ชมุชนกบัศิลปวฒันธรรมท้องถนิ  

งบประมาณ 48,600,000 บาท
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4.1.5 ยทุธศาสตรดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตรดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได รับจัดสรร

งบประมาณทั้งสิ้น 211,816,540 บาท จํานวน 57 โครงการ มีการดําเนินงานใน 6 แนวทางพัฒนา คือ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 : สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีแผนดําเนินงานทั้งสิ้น 3 

โครงการ คิดเปนงบประมาณ 7,940,000 บาท หรือรอยละ 3.75 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสําหรับ
ยุทธศาสตรนี้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน มีแผนดําเนินงานทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 30,160,000 บาท หรือรอยละ 14.24 ของ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสําหรับยุทธศาสตรนี้ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน มีแผนดําเนินงานทั้งส้ิน 32 
โครงการ คิดเปนงบประมาณ 79,793,240 บาท หรือรอยละ 37.67 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสําหรับ
ยุทธศาสตรนี้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 : การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน มีแผนดําเนินงานทั้งส้ิน 7 โครงการ คิดเปน
งบประมาณ 66,251,000 บาท หรือรอยละ 31.28 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสําหรับยทุธศาสตรนี ้

แนวทางการพัฒนาที่ 5 : การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน มีแผนดําเนินงานทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเปน
งบประมาณ 19,900,000 บาท หรือรอยละ 9.39 ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรสําหรับยุทธศาสตรนี้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 6 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและ ผูดอยโอกาส มีแผน
ดําเนินงานทั้งสิ้น 7 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 7,772,300 บาท หรือรอยละ 3.67 ของงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรสําหรับยุทธศาสตรนี้ ดังภาพ 4.6 
  

 

ภาพ 4.6 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกตามแนวทางการพัฒนา 

3.75%

14.24%

37.67%

31.28%

9.39% 3.67%

แนวทางการพฒันา : การสง่เสริมการศึกษา

นอกระบบและตามอธัยาศยั งบประมาณ 

7,940,000 บาท

แนวทางการพฒันา : การสง่เสริมและพฒันา

คณุภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 30,160,000 

บาทแนวทางการพฒันา : การบริหารและจดั

การศึกษาของโรงเรียน งบประมาณ 

79,793,240 บาท

แนวทางการพฒันา : การสง่เสริมสขุภาวะของ

ชมุชน งบประมาณ 66,251,000 บาท

แนวทางการพฒันา : การสง่เสริมการเรียนรู้

ของชุมชน งบประมาณ 19,900,000 บาท

แนวทางการพฒันา : การพฒันาคณุภาพชีวติ

ของเด็ก เยาวชน สตรีผู้สงูอายแุละ 

ผู้ ด้อยโอกาส งบประมาณ 7,772,300 บาท
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          4.1.6 ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน 

สังคม ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 133,725,000 บาท จํานวน 7 โครงการ มีการดําเนินงานใน 4 แนวทาง
พัฒนา คือ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 : การกระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย มีแผนการดําเนินงานทั้งส้ิน 1 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 4,000,000 บาท หรือรอยละ 2.99 ของ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสําหรับยุทธศาสตรนี้ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนดําเนินการท้ังสิ้น 1 โครงการ 
คิดเปนงบประมาณ 6,450,000 บาท หรือรอยละ 4.82 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสําหรับยุทธศาสตรนี ้
 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 : การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด มีแผนดําเนินการ
ทั้งส้ิน 1 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 5,000,000 บาท หรือรอยละ 3.74 ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
สาํหรับยุทธศาสตรนี้ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 : การเสริมสรางประสทิธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัย การปองกัน 
บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถ่ิน มีแผนการดําเนินการท้ังสิ้น 4 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 118,275,000 
บาท หรอืรอยละ 88.45 ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรสําหรบัยุทธศาสตรนี ้ดังภาพ 4.7 
 

   

 

ภาพ 4.7 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภยัและการจัดระเบียบชุมชน  
           จําแนกตามแนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 
 

2.99% 4.82%
3.74%

88.45%

แนวทางการพฒันา : กระตุ้นการมีสว่นร่วมของ

ประชาชนในการปอ้งกนั บรรเทาสาธารณภยั 

งบประมาณ 4,000,000 บาท

แนวทางการพฒันา : การปอ้งกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั งบประมาณ 6,450,000 บาท

แนวทางการพฒันา : การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา

อบายมขุและสงิเสพติด งบประมาณ 5,000,000 

บาท

แนวทางการพฒันา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการรักษาความสงบปลอดภยั การปอ้งกนั 

บรรเทาสาธารณภยัแก่ชมุชน/ท้องถิน งบประมาณ 

118,275,000 บาท



รายงานฉบบัที่ 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

65 

 4.1.7 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ไดรับจัดสรรงบประมาณ

ทั้งสิ้น 103,981,270 บาท จํานวน 52 โครงการ มีการดําเนนิงานใน 4 แนวทางพัฒนา คือ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 : การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอม
การพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน มีแผนดําเนินการท้ังส้ิน 13 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 14,570,000 
บาท หรอืรอยละ 14.01 ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรสําหรบัยุทธศาสตรนี ้
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 : การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีแผน
ดําเนินการทั้งส้ิน 13 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 2,495,000 บาท หรือรอยละ 2.40 ของงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรสําหรับยุทธศาสตรนี้ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 : การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการ
ตรวจสอบควบคุม มีแผนดําเนินการท้ังส้ิน 13 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 75,876,000 บาท หรือรอยละ 
72.97 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสําหรับยทุธศาสตรนี ้
 แนวทางการพัฒนาที่  4 : การจัดหา/สราง ปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร มีแผน
ดําเนินการทั้งสิ้น 13 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 11,040,270 บาท หรือรอยละ 10.62 ของงบประมาณท่ี
ไดรับการจัดสรรสําหรับยุทธศาสตรนี ้
 

 

ภาพ 4.8 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี จําแนกตามแนวทางการพัฒนา 
 

14.01% 2.40%

72.97%

10.62%

แนวทางการพฒันา : การสร้างจิตสํานึกและพฒันา

ขีดความสามารถบคุลากรภาครัฐ เตรียมพร้อม

พฒันาท้องถินเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน งบประมาณ 

14,570,000 บาท

แนวทางการพฒันา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ งบประมาณ 

2,495,000 บาท

แนวทางการพฒันา : การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ

ทุกภาคสว่นในการบริหารจดัการและการตรวจสอบ

ควบคุม งบประมาณ 75,876,000 บาท

แนวทางการพฒันา : การจดัหา/สร้างปัจจยัสนบัสนนุ

ในการบริหารงานขององค์กร งบประมาณ 

11,040,270 บาท
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4.2 การเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ตามขอบัญญัต ิ

4.2.1 จําแนกตามยุทธศาสตร 

เม่ือพิจารณาการเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 จําแนกตามยุทธศาสตรพบวา ยุทธศาสตรดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการเบิกจายมาก

ที่สุด คือรอยละ 1.73 รองลงมาคือ ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน รอยละ 1.14 และลําดับที่สามคือ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี รอยละ 0.55 โดย

เทียบกับงบประมาณที่เบิกจายจริง โดยมีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จเพียง 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.87 โดยเทียบจากโครงการทั้งหมด ดังตาราง 4.1 

ตาราง 4.1 การเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) จําแนกตามยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตร 
งบประมาณตาม

ขอบัญญัติ 
โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณท่ีตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน )บาท(  
รอยละ 
การ

กระจาย 

จํานวน 
)บาท(  

รอยละ 
การ

เบิกจาย 

ดําเนิน 
การแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

รอยละ 
การ

กระจาย 
1.โครงสรางพื้นฐาน 406,790,000 - - 406,790,000 42.29 10,942,745.20 1.14 - 4 88 - 92 39.83 

2.เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

44,312,000 400,000 - 44,712,000 4.65 2,936,400.00 0.31 1 4 5 - 10 4.33 

3.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

14,600,000 21,000,000 300,000 35,300,000 3.67 769,236.00 0.08 - 2 7 - 9 3.90 

4. การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

48,600,000 2,300,000 2,300,000 48,600,000 5.05 2,220,000.00 0.23 - 3 1 - 4 1.73 

5.การศึกษาและพัฒนา
คณุภาพชีวิต 

211,816,540 - 22,920,000 188,896,540 19.64 16,594,868.00 1.73 1 24 32 - 57 24.68 

6.ดานการปองกันบรรเทา
สาธารณภัยฯ 

133,725,000 - - 133,725,000 13.90 2,949,514.53 0.31 - 5 2 - 7 3.03 

7. การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ด ี

103,981,270 - - 103,981,270 10.81 5,291,644.30 0.55 - 22 30 - 52 22.51 

รวม 963,824,810 23,700,000 25,520,000 962,004,810 100.00 41,704,408.03 4.34 2 64 165 0 231 100.00 

รอยละ 100.00 2.46 2.65 99.81  4.34  0.87 27.71 71.43 0.00 100.00  
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4.2.2 จําแนกตามหนวยงานที่รับผิดชอบ 

เม่ือพิจารณาการเบิกจายงบประมาณไตรมาสท่ี 1 จําแนกตามหนวยงานที่รับผิดชอบ พบวา สํานักการศึกษามีการเบิกจายมากที่สุด คือ รอยละ 1.84

รองลงมาคือ สํานักการชาง รอยละ 1.56 และลําดับที่สามคือ สํานักปลัดฯ รอยละ 0.89 โดยเทียบกับงบประมาณที่เบิกจายจริง และโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จโดย

สํานักการศึกษาฯ จํานวน 1 โครงการ และสํานักปลัดฯ จํานวน 1 โครงการ ดังตาราง 4.2  

ตาราง 4.2 การเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) จําแนกตามหนวยงานที่รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณท่ีตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน )บาท(  
รอยละ 
การ

กระจาย 

จํานวน 
)บาท(  

รอยละ 
การ

เบิกจาย 

ดําเนิน 
การแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

รอยละ 
การ

กระจาย 
1. สํานักการชาง 630,023,900 21,000,000 23,220,000 627,803,900 65.27 15,050,745.73 1.56 - 12 101 - 113 48.92 

2. สํานักปลัดฯ 86,379,100 400,000 - 86,779,100 9.02 8,599,518.00 0.89 1 10 14 - 25 10.82 

3. สํานักการศึกษา  191,331,940 2,300,000 2,300,000 191,331,940 19.89 17,661,718.00 1.84 1 23 29 - 53 22.94 

4. กองแผน 6,600,100 - - 6,600,100 0.69 105,875.00 0.01 - 4 6 - 10 4.33 

5. กองการเจาหนาท่ี 10,224,750 - - 10,224,750 1.06 19,066.00 0.00 - 9 3 - 12 5.19 

6. กองคลัง 1,714,220 - - 1,714,220 0.18 56,385.30 0.01 - 4 6 - 10 4.33 

7. กองกิจการสภา 37,150,400 - - 37,150,400 3.86 211,100.00 0.02 - 2 4 - 6 2.60 

8. กองพัสดุและทรัพยสิน 258,800 - - 258,800 0.03 0.00 0.00 - - 1 - 1 0.43 

9. หนวยตรวจสอบภายใน 141,600 - - 141,600 0.01 0.00 0.00 - - 1 - 1 0.43 

รวม 963,683,210 23,700,000 25,520,000 961,863,210 100.00 41,704,408.03 4.34 2 64 165 0 231 100.00 

รอยละ 100.00 2.46 2.65 99.81  4.34  0.87 27.71 71.43 0.00 100.00  
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4.2.3 จําแนกตามพื้นที่ภูมิศาสตร 

เมื่อพิจารณาการเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 จําแนกตามพ้ืนท่ีภูมิศาสตร พบวา เขต 4 มีการเบิกจายมากที่สุด คือ รอยละ 3.83 รองลงมาคือเขต 2  

รอยละ 0.27 โดยเทียบกับงบประมาณที่เบิกจายจริง โดยเขต 4 มีโครงการท่ีแลวเสร็จ 1 โครงการ และเขต 3 มีโครงการที่แลวเสร็จ 1 โครงการ ดังตาราง 4.3 

ตาราง 4.3 การเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) จําแนกตามพื้นที่ภูมิศาสตร 

พ้ืนท่ี
ภูมิศาสตร 

งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ 

โอนเพิ่ม 
โอน
ลด 

งบประมาณท่ีตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบกิจายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน )บาท(  
รอยละ 
การ

กระจาย 

จํานวน 
)บาท(  

รอยละ 
การ

เบกิจาย 

ดําเนิน 
การแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

รอยละ 
การ

กระจาย 
เขต 1 36,283,000 - - 36,283,000 3.77 0.00 0.00 - - 19 - 19 8.23 
1. จอมทอง 7,786,000 - - 7,786,000 0.81 0.00 0.00 - - 3 - 3 1.30 
2. ดอยเตา 6,893,000 - - 6,893,000 0.72 0.00 0.00 - - 3 - 3 1.30 
3. แมแจม 4,702,000 - - 4,702,000 0.49 0.00 0.00 - - 3 - 3 1.30 
4. สะเมิง 1,427,000 - - 1,427,000 0.15 0.00 0.00 - - 2 - 2 0.87 
5. อมกอย 6,972,000 - - 6,972,000 0.72 0.00 0.00 - - 2 - 2 0.87 
6. ฮอด 6,029,000 - - 6,029,000 0.63 0.00 0.00 - - 4 - 4 1.73 
7. กัลยาณิ 2,474,000 - - 2,474,000 0.26 0.00 0.00 - - 2 - 2 0.87 
เขต 2 65,641,320 - - 65,641,320 6.82 2,625,560.00 0.27 - 5 27 - 32 13.85 
1. เชยีงดาว 6,362,000 - - 6,362,000 0.66 0.00 0.00 - - 4 - 4 1.73 
2. ไชยปราการ 2,856,000 - - 2,856,000 0.30 0.00 0.00 - - 1 - 1 0.43 
3. ฝาง 17,698,120 - - 17,698,120 1.84 887,060.00 0.09 - 3 6 - 9 3.90 
4. พราว 6,351,000 - - 6,351,000 0.66 0.00 0.00 - - 4 - 4 1.73 
5. แมแตง 7,370,000 - - 7,370,000 0.77 0.00 0.00 - - 3 - 3 1.30 
6. แมอาย 22,495,200 - - 22,495,200 2.34 1,738,500.00 0.18 - 2 7 - 9 3.90 
7. เวียงแหง 2,509,000 - - 2,509,000 0.26 0.00 0.00 - - 2 - 2 0.87 
เขต 3 77,560,940 21,000,000 - 98,560,940 10.25 2,237,974.00 0.23 1 4 38 - 43 18.61 
1. ดอยสะเกต็ 14,408,000 21,000,000 - 35,408,000 3.68 286,236.00 0.03 - 1 8 - 9 3.90 
2. ดอยหลอ 9,384,000 - - 9,384,000 0.98 0.00 0.00 - - 4 - 4 1.73 
3. แมวาง 6,630,000 - - 6,630,000 0.69 0.00 0.00 - - 4 - 4 1.73 
4. สันกําแพง 6,345,000 - - 6,345,000 0.66 0.00 0.00 - - 5 - 5 2.16 
5. สันปาตอง 5,878,000 - - 5,878,000 0.61 0.00 0.00 - - 5 - 5 2.16 
6. สารภี 6,294,000 - - 6,294,000 0.65 0.00 0.00 - - 3 - 3 1.30 
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ตาราง 4.3 (ตอ) 

พื้นที่
ภูมิศาสตร 

งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ 

โอนเพ่ิม โอนลด 

งบประมาณท่ีตั้งไว 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน )บาท(  
รอยละ 
การ

กระจาย 

จํานวน 
)บาท(  

รอยละ 
การ

เบิกจาย 

ดําเนิน 
การแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

รอยละ 
การ

กระจาย 
7. หางดง 28,621,940 - - 28,621,940 2.98 1,951,738.00 0.20 1 3 9 - 13 5.63 
8. แมออน - - - - - - - - - - - - - 
เขต 4 784,339,550 2,700,000 25,520,000 761,519,550 79.16 36,840,874.03 3.83 1 55 81 - 137 59.31 
1. เมือง 756,526,570 2,700,000 25,520,000 733,706,570 76.27 36,301,961.03 3.77 1 52 67 - 120 51.95 
2. แมริม 15,766,980 - - 15,766,980 1.64 538,913.00 0.06 - 3 6 - 9 3.90 
3. สันทราย 12,046,000 - - 12,046,000 1.25 0.00 0.00 - - 8 - 8 3.46 
รวม 963,824,810 23,700,000 25,520,000 962,004,810 100.00 41,704,408.03 4.34 2 64 165 0 231 100.00 
รอยละ 100.00 2.46 2.65 99.81  4.34  0.87 27.71 71.43 0.00 100.00  
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4.3 การเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 นําเสนอเฉพาะโครงการ 

4.3.1 จําแนกตามยุทธศาสตร 

เมื่อพิจารณาการเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 จําแนกตามยุทธศาสตรพบวา ยุทธศาสตรดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการเบิกจายมากที่สุด คือ 

รอยละ 2.00 รองลงมาคือ ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน รอยละ 1.26 และลําดับที่สามคือ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี รอยละ 0.63 โดยเทียบกับ

งบประมาณท่ีเบิกจายจริง โดยมีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จเพียง 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.92 โดยเทียบจาก 217 โครงการ ดังตาราง 4.4 

ตาราง 4.4 การเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 นําเสนอเฉพาะโครงการ จําแนกตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณตาม

ขอบัญญัติ 
โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณท่ีตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน )บาท(  
รอยละ 
การ

กระจาย 

จํานวน 
)บาท(  

รอยละ 
การ

เบิกจาย 

ดําเนิน 
การแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

รอยละ 
การ

กระจาย 
1.โครงสรางพื้นฐาน 282,535,000 - - 282,535,000 34.10 10,476,844.20 1.26 - 3 87 - 90 41.47 

2.เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

44,312,000 400,000 - 44,712,000 5.40 2,936,400.00 0.35 1 4 5 - 10 4.61 

3.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

14,600,000 21,000,000 300,000 35,300,000 4.26 769,236.00 0.09 - 2 7 - 9 4.15 

4. การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

48,600,000 2,300,000 2,300,000 48,600,000 5.87 2,220,000.00 0.27 - 3 1 - 4 1.84 

5.การศึกษาและพัฒนา
คณุภาพชีวิต 

211,816,540 - 22,920,000 188,896,540 22.80 16,594,868.00 2.00 1 24 32 - 57 26.27 

6.ดานการปองกันบรรเทา
สาธารณภัยฯ 

133,725,000 - - 133,725,000 16.14 2,949,514.53 0.36 - 5 2 - 7 3.23 

7. การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ด ี

94,680,500 - - 94,680,500 11.43 5,230,644.30 0.63 - 17 23 - 40 18.43 

รวม 830,269,040 23,700,000 25,520,000 828,449,040 100.00 41,177,507.03 4.97 2 58 157 0 217 100.00 

รอยละ 100.00 2.85 3.07 99.78  4.97  0.92 26.73 72.35 0.00 100.00  
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4.3.2 จําแนกตามหนวยงานที่รับผิดชอบ 

เมื่อพิจารณาการเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 จําแนกตามหนวยงานที่รับผิดชอบ พบวา สํานักการศึกษามีการเบิกจายมากท่ีสุด คือ รอยละ 2.13 

รองลงมาคือสํานักการชาง รอยละ 1.76 และลําดับที่สามคือ สํานักปลัดฯ รอยละ 1.04 โดยเทียบกับงบประมาณที่เบิกจายจริง  สํานกัปลัดฯ ดําเนินโครงการแลวเสร็จ 1 

โครงการ และสํานักการศึกษาฯ ดําเนินโครงการแลวเสรจ็ 1 โครงการ ดังตาราง 4.5 

ตาราง 4.5 การเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 นําเสนอเฉพาะโครงการ จําแนกตามหนวยงานที่รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณท่ีตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน )บาท(  
รอยละ 
การ

กระจาย 

จํานวน 
)บาท(  

รอยละ 
การ

เบิกจาย 

ดําเนิน 
การแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

รอยละ 
การ

กระจาย 
1. สํานักการชาง 500,455,500 21,000,000 23,220,000 498,235,500 60.14 14,584,844.73 1.76 - 11 99 - 110 50.69 

2. สํานักปลัดฯ 85,454,300 400,000 - 85,854,300 10.36 8,599,518.00 1.04 1 8 14 - 23 10.60 

3. สํานักการศึกษา  190,844,240 2,300,000 2,300,000 190,844,240 23.04 17,621,718.00 2.13 1 22 28 - 51 23.50 

4. กองแผน 5,850,000 - - 5,850,000 0.71 105,875.00 0.01 - 4 4 - 8 3.69 

5. กองการเจาหนาท่ี 9,095,000 - - 9,095,000 1.10 19,066.00 0.00 - 8 3 - 11 5.07 

6. กองคลัง 1,470,000 - - 1,470,000 0.18 35,385.30 0.00 - 3 6 - 9 4.15 

7. กองกิจการสภา 37,100,000 - - 37,100,000 4.48 211,100.00 0.03 - 2 3 - 5 2.30 

8. กองพัสดุและทรัพยสิน - - - - - - - - - - - - - 

9. หนวยตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - - - - - 

รวม 830,269,040 23,700,000 25,520,000 828,449,040 100.00 41,177,507.03 4.97 2 58 157 0 217 100.00 

รอยละ 100.00 2.85 3.07 99.78  4.97  0.92 26.73 72.35 0.00 100.00  
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4.3.3 จําแนกตามพื้นที่ภูมิศาสตร 

เมื่อพิจารณาการเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 จําแนกตามพ้ืนท่ีภูมิศาสตร พบวา เขต 4 มีการเบิกจายมากที่สุด คือ รอยละ 4.38 รองลงมาคือเขต 2  

รอยละ 0.32 โดยเทียบกับงบประมาณที่เบิกจายจริง โดยเขต 4 มีโครงการที่แลวเสร็จ 1 โครงการ และ เขต 3 มีโครงการที่แลวเสร็จ 2 โครงการ ดังตาราง 4.6 

ตาราง 4.6 การเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 นําเสนอเฉพาะโครงการ จําแนกตามพื้นที่ภูมิศาสตร 

พ้ืนท่ี
ภูมิศาสตร 

งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ 

โอนเพิ่ม 
โอน
ลด 

งบประมาณท่ีตั้งไว 
งบประมาณ 
ที่เบกิจายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน )บาท(  
รอยละ 
การ

กระจาย 

จํานวน 
)บาท(  

รอยละ 
การ

เบกิจาย 

ดําเนิน 
การแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

รอยละ 
การ

กระจาย 
เขต 1 36,283,000 - - 36,283,000 4.38 0.00 0.00 - - 19 - 19 8.76 
1. จอมทอง 7,786,000 - - 7,786,000 0.94 0.00 0.00 - - 3 - 3 1.38 
2. ดอยเตา 6,893,000 - - 6,893,000 0.83 0.00 0.00 - - 3 - 3 1.38 
3. แมแจม 4,702,000 - - 4,702,000 0.57 0.00 0.00 - - 3 - 3 1.38 
4. สะเมิง 1,427,000 - - 1,427,000 0.17 0.00 0.00 - - 2 - 2 0.92 
5. อมกอย 6,972,000 - - 6,972,000 0.84 0.00 0.00 - - 2 - 2 0.92 
6. ฮอด 6,029,000 - - 6,029,000 0.73 0.00 0.00 - - 4 - 4 1.84 
7. กัลยาณิ 2,474,000 - - 2,474,000 0.30 0.00 0.00 - - 2 - 2 0.92 
เขต 2 65,641,320 - - 65,641,320 7.92 2,625,560.00 0.32 - 5 27 - 32 14.75 
1. เชยีงดาว 6,362,000 - - 6,362,000 0.77 0.00 0.00 - - 4 - 4 1.84 
2. ไชยปราการ 2,856,000 - - 2,856,000 0.34 0.00 0.00 - - 1 - 1 0.46 
3. ฝาง 17,698,120 - - 17,698,120 2.14 887,060.00 0.11 - 3 6 - 9 4.15 
4. พราว 6,351,000 - - 6,351,000 0.77 0.00 0.00 - - 4 - 4 1.84 
5. แมแตง 7,370,000 - - 7,370,000 0.89 0.00 0.00 - - 3 - 3 1.38 
6. แมอาย 22,495,200 - - 22,495,200 2.72 1,738,500.00 0.21 - 2 7 - 9 4.15 
7. เวียงแหง 2,509,000 - - 2,509,000 0.30 0.00 0.00 - - 2 - 2 0.92 
เขต 3 77,560,940 21,000,000 - 98,560,940 11.90 2,237,974.00 0.27 1 4 38 - 43 19.82 
1. ดอยสะเกต็ 14,408,000 21,000,000 - 35,408,000 4.27 286,236.00 0.03 - 1 8 - 9 4.15 
2. ดอยหลอ 9,384,000 - - 9,384,000 1.13 0.00 0.00 - - 4 - 4 1.84 
3. แมวาง 6,630,000 - - 6,630,000 0.80 0.00 0.00 - - 4 - 4 1.84 
4. สันกําแพง 6,345,000 - - 6,345,000 0.77 0.00 0.00 - - 5 - 5 2.30 
5. สันปาตอง 5,878,000 - - 5,878,000 0.71 0.00 0.00 - - 5 - 5 2.30 
6. สารภี 6,294,000 - - 6,294,000 0.76 0.00 0.00 - - 3 - 3 1.38 
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ตาราง 4.6 (ตอ) 

พื้นที่
ภูมิศาสตร 

งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ 

โอนเพ่ิม โอนลด 

งบประมาณท่ีตั้งไว 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน )บาท(  
รอยละ 
การ

กระจาย 

จํานวน 
)บาท(  

รอยละ 
การ

เบิกจาย 

ดําเนิน 
การแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอ
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จํานวน
รวม 

รอยละ 
การ

กระจาย 
7. หางดง 28,621,940 - - 28,621,940 3.45 1,951,738.00 0.24 1 3 9 - 13 5.99 
8. แมออน - - - - - - - - - - - - - 
เขต 4 650,783,780 2,700,000 25,520,000 627,963,780 75.80 36,313,973.03 4.38 1 49 73 - 123 56.68 
1. เมือง 622,970,800 2,700,000 25,520,000 600,150,800 72.44 35,775,060.03 4.32 1 46 59 - 106 48.85 
2. แมริม 15,766,980 - - 15,766,980 1.90 538,913.00 0.07 - 3 6 - 9 4.15 
3. สันทราย 12,046,000 - - 12,046,000 1.45 0.00 0.00 - - 8 - 8 3.69 
รวม 830,269,040 23,700,000 25,520,000 828,449,040 100 41,177,507.03 4.97 2 58 157 - 217 100.00 
รอยละ 100.00 2.85 3.07 99.78  4.97  0.92 26.73 72.35 0.00 100.00  
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โครงการที่สุมจากแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 20 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

1.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง สาย 107 บานวังจอม หมูที่ 4 ตําบลเชียงดาว เชื่อม
ทางหลวงสาย 107 เลี่ยงเมือง บานศรีสะอาด หมูที่ 15 ตําบลเชียงดาว อาํเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอเชียงดาว สํานักการชาง 2,691,000 

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงหมากหนุม หมูที่ 5 บานเดนตะวันใต หมูท่ี 20 บานสบเตี๊ยะ  
หมูท่ี 2 ตําบลสบเต๊ียะ เชื่อมบานดอยแกว หมูที่ 2 ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอจอมทอง สํานักการชาง 1,527,000 

3. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแควมะกอก หมูที่ 1 ตําบลฮอด เชื่อมบานโคงงาม หมูที่ 7 ตําบล
หางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม  

อําเภอฮอด สํานักการชาง 1,528,000 

4. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมลอง หมูท่ี 1 ตําบลหางดง (เขต ทต.ทาขาม) เชื่อมถนนเลียบ
แนวเขตอุทยานแหงชาติออบหลวง บานดอยคาํ หมูที่ 8 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอฮอด สํานักการชาง 711,000 

5. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแอนใหม หมูที่ 2 ตําบลบานแอน เชื่อมบานนอย หมูที่ 1 ตําบลบง
ตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอดอยเตา สํานักการชาง 1,552,000 

6. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมลานหลวง หมูท่ี 3 ตําบลยางเปยง เชื่อมบานแมหลองหลวง หมู
ที่ 3 ตําบลสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
  

อําเภออมกอย  
สํานักการชาง 
 

2,323,000 
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โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

7. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสงนิ หมูท่ี 13 ตําบลนาเกียน เช่ือมบานผผาปูน หมูที่ 7               
ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

อําเภออมออย สํานักการชาง 4,649,000 

8. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ปรบัปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ บานทุงหมากหนุม หมูท่ี 5 
ตําบลสบเตี๊ยะ เชื่อมบานแทนคํา หมูที่ 1 ตําบลบานหลวงอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอจอมทอง สํานักการชาง 3,899,000 

9. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ปรบัปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาต ิบานสันปาดาํ หมูที่ 6 ตําบล
ดอยเตา เชื่อมบานแปลง 1 หมูท่ี 2 ตําบลมืดกา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอดอยเตา สํานักการชาง 3,341,000 

10. ปรับปรงุผิวจราจรแบบ Over-lay ดวยแสฟลตคอนกรีต บานสันปาดํา หมูที่ 6 ตําบลดอยเตา เชื่อม
บานแปลง 1 หมูที่ 2 ตําบลมืดกา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอดอยเตา สํานักการชาง 2,000,000 

11. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสหกรณดําริ หมูท่ี 7 ตําบลน้าํแพร เชื่อมบานมวงหลวง หมูท่ี 10 
ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอพราว สํานักการชาง 1,573,000 

12. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกองแขกเหนือ หมูที่ 7 ตําบลกองแขก เชื่อมบานยางสาน หมูที่ 8 
ตําบลทาผา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอแมแจม สํานักการชาง 1,368,000 

13. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปอก หมูที่ 1 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน เชื่อมบานปางปาไร 
หมูท่ี 6 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอแมออน สํานักการชาง 3,499,000 
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โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

14. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมตุงติง หมูที่ 5 ตําบลแมสาบเชื่อมบานแมแพะ หมูที่ 2             
ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอสะเมิง สํานักการชาง 716,000 

15. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยหลวงพัฒนา หมูที่ 13 ตําบลแมนาวาง เชือ่มบานสันหาง  
หมูท่ี 3 ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอแมอาย สํานักการชาง 1,520,000 

16. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมสูนนอย หมูที่ 3 ตําบลแมสูน เช่ือมบานหวยงูใน หมูท่ี 5 
ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอฝาง สํานักการชาง 4,827,000 

17. ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังมะวิว(บานหวยบาน) หมูที่ 2 บานหลวง หมูที่ 4               
ตําบลเมืองคอน เชื่อมบานนาเลา หมูที่ 10 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอเชียงดาว สํานักการชาง 1,036,000 

18. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเจ็ดหนวย หมูที่ 4 ตําบลบานจันทร เชื่อมบานใหม
พัฒนา หมูที่ 2 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอกัลยานิวัฒนา สํานักการชาง 1,466,000 

19. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองบัว หมูที่ 1 ตําบลสันปายาง เชื่อมบานหนองบัวหลวง          
หมูท่ี 9 ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอแมแตง สํานักการชาง 4,319,000 

20. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปอก หมูที่ 5 ตําบลสะเมิง อําเภอสะเมิง เชื่อมบานปงไคร หมู
ที่ 5 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอสะเมิง สํานักการชาง 711,000 
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2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว จํานวน 2 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

1. สงเสริมพัฒนาสินคาบานถวายสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ.หางดง สํานักปลัดฯ 750,000 

2. กระตุนเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม สํานักปลัดฯ  6,000,000 

 
3. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

1. ปลูกตนไมเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม สํานักการชาง 2,000,000 

2.ทําปุยหมักจากกิ่งไมใบไมและเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร จังหวัดเชียงใหม สํานักการชาง 1,000,000 
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4. ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 1 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

1. เครือขายการอนุรักษ ฟนฟแูละพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมลานนาและเมืองประวัติศาสตร  
   (The Sacred City of Chiang Mai)  

พื้นท่ีเมืองเกา
เชียงใหมท้ัง 25 

อําเภอ 
 

สํานักการศึกษา 600,000 

 
5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต จํานวน 12 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

1. สงเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหมเชิงพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม สํานักการศึกษาฯ 5,000,000 

2. พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูเพื่อสรางความเขมแข็งของลูกเสือชาวบาน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม สํานักการศึกษาฯ 1,000,000 

3. โรงเรยีนผูปกครอง จังหวัดเชียงใหม สํานักการศึกษาฯ 5,000,000 
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โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

4.พัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
(อุดหนุนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33) 

สํานักการศึกษาฯ
และโรงเรียนในสังกัด

กองกํากับตํารวจ
ตระเวนชายแดน 
จังหวัดเชียงใหม 

สํานักการศึกษาฯ 2,000,000 

5. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรยีนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมสูสถานศกึษา World Class 
Standard School  

โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม 

กลุมงานนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

700,000 

6. สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูสูทักษะศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

สํานักการศึกษาฯ
และโรงเรียนในสังกัด 

สํานักการศึกษาฯ 500,000 

7.กอสรางและพัฒนาอาคารสถานท่ีโรงเรียนแมอายวิทยาคม  โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม 

สํานักการศึกษาฯ 6,952,500 

8. อาหารกลางวัน โรงเรียนบานแมงอน
ขี้เหล็ก  

สํานักการศึกษาฯ 611,520 

9.เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารและการบริการจัดการศึกษาโรงเรียนบานศาลา โรงเรียนบานศาลา สํานักการศึกษาฯ 556,100 

10. แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนตานยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม อําเภอตางๆใน
จังหวัดเชียงใหม 

สํานักการศึกษาฯ 5,000,000 



รายงานฉบับที่ 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดัเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- 7 - 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

11. ศูนยกีฬาและนันทนาการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อําเภอแมอาย โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม 

สํานักการศึกษาฯ 1,951,000 

12. สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน สถานสงเคราะหวัย
ทองนิเวศน 

สํานักปลัดฯ                 
(วัยทองฯ) 

350,000 

 

 

6. ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม  จํานวน 2 โครงการ 
 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

1. ปองกัน บําบัด แกไขปญหายาเสพติด อําเภอตาง ๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม 

สํานักปลัดฯ 5,000,000 

2. ฝกอบรมและฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

สํานักการชาง 3,000,000 

 

 

 



รายงานฉบับที่ 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดัเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- 8 - 

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ีจํานวน 11 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

1. ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวชิาชีพตามสายงาน องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 
โรงแรมในจังหวัด

เชียงใหม 

กองหาร
เจาหนาที ่

700,000 

2.ฝกอบรมหลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานสาํหรับบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 
โรงแรมในจังหวัด

เชียงใหม 

กองหาร
เจาหนาที ่

260,000 

3.บริการสื่อสารและดานโทรคมนาคม (เคานเตอรบริการประชาชน) องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

กองคลัง 150,000 

4. การประกวดสถานประกอบการคาน้าํมันเชื้อเพลิงและกาซปโตรเลียมสาํหรับรถยนตดีเดน ประจําป 
2560 

องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

กองคลัง 70,000 

5. สงเสริมความรูและอบรมสัมมนาใหความรูแกผูประกอบการโรงแรมและสถานประกอบการน้ํามัน และ
ยาสูบ 

องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

กองคลัง 350,000 

6. สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผูบริหารสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

กองกิจหารสภา 25,000,000 
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โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

7. ซอมแซมสถานที่ใหบริการประชาชน (GCS)  องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

กองคลัง 100,000 

8. บริการพ้ืนที่จัดเก็บเว็ปไซด เก็บฐานขอมูล งานแผนที่ ภาษีและการดูแลระบบ องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

กองคลัง 150,000 

9. พัฒนาโปรแกรมขอมูลสารสนเทศการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม สํานักการศึกษาฯ สํานักการศึกษาฯ 100,000 

10. บริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน (Clinic 
Center) องคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม 

องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

กองแผนฯ 3,000,000 

11. จัดทําสื่อเพื่อการเผยแพรการประชามสัมพันธภารกิจของสํานักศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานศึกษาฯ 500,000 
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โครงการทีค่าดวาจะลงตรวจเยีย่มพื้นที ่ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คร้ังที ่ เดือน ยุทธศาสตร หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

โครงการ 

1 11 พ.ค. 60 
 

โครงสรางพืน้ฐาน สํานักการชาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแควมะกอก หมูที่ 1 ตําบลฮอด 
เชื่อมบานโคงงาม หมูท่ี 7 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม  

สํานักการชาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงหมากหนุม หมูท่ี 5  บานเดน
ตะวันใต หมูที่ 20 บานสบเตี๊ยะ หมูที่ 2 ตําบลสบเตี๊ยะ เชื่อมบานดอยแกว 
หมูที่ 2 ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

2 2 มิ.ย. 60 
 

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักการศึกษา สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานศาลา 
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักปลัดฯ สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน 

3 7 ก.ค. 60 ปองกัน บรรเทา สาธารณภัยฯ สํานักปลัดฯ กําจัดผักตบชวา/ขุดลอกลําเหมือง คู คลอง/ขุดเจาะบอบาดาล 
ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว สํานักการชาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาสู อุทยานแหงชาติดอยเวียงผา  

บานแพะเศรษฐี หมูที่  16-บานหนองปาซาง หมู ท่ี  8 ต.ศรีดงเย็น                 
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 
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