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องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือน า
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรในอนาคต โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ เป็นผู้ด าเนินงาน 
 โดยการติดตามและประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งคณะท างานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้คัดเลือกโครงการที่บรรจุไว้ในแผนด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการ
ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม และด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. วิธีกำรด ำเนินงำนมีขั้นตอนดังนี้ 
1) หัวหน้าคณะท างานจัดประชุม นักวิจัย และผู้ช่วยงานภาคสนาม เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจใน

การด าเนินโครงการ และวางแผนการท างาน โดยแบ่งการท างานเป็น 4 ส่วน คือการวิเคราะห์การ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ และการติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

2) เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีท้ังข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน การสัมภาษณ์ 
และข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือที่จะใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

3) การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เพ่ือที่คณะท างานและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันสังเกตการด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจ
เยี่ยม 
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4) การติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน 

2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับแผนการด าเนินงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนเงิน 963,824,810 บาท เพ่ือใช้ในการด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จ านวน 231 โครงการ หลังจากโอนเพ่ิม โอนลดแล้วคงเหลือ 
841,457,767 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) มีสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

   ล ำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนเงิน 386,301,900 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 45.91 ส าหรับ 92 โครงการ  

   ล ำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวนเงิน 140,153,790 บาท              
คิดเป็นร้อยละ 16.66 ส าหรับ 57 โครงการ  

    ล ำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
จ านวนเงิน 104,355,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 ส าหรับ 7 โครงการ  

    โดยผลการเบิกจ่ายจริงทั้งหมด เป็นเงิน 665,784,342.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.12 ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ส าหรับผลการด าเนินงานโครงการ เป็นดังนี้ 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 177 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.62 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.82  

 ไม่มีโครงการรอด าเนินการ 

 ยกเลิกโครงการ จ านวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.55  
    เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 3 ล าดับแรก 

ได้แก่  
    ล ำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน เบิกจ่ายจริง 264,400,829.32 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 31.42 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  
    ล ำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เบิกจ่ายจริง 124,419,874.96 

บาท คิดเป็นร้อยละ 14.79 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  
    ล ำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน 

เบิกจ่ายจริง 94,926,537.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.28 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
    เมื่อพิจารณาตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 3 ล าดับ

แรก ได้แก่  
    ล ำดับที่ 1 ส านักการช่าง เบิกจ่ายจริง 402,905,613.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.88 ของ

งบประมาณท่ีตั้งไว้  
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    ล ำดับที่ 2 ส านักการศึกษา เบิกจ่ายจริง 140,658,247.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.72 ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้  

  ล ำดับที่  3 ส านักปลัด เบิกจ่ายจริง 104 ,574,217.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.43 ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้  

 เมื่อพิจารณาตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เขต พบว่า งบประมาณกระจายลงทุก
พ้ืนที ่

 เขตที่ 1 ได้แก่ อ.กัลยาณิวัฒนา อ.สะเมิง อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า และอ.อมก๋อย  
 เขตที่ 2 ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.พร้าว และ อ.แม่แตง 
 เขตที่ 3 ได้แก่ อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.สารภี อ.หางดง อ.สันก าแพง อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง 

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

3. กำรตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
 คณะท างานสุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ และกระจายตามพ้ืนที่ทั้ง 3 โซนทางภูมิศาสตร์
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงจ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
            ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 ต าบลฮอด เชื่อมบ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 ต าบลหางดง 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 , บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20, บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 
ต าบลสบเตี๊ยะ เชื่อมบ้านดอยแก้ว หมู่ที่  2 ต าบลดอยแก้ว อ า เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่                       
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยในภาคเช้าได้ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศาลา ส าหรับภาคบ่ายได้ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5                
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยในภาคเช้าได้ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอก             
ล าห้วยเดื่อ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส าหรับเครื่องจักรกล) ส าหรับ              
ภาคบ่ายได้ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อยู่ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
จากการได้ท าการลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

โดยเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 ต าบลฮอด เชื่อม
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บ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ถนนมีความกว้างเดินทางไปมาสะดวก แต่ยังไม่มีไหล่ถนน ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแล
ของ อบจ. ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหารือกับ อบจ. เพ่ือหาหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดยสามารถด าเนินการพร้อมกับการสร้างถนนได้ในอนาคต 

2. โครงการนี้ก าหนดให้สร้างถนนความยาวเพียง 400 เมตรเท่านั้น จึงควรมีโครงการต่อเนื่องเพ่ือ
ขยายผลให้ถนนมีความยาวมากข้ึน สามารถเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้านกันได้มากยิ่งขึ้น 

3. ชาวบ้านอยากให้ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ประสานงานกับ อบจ. เพ่ือน าโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
อ าเภอ อบต. เป็นต้น 

4. ในช่วงต้นของถนน ค่อนข้างแคบ การเดินทางเข้าล าบาก ดังนั้น ควรมีโครงการต่อเนื่องเพ่ือ
ก่อสร้างถนนในช่วงต้น ให้มีความกว้าง ปลอดภัย 

 จากการเข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5, บ้าน 
เด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20, บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ต าบลสบเตี๊ยะ เชื่อมบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ถนนมีความกว้างเดินทางไปมาสะดวก แต่ยังไม่มีไหล่ถนน ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบจ. ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหารือกับ อบจ. เพื่อหาหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ โดยสามารถด าเนินการพร้อมกับการสร้างถนนได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
สามารถใช้งบภัยพิบัติ ช่วยในการซ่องแซมถนนได้ 

2. ชาวบ้านอยากให้ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ประสานงานกับ อบจ. เพ่ือน าโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
อ าเภอ อบต. เป็นต้น 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงครั้งที่ 2 ตรวจเยี่ยม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศาลา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การพัฒนาถนนส าหรับเดินรอบบริเวณโรงเรียนมีหลังคา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน     
ครู เจ้าหน้าที่ 

2. การปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนให้สวยงาม 
3. พยายามพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน ซึ่งอาจ

เป็นแผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได้ ตลอดจน จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ทั้ง
ครูและเจ้าหน้าที่ โดยอาจท าเป็นแผนการพัฒนาตนเองของครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยอาจ
ขอความร่วมมือจาก อบจ. ในการให้ความรู้ด้านการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 

4. พยายามหาจุดเด่นของโรงเรียนเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถ
วางเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตได้ ทั้งนี้อาจท าร่วมกันกับการท าแผนยุทธศาสตร์
ของโรงเรียน 

5. ส าหรับงบประมาณด าเนินการ ในส่วนของค่าบริหารจัดการโรงเรียน ควรแจกแจงรายละเอียด
ให้ชัดเจนมากข้ึน 
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 คณะท างานฯ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์คนชรา
วัยทองนิเวศน์ ซึ่งสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์เป็นสถานที่ที่อยู่ในการก ากับดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. สถานสงเคราะห์ควรพิจารณาในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยน
บรรยากาศ ผู้อยู่อาศัยได้พบกับสิ่งใหม่ ๆ ท าให้ชีวิตมีสีสัน มีความสุขมากขึ้น โดยอาจขอ
งบประมาณเพ่ิมเติมจาก อบจ. ในรอบปีงบประมาณต่อไป 

2. ควรมีการจัดการเรื่องของรับบริจาคจากบุคคลภายนอกให้เป็นระบบมากขึ้น โดยอาจน า
ระบบสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการจัดการ เช่น จัดท าฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ การ
จัดท าระบบการรับของบริจาคส าหรับผู้อยู่อาศัยที่เหมาะสม 

3. ถึงแม้ว่าสถานสงเคราะห์ฯ อยู่ภายในเขตป่าไม้ แต่ควรมีการพิจารณาปรับภูมิทัศน์ภายในให้มี
ความสวยงาม น่าอยู่ เช่น การปลูกดอกไม้ จัดสวน หรือสร้างกิจกรรมในการปรับภูมิทัศน์โดย
ให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

4. สถานสงเคราะห์ฯ ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการน างบประมาณไปใช้ โดยเฉพาะในประเด็น
การรับเหมา การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ด าเนินการหรือสร้างอาคาร สวน สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ            
ทุกขนาด เช่น การสร้างน้ าตกเพ่ือปรับภูมิทัศน์ภายในสถานสงเคราะห์ฯ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่
ปฏิบัติหรือไม่สามารถด าเนินการได้ตามสัญญา สถานสงเคราะห์ฯ ควรมีเงื่อนไข หรือการ
ต่อรอง หรือกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการเรียกค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือการชดเชยที่ผู้รับเหมาต้อง
รับผิดชอบ ทั้งนี้ ถ้าสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง แต่สถานสงเคราะห์ได้
ตรวจรับไว้แล้วจะถือว่าสถานสงเคราะห์บกพร่องในหน้าที่ 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงครั้งที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยม
โครงการขุดลอกล าห้วยเดื่อ ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ เชื่อม เขตเทศบาลต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้าจะมีการด าเนินโครงการนี้ น้ าในล าห้วยแม่เดื่อ หน่วยงานท้องถิ่นขาดแคลน
งบประมาณการจัดซื้อเครื่องจักรกลในการขุดลอกล าห้วยเดื่อ ท าให้น้ าในล าห้วยปริมาณน้อย ไหลไม่สะดวก 
ส่งผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภคและการท าการเกษตรของประชาชนทั้ง 2 ต าบลเป็นอย่างมาก ดังนั้น
ประชาชนทั้ง 2 พื้นที่จึงมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของโครงการนี้เป็นอย่างมาก 

    คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้านแพะเศรษฐี หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 
8 ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อเสนอแนะ คือ ไหล่ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นทาง
ค่อนข้างแคบ จึงไม่สะดวกต่อการสัญจรของรถที่สวนทางกัน จึงต้องการให้เพ่ิมความกว้างของถนนให้กว้าง
ยิ่งขึ้น เพ่ือสะดวกต่อการสัญจร 
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4. กำรประเมินผลตำมตัวช้ีวัด 
กำรประเมินพันธกิจ 
1) กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) – ผลกำรประเมิน ระดับดีมำก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ครบถ้วนตามข้อก าหนด ประกอบด้วยความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ มีโครงการการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี  และมี
การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอีกทั้ง
ยังบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

2) ผลส ำเร็จของโครงกำร 
 กำรกระจำยงบประมำณและโครงกำรในแต่ละเขตพื้นที่ – ผลกำรประเมิน ระดับดีมำก 

มีการจัดสรรงบประมาณและจ านวนโครงการลงในแต่ละเขตพ้ืนที่ตามภูมิศาสตร์ครบทุก
เขต โดยในเขตที่ 4 ซึ่งมีอ าเภอเมืองอยู่ด้วยนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณและจ านวนโครงการ
มากที่สุด   
 ร้อยละของโครงกำรที่ด ำเนินงำนตำมแผน – ผลกำรประเมิน ระดับดีมำก 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงเท่ากับ 202 โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด
เท่ากับ 231 โครงการ ดังนั้นร้อยละของโครงการที่ด าเนินการจริงเท่ากับ 87.44 
 ร้อยละของโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ – ผลกำรประเมิน ระดับดี 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงและแล้วเสร็จ 177 โครงการ จากจ านวนโครงการ
ทั้งหมด เท่ากับ 231 โครงการ ดังนั้นร้อยละของโครงการที่ด าเนินการจริงและแล้วเสร็จเท่ากับ 
76.62 

3) ผลส ำเร็จของแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 25560 
 ร้อยละของแผนกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติที่ 

12 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบนกลุ่มท่ี 1 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
เชียงใหม่ และกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ – ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ในด้านความสอดคล้องกับแผนพัฒนา ในที่นี้จะศึกษาเฉพาะ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ที่บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีโครงการที่อยู่
ในแผนด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้อง ร้อยละ 87.10 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 
1 (พ.ศ.2557-2560) มีโครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้อง ร้อยละ 44.93            
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558 -2562) มีโครงการที่อยู่ในแผน
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ด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้อง ร้อยละ 87.10 และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2564) โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้อง 
ร้อยละ 87.10 ร้อยละเฉลี่ยทั้ง 4 แผน เท่ากับ 76.56 
 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง - ผลกำรประเมิน 

ระดับปำนกลำง 
          มีงบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 665,784,342.82 บาท โดยงบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน 
841,457,767 บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายเท่ากับ 79.12 
 ร้อยละของโครงกำรตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่ได้ด ำเนินกำร

เทียบกับเป้ำหมำยในแผนพัฒนำสำมปี – ผลกำรประเมิน ระดับต้องปรับปรุง 
 จ านวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเท่ากับ 
464 โครงการ และตรวจนับจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ที่ได้ด าเนินการเท่ากับ 177 โครงการ ดังนั้นเท่ากับร้อยละ 38.14 
 ร้อยละของโครงกำรต่อเนื่อง ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) – ผลกำรประเมิน

ระดับดีมำก 
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มี

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่อเนื่อง 2 -3 ปีติดต่อกัน และมีการด าเนินงานตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน  192  โครงการ  เมื่อ
เทียบกับจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้ด าเนินการ
จ านวน 231 โครงการ (ไม่รวมจัดซื้อครุภัณฑ์) คิดเป็นร้อยละ 83.11  

 
กำรประเมินคุณภำพของผลงำน 

 กำรบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินโครงกำร - ผลกำรประเมิน ระดับปำนกลำง 
ประเมินจากการสุ่มโครงการซึ่งอยู่ในแผนการด าเนินงานจ านวน 47 โครงการพบว่ามี

โครงการที่ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์จ านวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.83 
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร – ผลกำรประเมิน ระดับปำนกลำง 

ประเมินจากการสุ่มโครงการที่มีการด าเนินงานจ านวน 50 โครงการ เป็นโครงการที่
สามารถแล้วเสร็จตามแผนระยะเวลาที่ก าหนดไว้จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56 
 ร้อยละของโครงกำรที่มีกำรขยำยผลกำรด ำเนินโครงกำรให้เกิดควำมยั่งยืน  – ผลกำร

ประเมิน ระดับดี 
โครงการที่ขยายผลให้เกิดความยั่งยืนหมายถึงโครงการที่มีการด าเนินการแล้วชุมชนมี

ความเข้มแข็ง จ านวน 192 โครงการ และโครงการที่มีการสร้างความยั่งยืน จ านวน 135 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 70.31 
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กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรในองค์กร 
 กำรบริหำรจัดกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร - ผลกำรประเมินระดับดีมำก 

การประเมินผลส าเร็จงานบริหารบุคคล พบว่า มีการด าเนินงานด้านการบริหารบุคคลตาม
เกณฑ์ก าหนด จ านวน 6 ข้อ จากทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ 
1) มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  เป็นแผนสามปีจ านวน

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจ านวน 1,003 คน จาก 1,018 คน คิดเป็นร้อยละ 98.52 
2) มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการ

ด าเนินงาน 8 โครงการจากจ านวนทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.54 
3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรให้สามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ระบบการให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น รวมทั้งมีศูนย์ออกก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 

4) มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
5) มีการน าผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน หรือการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 
 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ- ผลกำรประเมินระดับดีมำก 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจ านวน  จ านวน  1,003 คน จากบุคลากรทั้งหมดในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1,018 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 
 หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนำบุคลำกรและตรงกับควำมต้องกำรของบุคลำกร – ผลกำร

ประเมิน ระดับดี 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 8 โครงการจากโครงการทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 61.54 และบุคลากรมีความพึงพอใจที่หลักสูตรตรงกับความต้องการเฉลี่ย 3.68 
 

 ด้ำนควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ – ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาตนเองเช่น การไปอบรม สัมมนา ดูงาน พบว่าความพึงพอใจ

เฉลี่ยเท่ากับ 3.693 
 จ ำนวนนวัตกรรมที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร – ผลกำรประเมิน ระดับดี 

มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการมากกว่า 1 
ระบบ ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศโปรแกรมการรับช าระภาษีของกองคลัง ระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพย์สินของกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 ประสิทธิภำพของนวัตกรรมต่อกำรบริหำรจัดกำร – ผลกำรประเมิน ระดับดีมำก 

หน่วยงานที่มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการท างาน เช่น กองคลัง กองพัสดุ กองแผน
และงบประมาณ ส่งผลให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

- ผลกำรประเมิน ระดับดีมำก 
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 

 ควำมพึงพอใจของกลุ่มสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อกำร
ให้บริกำรและกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ - ผลกำรประเมิน
ระดับปำนกลำง 
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 

 ควำมพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภำคธุรกิจ ต่อกำรให้บริกำร
และกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ – ผลกำรประเมิน ระดับด ี
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 

 ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน – ผลกำร
ประเมิน ระดับดี 
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 

 ควำมพึงพอใจของกลุ่มสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแต่ละด้ำน –ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
 

 ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
-ผลกำรประเมินระดับดี 
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 

สรุปผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สรุปผลกำรประเมิน 

กำรประเมินพันธกิจ: 1.กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
1. ความครบถ้วนของแผนพัฒนาสามปี ดีมาก 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ และการกระจาย

อ านาจให้ชุมชนจัดการตนเอง 
3.  

ดีมาก 
อ านาจให้ชุมชนจัดการตนเอง 

 
 

3. การแก้ไขปัญหาของชุมชน ดีมาก 
4. การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี ดีมาก 

กำรประเมินพันธกิจ: 2. ผลส าเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพ้ืนที่ ดีมาก 
2. ร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานตามแผน ดีมาก 
3. ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ดี 
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กำรประเมินพันธกิจ: 3. ผลส าเร็จของแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. ร้อยละของแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 
1 และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

ดี 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ดี 

3. ร้อยละของโครงการตามแผนด าเนินงานฯที่ได้ด าเนินงานเทียบกับ 
แผนพัฒนาสามปี 

ปรับปรุง 

4. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ดีมาก 

กำรประเมินคุณภำพของผลงำน: ผลการด าเนินงาน 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ ปานกลาง 
2. ระยะเวลาตามที่ก าหนดในแผนการด าเนินงาน ปานกลาง 
3. การขยายผลการด าเนินโครงการให้เกิดความยั่งยืน ดี 

กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำร : 1. แผนพัฒนาบุคลากร 
1. ผลส าเร็จของการบริหารงานบุคคล ดีมาก 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ดีมาก 

ตัวช้ีวัด สรุปผลกำรประเมิน 
3. ร้อยละของของหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรและตรงกับ ดี 
4. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ดี 

กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำร : 2. นวัตกรรม 
1. จ านวนนวัตกรรมที่ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร ดี 
2. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ ดีมาก 

กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดีมาก 
2. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ปานกลาง 

3. ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาค
ธุรกิจ ต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม ่

ปานกลาง 

4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดท าและด าเนินงาน
ตามแผนฯ 

ดี 

5. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของ 

ดี 
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          บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ดี 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
ข้อเสนอแนะในแต่ละด้ำนของกำรประเมิน 
ด้ำนพันธกิจ : ด้ำนกำรพัฒนำแผนสำมปีและแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 

1. สิ่งที่ส าคัญที่สุดเพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติได้จริง
นั้น มาจากความรู้และความเข้าใจในตัวแผนฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด นั่นคือ ผู้บริหารทุกระดับ ฝ่าย
ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานตาม
แผนฯ และผลการด าเนินงานตามแผนฯ ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฯ และการจัดท า
แผนฯ เป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยอาจมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเชิญผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
แผนมาสร้างความรู้ร่วมกันกับทุกฝ่าย จนในที่สุดได้โครงสร้าง และรายละเอียดบางอย่างของแผนฯ ที่
ต้องการออกมา ทั้งนี้ควรให้ความส าคัญในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 

1.1 ความส าคัญและและความหมายของแผนฯ 
1.2 องค์ประกอบที่ส าคัญของแผนฯ 
1.3 การก าหนดองค์ประกอบของแผนฯ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

และจังหวัด 
1.4 ความเชื่อมโยงของแผนฯ กับแผนอ่ืนๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และหน่วยงาน 

ย่อยภายในจังหวัด 
1.5 การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ (แนวทางการด าเนินโครงการ)  

และโครงการภายใต้แผนฯ  
1.6 การวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.7 การวัดความส าเร็จของแผนฯ 
2 ในการจัดท าแผนของหน่วยงานภาครัฐจะมีความแตกต่างจากแผนของภาคเอกชน โดยที่

แผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์ภาครัฐจะหมายถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบในการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จ ากัด รวมถึงการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ อันเป็นผลประโยชน์
ของส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)  ทั้งยังเป็นการสนองตอบต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนอีกด้วย ดังนั้นการสร้างความเข้าใจในการก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับโครงการ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานต้องเชื่อมโยงหรือตอบสนองกับเป้าหมายสูงสุดของฝ่ายนโยบาย/ฝ่ายบริหารที่เรียกว่า 
ultimate goal ให้ได้ นอกจากนี้การสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นเนื้อในจากคนในองค์กรเอง ก็จะท าให้
กระบวนการท างานบรรลุไปสู่เป้าหมายเพ่ือประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ 
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3 ภาครัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการร่วมมือจัดท าโครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่ 
รวมถึงสื่อมวลชนได้รับทราบว่าบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไร มี
ข้อจ ากัด หรือเงื่อนไขอะไรในการด าเนินการบ้าง ควรมีการจัดท าและเผยแพร่รายงานฐานข้อมูลทางการเงิน
การคลังของท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันเชื่อว่ามีการจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่ไม่มีการเผยแพร่ให้กับ
สาธารณะ เข้าถึงได้ยากมาก  

4 ควรพัฒนากลไกการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขของภาครัฐบาล ที่จะ
ท าให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อภาคประชาชนมากกว่าตอบสนองต่อ
ภาครัฐบาลและในระยะยาว ควรจะมีการจัดท าบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่างรัฐบาล กับ อปท. และ
พยายามที่จะพัฒนาไปสู่บทบาทหน้าที่ท่ีชัดเจนเหล่านั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
อย่างแท้จริง 

5 จากการถอดบทเรียนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในหัวข้อปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
บริหารจัดการของทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีปัจจัยหลายประการที่มีส่วนส่งเสริมให้การ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ 
โดยสรุปได้หลักๆ ดังนี้ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

 มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ให้กันภายในระหว่างบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มีกลไกในการส่งเสริมการท างานร่วมกันที่เป็นระบบ 
 ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 
 บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ 
 การบริหารงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก และมีความคล่องตัว 
 มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่าง

แท้จริง 
 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 มีการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
 มีความเพียงพอของงบประมาณ 

ดังนั้นฝ่ายบริหารควรวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คิดว่าเป็นจุดอ่อนส าคัญที่
ต้องการการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ก็น าปัจจัยนั้นมาพัฒนาเป็นโครงการเพ่ือเสริมการท างานในเรื่องของการ
ท าโครงการต่างๆให้ประสบความส าเร็จ 
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6 ควรปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ที่ต้องเข้าใจความหมายว่าคือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี   
ดังนั้นถ้ามีการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
จะท าให้สามารถถอดโครงการตามแผนพัฒนาสามปีมาสู่แผนด าเนินการประจ าปี ส่งผลให้การจัดล าดับ
ความส าคัญและความต่อเนื่องของการท าโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้อง
ระดมความคิดจากผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ตลอดจนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงานของแผนฯ   

 
ด้ำนพันธกิจ : ผลส ำเร็จของโครงกำร 
คุณภำพของโครงกำร 

1. คุณภาพของโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการมีเป้าหมายเชิงคุณภาพไปสู่การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยที่กระบวนการด าเนินงานนั้นๆ ควรก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น
ในทางที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้น ในทุก ๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สามารถจัดการกับภาวะการณ์ของกระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ (self-reliance) หรือช่วย
ตนเองได้ (self-help) ในการคิดตัดสินใจและด าเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดจนตอบสนองความต้องการของ
ตนเองและส่วนรวม ดังนั้นการติดตามประเมินความส าเร็จภายหลังการ ท าโครงการจึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งที่จะตอบได้ว่าชุมชนได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น พ่ึงพาตนเองได้จริง ก็จะท าให้ทุกโครงการที่ได้
ด าเนินการมีผลลัพธ์ของความส าเร็จในเชิงคุณภาพของงานได้ 

2. การด าเนินโครงการต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนเป็นเรื่องส าคัญ โดยในการก าหนดเป้าหมายของแต่
ละโครงการภายใต้แผนฯ นอกจากจะต้องให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของแผนแล้ว 
ยังต้องให้ความส าคัญไปที่ “ความยั่งยืนของโครงการ” ที่สะท้อนถึงคุณภาพของโครงการ และคุณภาพของ
แผนฯ โดยมุ่งเป้าความยั่งยืนไปท่ี 3 ประการดังนี้ คือ 1) การประเมินสิ่งแวดล้อม โดยทุกโครงการต้องมีการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดตัวชี้วัดของผลกระทบไว้ตามความจ าเป็นของแต่ละโครงการ 
2) มิติของระยะเวลา หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถกล่าวได้ว่าโครงการนั้นๆ มีความยั่งยืน 
จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ
นั้นส่งผลกระทบด้านบวกกับประชาชนอย่างแท้จริง และ 3) ความยุติธรรมและเท่าเทียมกันต่อการส่งต่อ
ทรัพยากรสู่คนในรุ่นต่อไป กล่าวคือ การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์และ
การด ารงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับใด หรืออยู่ในปริมาณเท่าไร 
จ าเป็นต้องส่งต่อให้แก่ชนรุ่นหลังอย่างเท่าเทียมกัน หรือมากกว่า 

การด าเนินโครงการที่สามารถตอบโจทย์ความยั่งยืนได้ทั้ง 3 ประการข้างต้น แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของโครงการที่สะท้อนถึงความยั่งยืน และคุณภาพของแผนฯ 
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ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 
1. ควรมีการทบทวนกระบวนการให้บริการในกลุ่มเป้าหมายที่ได้คะแนนน้อย เช่น กลุ่มสมาชิก 

สภาองค์ ก า รบริ ห า รส่ วนจั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม่  กลุ่ มภ าคธุ ร กิ จ  โ ดยการวิ เ ค ร าะห์ เ ชิ ง ลึ ก ว่ า มี               
กระบวนการใด เรื่องใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ต้องประสาน ติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายนี้ 

2. เพ่ือสร้างมาตรฐานในการให้บริการที่มีคุณภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ควรมีการ
ประประเมินความพึงพอใจที่สามารถตอบได้ว่า การให้บริการนั้น  ๆ ดีขึ้น หรือแย่ลงหรือไม่อย่างไร          
โดยอาจมีการออกแบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการก่อนและหลัง กล่าวคือ ในการเข้ารับบริการ
ก่อนหน้านี้ กับการเข้ารับบริการในครั้งนี้ มีความแตกต่างหรือเหมือนกันในประเด็นใด อย่างไร ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจในลักษณะนี้จะท าให้ผู้ให้บริการทราบถึงข้อบกพร่อง จุดอ่อนของการด าเนินงาน         
ที่สามารถน าไปปรับปรุง แก้ไขกระบวนการให้บริการที่ดียิ่งข้ึนได้ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. ผู้น าองค์กร ควรหาวิธีในการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้

ผู้บริหารและบุคลากร เห็นความส าคัญในเรื่องของการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น           
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิด และหาแนวทางในการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากร หรือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทรัพยากรมนุษย์ที่
ได้รับการพัฒนาแล้ว (Developed Human Resource) นั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
1) จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และ 2) จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม (จักรพงษ์ พวงงามชื่น, 2552) 
ดังนั้น การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบริหารความรู้ และการบริหาร
คุณธรรม ของบุคลากรในองค์การด้วย 

2.   ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสน าเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาตนเอง         
การพัฒนาองค์กร การพัฒนากระบวนการท างาน การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Smart 
Organization) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยต้องมีการประเมินการปฏิบัติงานที่
เข้มข้นข้ึน 

3.   ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสน าเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
องค์กรการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้
เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

4.   ควรเร่งปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน  การ
ให้บริการ การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนภาคธุรกิจ 
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ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
1.   ควรพัฒนาฐานข้อมูล หรือระบบที่รวบรวมเผยแพร่เรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ

วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายของการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบของการพบปะสนทนาและเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network) เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ของการท างานในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ 

2.   ควรพัฒนาเครื่องมือกระบวนการเทียบเคียงผลการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกในระดับเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันผลการด าเนินงานให้สามารถเทียบเคียงหรือ
เหนือกว่า 

3.   การวางแผนการพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการก ากับติดตาม ให้บุคลากรมี
ศักยภาพในด้านที่เป็นความต้องการและตรงกับต าแหน่งการท างาน และสามารถปฏิบัติงาน ให้เกิดผล
ส าเร็จทั้งการพัฒนาตนเองน ามาสู่การพัฒนางานและการพัฒนาองค์กร 

 
ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำโครงกำรที่ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  1.1 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละพ้ืนที่ควรพิจารณาให้
อย่างน้อย 1 โครงการต่อ 1 ท้องถิ่นต่อปีงบประมาณ 

1.2 ควรมีการกระจายงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปยังท้องถิ่น 
ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1.3 ควรมีการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน  
ชายขอบที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดให้มากขึ้นกว่าเดิม 

1.4 ควรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่าง ๆ สนับสนุนโครงการก่อสร้าง
ถนนต่าง ๆ ที่เป็นเส้นทางลัด ทางเลี่ยงเมือง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการระบายความแออัดของการจราจรในเขตชุมชน
เมือง และยังเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้า 

1.5 ควรมีการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนส าหรับรถจักรยานทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การสร้างวัฒนธรรมการใช้รถจักรยานภายในเขตชุมชน 

 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว   
2.1 ควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยอาจใช้นโยบาย 1อ าเภอ 

1 แหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมไปจนถึง
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ 
  2.2 ควรมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนท้องถิ่น โดย
อาจจะพิจารณาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างงาน
สร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้พ้ืนที่ของหมู่บ้านเป็น
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สถานที่จัดกิจกรรม หรือจัดงานแสดงต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยว
ในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

2.3 ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในระดับอ าเภอ เพ่ือจัดท าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
ตามระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวต้องการ เช่น 1 วัน 5 อ าเภอ เป็นต้น โดยอาจจัดท าเป็นเส้นที่มีความแตกต่าง
กัน เช่น เส้นทางวัฒนธรรม เส้นทางธรรมชาติ เส้นทางสายน้ า เป็นต้น 
  2.4 ควรสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการตลาด การผลิต และการ
บริหารจัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2.5 ควรสนับสนุนงบประมาณในการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่นให้มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดขายในการจ าหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นและปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชนมีความรู้สึก

หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาจจะมีการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน 
3.2 ควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะของ

ชุมชนตนเอง 

3.3 ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตส านึกให้แก่
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการลดภาวะโลกร้อน และเห็นถึงความส าคัญของการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว 
 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น   
4.1 ควรรณรงค์ปลูกจิตส านึกในท้องถิ่นให้กับเด็ก เยาวชนและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน 
  4.2 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เรียนรู้ความส าคัญถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความ
ภูมิใจ และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

  4.3 ควรมีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล โดยมีการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า 
รวมไปจนถึงองค์ความรู้ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเอกสาร หรือข้อมูลจากผู้รู้ และปราชญ์
ชาวบ้าน 

4.4 ควรบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่หมุนเวียน
สลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม Road Show ตามงานหรือเทศกาลต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 
รวมถึงภูมิปัญญาที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างออกไปตามสภาพพ้ืนที่ 
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5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
5.1 ควรสนับสนุนการจัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆในลักษณะและรูปแบบที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เช่น หลักสูตรช่างไม้ ช่างเหล็ก และช่างประดิษฐ์ ฯลฯ 

5.2 ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้มี
รายได้สามารถเลี้ยงตนเองอย่างเพียงพอ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพ 

5.3 ควรสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการตลาด การผลิตและการ
บริหารจัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย กำรจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
6.1 ในช่วงปิดภาคเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้านยาเสพติดในแต่ละ

พ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และโทษภัยของยาเสพติด เป็นต้น 

6.2 ควรสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับท้องถิ่นต่างๆ 
อาทิ ถังดับเพลิง คีมตัดถ่าง และรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เป็นต้น 
 

7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
7.1 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักกฎหมาย หลัก

ประชาธิปไตย หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่าง 
ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

7.2 ควรบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการสนับสนุน
การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านการกระจายอ านาจ และธรรมาภิบาลของ
ท้องถิ่น ผู้บริหารควรมีการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะ เยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอแนะในกำรขับเคลื่อนแผนให้บรรลุวิสัยทัศน์ มีดังนี้ 
  1. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการ
ด าเนินการในระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงกระบวนการท างาน การจัดท าแผนครบถ้วนทุกขั้นตอน ดังนั้น
เพ่ือให้แผนพัฒนามีคุณภาพและสามารถบรรจุโครงการที่เป็นความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้
อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงควรส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภายใต้
ช่องทางและรูปแบบที่มีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางและรูปแบบใหม่ ๆ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อ
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 
  2. จากการลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ ได้ข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับการท างานต่อเนื่องที่เป็นความต้องการของประชาชน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สามารถเข้าถึงปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง ควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดให้มีการ
ประชุมร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล โดยการน าข้อเสนอแนะจากการลงตรวจพ้ืนที่ 
ไปประชุมร่วมกันทั้งภาครัฐและประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 
  3. ควรพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นด้วยเป้าหมายให้บุคคลท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นการพัฒนามาตรฐานกลางที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล การสร้างความเป็นมืออาชีพให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน และ
พัฒนาทักษะให้สามารถปฏิบัติงานในโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถ 
  4. การปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลโดยรวมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการ
ท างาน จะต้องท าควบคู่ไปในหลายระดับ ทั้งการก ากับดูแลตามที่ระบุไว้ในกฎหมายตามสายรับผิดชอบการ
ท างาน และต้องเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะการก ากับดูแลโดยประชาชนนับเป็น
การก ากับดูแลที่มีความยั่งยืน  

  
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

 เชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 

1. ตัวบ่งชี้ที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพดีมาก 11 

2. ตัวบ่งชี้ที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพดี 10 

3. ตัวบ่งชี้ที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพพอใช้/ปานกลาง 4 

4. ตัวบ่งชี้ที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 1 

รวม 26 

 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงตัวชี้วัดที่ได้รับค่ำคะแนนประเมินในระดับคุณภำพต้องปรับปรุง 

1. ควรวิเคราะห์และทบทวนจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ
จ านวนโครงการในแผนที่ด าเนินการได้จริงในปีที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์รายละเอียดของแต่ละโครงการ
เพ่ือน ามาจัดกลุ่มโครงการที่คล้ายคลึงกัน หรือหลอมรวมโครงการ ไม่ให้มีจ านวนโครงการกระจัดกระจาย
เป็นโครงการย่อยมากเกินไป 

2. การเลือกโครงการจากแผนพัฒนาสามปีมาสู่แผนด าเนินการประจ าปี ควรเลือกโครงการที่
วิเคราะห์แล้วมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการให้แล้วเสร็จ โดยดูทั้งความต้องการของชุมชนและความ
พร้อมของหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำ หลักกำร และเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาได้ 
ระบบการติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
เนื่องจากเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ก าหนดแผนงานหรือด าเนินการต่าง ๆ  

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงาน โดย
ระบบการติดตามนั้นเริ่มจากการได้รับงบประมาณไปด าเนินงาน ติดตามการใช้งบประมาณเมื่อเทียบกับ
เวลา ติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ระบบการติดตาม
จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงบริหารแผนงาน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไป
จนครบก าหนดเวลา และระบบประเมินผลจะเป็นการประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นในส่วนของผลผลิต และ
ผลลัพธ์ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด ระบบการติดตามและประเมินผล
จะได้รับผลกระทบจากการท าแผนปฏิบัติการหรือแผนการด าเนินงาน ถ้าแผนฯ ที่สอดคล้องและเอ้ือต่อ
การติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้  ถ้าแผนฯ 
ไม่เอ้ือต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจนหรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ยึดแผนการด าเนินงาน เหล่านี้
ล้วนท าให้ระบบการติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้ 

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการตรวจ
ติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัด  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2558 – 2562) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ซึ่ง
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต โดยมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์
ประเทศ พ.ศ.2556 – 2561 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560 – 2562) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559                  
มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
โดยมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปี  ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559  

สิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                    
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จ าเป็นต้องอาศัยการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยง
ธรรม คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้ง
รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์กรในอนาคต  

 

1.2  วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการ     
 1.2.2 เพ่ือตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  1.2.3 เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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  1.2.4 เพ่ือทราบข้อเสนอเพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

1.3.1 ขอบเขตพื้นที่ 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ มีการติดตามและประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการคัดเลือกโครงการจากที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ตามหลักวิชาการภายใต้ความเห็นชอบจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมการด าเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน และ/หรือ
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยกระจายตามลักษณะโซนทางภูมิศาสตร์
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

1.3.2 ขอบเขตประชำกร 
 1.3.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบการด าเนินโครงการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 1.3.2.2 ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ในพ้ืนที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

1.4 เป้ำหมำยหรือผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประเมินผล 
เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการ

ด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

            1) ได้ข้อมูลจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนโครงการที่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ และจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ เทียบกับโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนภายใต้กรอบ
ร้อยละการใช้งบประมาณจากแหล่งงบประมาณตามข้อบัญญัติประจ าปี พ.ศ.2560 รายจ่ายที่จ่ายจาก
เงินสะสม และรายงานผลตามไตรมาส 
 2) ได้ข้อมูลโครงการที่ด าเนินการได้ตามแนวนโยบายของผู้บริหารที่ก าหนดมาจาก
ปัญหาความต้องการในชุมชน โดยเปรียบเทียบสัดส่วนการกระจายงบประมาณลงในพ้ืนที่ของแต่ละ
อ าเภอ 

3) ได้ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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1.4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นการพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายใน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 1.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 1.3) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

2) การประเมินผลการด าเนินงานตามบทบาทของการเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ ในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 

   3) ประเมินประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีผลการด าเนิน 
ที่บรรลุจุดมุ่งหมาย และสามารถถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการ
กระจายงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างโปร่งใสและสมเหตุสมผล การบริหารจัดการภายใน
องค์กรเพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะในการด าเนินโครงการ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การบริหาร
โครงการ การจัดการความรู้ การพัฒนาหรือใช้นวัตกรรม 
                        4) การติดตามตรวจเยี่ยมพ้ืนที่การด าเนินงาน การด าเนินโครงการในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจากแผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครอบคลุมยุทธศาสตร์อย่างน้อย 3 ด้าน 

 

1.5 ขอบเขตกำรประเมินและกำรพัฒนำตัวชี้วัดกำรประเมิน 
1.5.1 การประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ 

พันธกจิ กลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ การเรียนรู้และการพัฒนา  
 1.5.2 การประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจากการใช้
เงินจากแหล่งงบประมาณตามข้อบัญญัติประจ าปี พ.ศ.2560 และรายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                   
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร  
         1.5.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กับความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12             
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร 
 
1.6 ระยะเวลำด ำเนินกำรประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2560 ใช้ข้อมูลตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
 

1.7 แผนกำรด ำเนินงำน 

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. การลงนามในสัญญาจ้าง * 
 

        

2. ศึกษาข้อก าหนดการศึกษาเพ่ือ
ก าหนดกรอบการท างาน 

* * 
        

3. เก็บข้อมูลภาคสนาม  
  

 * * *     

4. รวบรวมผลการประเมินและ 
   วิเคราะห์ข้อมูล  

* * * * * * * * 
 

5. น าเสนอรายงานฉบับที่ 1  
  *        

6. เก็บข้อมูลแบบสอบถาม     
   การประเมิน    

* * * 
    

7. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ 
   คุณภาพ   

* * * * * * * * 

8. น าเสนอรายงานฉบับที่ 2  
  

  *      

9. น าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ 
  

       * 

 

1.8 กำรน ำเสนอผลงำน 
    1.8.1 รำยงำนฉบับท่ี 1 (รายงานเบื้องต้น) จ านวน 30 เล่ม ภายใน 60 วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560) และผู้ด าเนินงานได้น าเสนอใน
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 
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 ผลการศึกษารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
ตลอดจนยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง และน ามาจัดท ากรอบแนวคิด
ในการศึกษา วิธีการศึกษา แผนการด าเนินการศึกษาโครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด โดยเฉพาะข้อมูลทุติยภูมิ 
(secondary data) ซึ่งครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก ากับดูแล เพ่ือเป็นแนวทาง
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ตลอดจนความสอดคล้องของข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนา
ตัวชี้วัด 

 ผลการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน รวมทั้งการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลที่ได้
พัฒนาขึ้น เพ่ือหาข้อสรุปในการเลือกตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม การด าเนินการพัฒนา
ตัวชี้วัดการประเมินแผนพัฒนาฯ 

     1.8.2 รำยงำนฉบับที่ 2 (รายงานฉบับกลาง) จ านวน 30 เล่ม ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลง             
นามในสัญญาจ้าง (วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560)  
 การติดตามการประเมินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560) 
 การติดตามและประเมินผลการใช้ง่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างวันที่  1 

ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560) 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโตรงการต่อเนื่อง หรือข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาใน

โครงการที่ได้มีการตรวจเยี่ยมสถานที่จริง 
     1.8.3 รำยงำนฉบับท่ี 3 (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   

(วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560) โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากรายงานฉบับกลางประกอบด้วย 
รายงานผลการศึกษาตามขอบเขตการศึกษาทั้งหมด ผลการด าเนินงาน ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา อบจ.เชียงใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ.2560 และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ในลักษณะของรายงานฉบับสมบูรณ์ 150 เล่ม/รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อม
ภาคผนวก 10 เล่ม/Word file บรรจุใน CD-ROM 10 แผ่น/รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
50 เล่ม 

 

1.9 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.9.1 ได้ผลการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็น

เครื่องมือในการปรับการด าเนินงานขององค์กร  
  1.9.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลรายงานผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
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จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)               
พ.ศ. 2559 
 

1.10 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 แผนพัฒนำ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 
2558 – 2562) และแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560 – 2562) 

แผนกำรด ำเนินงำน หมายถึง แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ประสิทธิภำพ หมายถึง การที่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเลือกใช้ปัจจัยน าเข้าที่ 

เหมาะสมกับเหมาะสมกับเทคนิควิธีการบริหารจัดการ จนเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ เมื่อเทียบเคียงกับ
วัตถุประสงค์ 

ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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บทที ่2 
การค้นคว้าเอกสาร 

 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
คุณภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพ่ือตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการด าเนินงานตาม
โครงการในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2562) และแผนการ
ด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2562) และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผู้บริหารจะได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงานและใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการจัดท าแผนด าเนินการในปีต่อไป 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะท างานได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการประเมิน ดังนี้ 

2.1.1 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 (พ.ศ.2557 – 2560) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี 
(พ.ศ.2558 – 2561) นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 สรุปได้ดังนี้ 

1) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ

พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจน
เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน  

 
2) นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  

การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่
การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ                
การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกัน
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ของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกันแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดย
ใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน า
ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติ
สุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลัก
สิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม  

3) นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงาน 

ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การ
ท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบ
การออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน  มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มี
ระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ อัตภาพ พัฒนา ศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือ
สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียม ระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และ
โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว สร้างความเข้มแข็ง และ
ความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครอง ทางสังคมของแรงงานอาเซียน               
จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ปัญหา
การไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน 

      4)  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ

และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้าจะ
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแลประขาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึ กษา
สามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนา
ครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยี
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สารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่ วยครูหรือเพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดตน
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

5)  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี

คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมา
รักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน  
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐ
และเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประสานการท างานระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ ในสังคม  

6) นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ น าโครงการลงทุน

ในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท า
เป็นโครงการลงร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการ
อสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงิน ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการ
ผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือ ให้เกิดความคล่องตัว 
เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ชักจูงให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม สร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก ให้กระจาย ครอบคลุม 
ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม การสร้างโรงไฟฟ้า
เพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม 
พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการพัฒนาพลังงาน ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่าง
ครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี ให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี ทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะ
จัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษี มรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้
น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้ง ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิก
การยกเว้นภาษีประเภท ที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจ ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 

7) นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่ง

ขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ แผน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตู
การค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ 
National Single Window โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดัง             
เบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

8) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย                    
และการพัฒนา และนวัตกรรม 
สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่

ต่ ากว่า 1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ 
เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ การใช้ประโยชน์จากผลการ
ศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ใน
อนาคตด้วย 

9) นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญใน

การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ ดินของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ  ในระยะต่อไป พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่
ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิด
ความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย           
ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะ
สนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งใน
บ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติด
เชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
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10) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน                         
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

  จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและ
ตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้
อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะ
เฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ
ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท า
การทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
รัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัด
จ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ มาเป็น
บทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  

11)  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัยไม่เป็น

ธรรมไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้
กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้
เร่งด าเนินการ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิด
กว้างขึ้นในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐน า
เทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
เกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือช่วยเหลือคนจน
และผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่
เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อ
การร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง  ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาใน
หลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้า
ทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

ทิศทางกรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ 
1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ

การปกคอรงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฏิรูปกลไกการบริหาร
ประเทศ การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก
ระดับ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ การพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษา 
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า การปรับ
กระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กรอบแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนทั้งภาครัฐและ เอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าและ
ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ 
เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกร รายย่อยให้ปรับ
ไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง 
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาค
บริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์  การท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการ



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
14 

สุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนา
ทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ ไทยพัฒนาและยกระดับผลิต ภาคแรงงานเพ่ือส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลยกระดับ
ศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเล ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ 
และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และการวิจัยและพัฒนา การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม 
และการบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการ เชื่อมโยงและสร้าง
ความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุน
การเปิดการค้าเสรี และสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง การสร้างเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม มุ่งการ
สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบบริการและ
ระบบบริหารจัดการสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน การ
พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่
การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มี
ประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนาและ
ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลักดันบทบาท
ของไทยให้เป็นส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่าง ๆ ได้แก่ อนุภูมิภาค อาเซียน 
อาเซียนและพันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิฟิก 
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6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม การวาง
ระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในการปฏิบัติราชการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง 
ระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้
มีศักยภาพ 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที ่1 (พ.ศ.2557 – 2560)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่                                   

สวยงามและมีเสน่ห ์
1. ก าหนดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน     
2. สร้างสรรค์และปรับแต่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนและโดเด่นเพ่ือให้เกิด

ความอุดมสมบูรณ์ สวยงามและมีเสน่ห์    
3. ถ่ายทอดอัตลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า                                   
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การ                                   
ท่องเที่ยว 

1. สร้างบรรยากาศกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์   

2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม   
3. การสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดเชิงรุกท้ังในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ อุตสาหกรรมบริการ การศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย    
2. ส่งเสริมให้ เกิดการเพ่ิมฐานธุรกิจการค้าและรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ใน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

3. ยกระดับธุรกิจการค้าการลงทุนบริการและพัฒนาการตลาดเชิงรุกให้แข่งขันได้ใน
ระดับสากล 

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

เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิเชิงสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ

พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
4. พัฒนาคุณภาพ และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 
5. การพัฒนาคุณภาพคน และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลาย

ของประชากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐาน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
1. ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.  เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ 
3. พัฒนาเทคโนโลยี และเพ่ิมประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน

ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน  

1. บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และอชยากรรม 
2. เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา 
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

1. พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

2. เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

4. เสริมสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 
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2.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการ

ปกครองโดยด าเนินการกันเอง มีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมี
ขอบเขตพอควร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หาก
มีอ านาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็น
ผลเสียต่อความมั่นคงของรัฐบาล อ านาจของท้องถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะความ
เจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะด าเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เอง เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพ่ือใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ 
ข้อบังคับ สุขาภิบาล เป็นต้น 

 สิทธิที่เป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อ านาจในการก าหนดงบประมาณ 
เพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ  

ทั้งนี้ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและการปกครอง
ตนเอง จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่น
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีคณะผู้บริหารเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติ  

ปัจจุบันราชการส่วนท้องถิ่น มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 
2539)  

ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญหลายประการต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้  

 การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  (Basic 
Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้
ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความ
รับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นท่ีตนอยู่อาศัย อันจะน ามาซึง่ความศรัทธาเลื่อมใส
ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 
การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลยพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้า
ไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้น าในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น 
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เกิดความคุ้นเคยมีความช านาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระดับชาติต่อไป  

 การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง  (Self 
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่
เป็นการปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง  คือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง 
ๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน ซึ่งจะท าให้ประชาชน
เกิดความส านึกในความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกัน
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
หรือการกระจายอ านาจไปในระดับต่ าสุด ซึ่งเป็นฐานส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  

 การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจ าเป็นบาง
ประการ ดังนี้  
  - ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก 
งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง  

  - กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอ่ืน และไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง 

 การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความ
ต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การ
บริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้ง การ
สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะ
ทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย  

 การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง การ
ปกครองทอ้งถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม การด าเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่ง คือ การมี
ส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะต้องมาจากการริเริ่ม
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ช่วยตนเองของท้องถิ่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเอง (อนันต์ อนันตกูล, 2521)  

วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  

 ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องอาศัย
เงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่
เพียงพอ ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมีงบประมาณ
ของตนเองเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  

 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศ
มีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการ
บริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า  หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีมีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้  

 เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ าเป็น  โดยให้อ านาจหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารกิจการ
ของท้องถิ่น ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก  
และแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้อย่างรอบคอบ  

 เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองโดยการสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือ
ฝ่ายนิติบัญญัติ การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)  

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  

 ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการ  

 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

 เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง 

ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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พ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้ง
ช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาล และอบต. รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือไม่ให้งานซ้ าซ้อน 

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการ
จัดการองค์กร ซ่ึง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ได้
ให้ค านิยามว่า การจัดการ คือ “กิจกรรมหรือกระบวนการส าหรับการประสานและบูรณาการการใช้
ทรัพยากร เพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คน ซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้าง
ขององค์กร” ซึ่งจากค าจ ากัดความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการ หมายถึง การปฏิบัติซึ่งอาศัยองค์
ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึง
พอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) 
การเป็นผู้น า (Leading) และการประเมินผล (Evaluation) ( อุทัย เลาหวิเชียร, 2544 หน้า 112, 113) 

ส าหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. 
Kaplan และ David P. Norton ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผลของกิจการ
ที่จะท าให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น 
โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการ
วัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการ
เรียนรู้ให้แก่องค์กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย  

ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถใน
การแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตาม
แนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่ 

(1) วัตถุประสงค์ (objective) เพ่ือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการ
จะชี้วัด 

(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 

 
(3) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขท่ีตั้งไว้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้น ๆ 
(4) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการล าดับเป็นขั้น ๆ 

ในการจัดท ากิจกรรม 
ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถน ามาก าหนดเป็นตัวแบบ เพ่ืออธิบายกระบวนการบริหาร

จัดการองค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์, วัดผล
ตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้ตัวแบบของทฤษฎีระบบได้ ดังนี้ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.
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ภาพ 2.1 ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 
 
จากภาพ 2.1 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเริ่มตั้งแต่

ปัจจัยน าเข้า (Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง (Demand) และแรงสนับสนุน 
(Support) ที่เป็นเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้องค์กรเริ่มกระบวนการในการบริหารจัดการ 
(Internal Process) เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการหรือการสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ จะเป็นผลสะท้อน (Feed Back) 
กลับมาเป็นปัจจัยน าเข้าอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วย
สะท้อนผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิตกลับไปสู่กระบวนการบริหาร
จัดการ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ พัฒนากระบวนการ ปรับปรุง หรือขยายผลการด าเนินการต่อไป 

ในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑ์ในการวัดความส าเร็จ
ในผลิตภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ
เท่านั้น ยังมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องอีก ดังต่อไปนี้ 

แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่          

1. การติดตามผลการด าเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารที่จะ
สร้างความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่
สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การติดตามผลการด าเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหาร
ทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การติดตามผลการด าเนินงานนี้หมายความรวมถึงการ
รวบรวมผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆ สอดคล้องตามตัวชี้วัด
ผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละระดับที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
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2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มี
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการก ากับติดตามผลที่จะต้องจัดท ารายงาน
สรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูล
ย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

3. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้วย
กระบวนการย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการ
น าเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธ์
รอบต่อไปขององค์กร (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546) 

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

องค์กร ดังนั้นมาตรฐานที่ก าหนดนโยบายจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้น มาตรฐานโดยทั่วไปแยก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดด้วยปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และ
เวลาที่ใช้ จ านวนเงินที่ใช้เปรียบเทียบกับงบประมาณ จ านวนหน่วยผลิตและขนาดของบริการที่ใช้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2) มาตรฐานปัจจัยที่ใช้ในการผลิต (Input Standard) จะวัดด้วยความพยายามที่
ให้กับงาน (Work Effort) เช่น การวัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 

2) การวัดผลงานที่ท าได้จริง (Measuring Actual Performance) ได้แก่ การวัดผลงานที่
เกิดขึ้นจริงเป็นหน่วยการผลิตที่จริง หรือความพยายามที่ให้กับงานจริง หน่วยวัดที่ใช้จะต้องเป็นอย่าง
เดียวกันกับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นมา เช่น จ านวนที่ผลิต จ านวนวันที่ขาดงาน จ านวนแฟ้ม จ านวนรายได้
ที่เกิดขึน้ ซ่ึงผลงานเหล่านี้ได้มาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขต่าง ๆ 

3) การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้จริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual Performance 
with Standard) เป็นการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกต่างที่เกิดขึ้น ระหว่างหน่วยงานที่ท าให้จริงกับ
มาตรฐาน 

4) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action) ได้แก่ การด าเนินการทางด้านการ
บริหาร เมื่อพบความแตกต่างระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริง กับมาตรฐานเพ่ือปรับการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที่ต้องการ (เสนาะ ติเยาว์, 2543) 

เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
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1) การควบคุมด้านคุณภาพ หมายถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่น ามาใช้เพ่ือวัดว่าสินค้าและบริการที่
ผลิตได้นั้น ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 

2) การควบคุมด้านปริมาณ คือการควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในทาง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 

3) การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น
เทคนิคที่ส าคัญและนิยมใช้มากที่สุด โดยการให้หน่วยงานจัดท างบประมาณการใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านไว้
ล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้บริหารก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นกับงบประมาณท่ีตั้งเอาไว้ 

4) การควบคุมด้านเวลา คือการควบคุมให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสามารถจัดท าได้เสร็จ
ตามก าหนดเวลาที่วางเอาไว้ (ธงชัย สันติวงศ,์ 2531) 

การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
1) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะท าให้เกิดความ

น่าเชื่อถือ และน าไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะท าให้ฝ่าย
บริหารแก้ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรด าเนินการต่อไปอย่างไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้น
ให้ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพ่ือการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูล
จากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบ
การควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถท าให้เกิด
ประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุด  
ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัว
ตามเวลาและสภาพแวดล้อม 

5) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมี
ความซับซ้อนน้อยที่สุด เพื่อความสะดวกในการใช้ และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย 

6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การก าหนดมาตรฐานของการ
ควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถท าได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามได ้

7) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบการ
ควบคุมและตดิตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซึ่งระบบการ
ควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการด าเนินงานทุกอย่างภายในองค์กร 
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ซึ่งถ้าหากองค์กรน าระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่สามารถ
บรรลุผลตามต้องการได ้

8) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารไม่
สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะ
ในหลักใหญ่ที่เป็นสาระส าคัญจริงๆ ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุก
รายการจะส่งผลต่อการใช้อ านาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัว 

9) การใช้มาตรการหลาย ๆ อย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้นจุดใด
จุดหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะท าให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละงานย่อมมี
มาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรก าหนดให้เหมาะสมส าหรับ
กิจกรรมแต่ละประเภท 

10) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่าควร
จะด าเนินการแก้ไขอย่างไรเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นและ
ประสบผลส าเร็จ (เสนาะ ติเยาว์, 2543) 

คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี  

1) ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะต้องช่วยให้เกิดความมั่นใจ
ว่าองค์กรจะสามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้ว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผล
จะต้องคุ้มค่ากับต้นทุนในการด าเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินความจ าเป็น มี
วิธีการหรือเทคนิคที่ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงนั้น ย่อมท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ผู้บริหารจึงควร
ค านึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลด้วย 

2) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความ
แตกต่างระหว่างเป้าหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
ด าเนินการแก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

3) เน้นส่วนส าคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนส าคัญของ
ผลงานอันจะส่งผลต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ส่วนส าคัญของ
ความส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้เห็นถึงคามเป็นไปที่
แท้จริงซึ่งจะมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

4) สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
เพราะหากกระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจ  ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติตาม และไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 
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5) เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน์
และเหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย (ธงชัย สันติวงศ์, 2531) 

ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดังต่อไปนี้  

1) ท าให้งานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน หรืองานของแต่ละ
กลุ่ม รวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
ของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย 

2) ท าให้เป้าหมายขององค์กรส าเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง  เกิดขึ้น
อย่างสอดคล้อง เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ าสุด 

3) ท าให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรด าเนินไปใน
แนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งระบบ 

4) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้อง
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

5) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และช่วยให้
สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ 

6) ท าให้สามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดใน
ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางท่ีดีกว่าการแก้ไขเม่ือการปฏิบัติงานสิ้นสุดลง
แล้ว (เสนาะ ติเยาว์, 2543) 

แนวคิดและหลักการในด้านประเมินผลโครงการ  

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

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

2) การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับปัจจัย
น าเข้า ได้แก่ การประเมินในด้านอัตราก าลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ ว่ามี
เพียงพอหรือไม่ การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้นนี้ จะช่วยให้ได้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ว่าควรปรับ
วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตราก าลังเท่าใด วางแผนและด าเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจาก
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การประเมินสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่า การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการกระท าเฉพาะกรณีนั้น ๆ และ
วิเคราะห์ภายในแผนงาน/โครงการเท่านั้น 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพ่ือหา
ข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับนักประเมินผล ตลอดจนเป็นการบันทึกสะสมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงานจะพบว่าการ
ประเมินผลกระบวนการเป็นการค้นหาค าตอบที่ว่าระบบการท างานกลไก  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคล วิธีการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

4) การประเมินผลผลิต(Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดผลและแปลความหมาย
ของผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ โดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเป็นการเปรียบเทียบผลงานที่ท า
ได้ (ทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา) กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/ โครงการ หากผลงานที่ท า
ได้สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าแผนงาน/โครงการประสบผลส าเร็จ แต่ถ้าผลงานที่ท าได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ก็แสดงว่าแผนงาน/โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ โดยผู้ประเมินผลจะต้องอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้รายงานการประเมินผลสภาวะแวดล้อม การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น และการ
ประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้วย (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546) 

รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย  
1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษากระบวนการจัดท า
กิจกรรมต่าง ๆ (Activity) ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ที่จะส่งผลให้เกิดผลงาน (Outputs) ของ
โครงการโดยจะพิจารณาถึง 

 1.1) การด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการ
บรรลุผลงาน (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 

 1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแต่ละขั้นตอน ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 1.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

 1.4) มูลค่าของผลงานที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 
2) การประเมินผลที่ได้รับของโครงการ(Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 

(Effectiveness Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลงาน 
(Outputs) ของโครงการสามารถน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) ได้
หรือไม่เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 
  2.1) ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด
ไว้ 
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  2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost - Effectiveness) ของงาน/ 
โครงการ 
  2.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ผลที่
ได้รับต่อเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(Project Purpose) จะไปช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนงาน (Program Goal) ได้มากน้อย
เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 
  3.1) ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลกระทบที่มีต่อแผนงานตามตัวชี้วัด
ที่ได้ก าหนดไว้ 

 3.2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทั้ง
ทางบวกและทางลบ (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546) 

2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

ความหมายของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกชอบหรือพอใจในองค์ประกอบและสิ่งจูงใจด้านต่าง ๆ 

สามารถตอบสนองความต้องการได้ โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เช่น สายตา ค าพูด ลักษณะท่าทาง 
เป็นต้น  

ความส าคัญของความพึงพอใจ  
สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หน้า 15) กล่าวถึงความส าคัญของความพึงพอใจว่า ความพึง

พอใจเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ช่วยให้งานประสบ ผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญประการแรกที่ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของงานบริการก็คือ จ านวนผู้มาใช้
บริการ ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ่งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ 
ที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงที่สุดจากความส าคัญดังกล่าว สรุปได้ว่า หากบุคคลมีความพึงพอใจ
ย่อมส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน ตลอดจนท าให้เกิดความศรัทธาในหน่วยงานต่อไป 

ลักษณะของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง 

ในสถานการณ์หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ผ่าน
การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เก่ียวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ความ
พึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่
ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้  
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นอกจากนี ้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรา สมสวย, 2545)  

2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ  

การให้บริการ เป็นหน้าที่หลักส าคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่จะต้องมี
การติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อการ
บริการ (Delivery Service) ให้แก่ผู้รับบริการ กล่าวคือ คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจ
ทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ 
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Service) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely 
Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
Service) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) (John D. Millett, 1951)  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการ

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ  โดยเกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่ เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด  

 
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการ ดังนี้  

 รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการได้รับ 
ท าให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้  

 ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ าเสมอ และ
ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ  

 การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะค านึงถึงเวลา
และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามท่ีผู้รับบริการต้องการหรือไม่  

 ความมั่นใจได้ (Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความช านาญ หรือ
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความม่ันใจ รวมทั้งความไว้วางใจในการบริการนั้น  
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 ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณาถึง
ความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ท าเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว (สมิต สัชฌุกร, 2546)  

การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ  
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ

การให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการของแต่ละบุคคล หากจะวัดความ
พึงพอใจในการใช้บริการสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการ
สังเกต  

 การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่งโดยการขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้ให้
เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ 
เป็นต้น 

 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง  

 การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการ และ
หลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับ
การบริการ เป็นต้น ผู้วิจัยจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน (ชานันท์ ถ้าคู่, 2545)  

ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคัญต่อการด าเนินงานบริการให้สามารถเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้ 

 ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด บุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลด้วย
การโต้ตอบกับบุคคลอ่ืน และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่จะ
ได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เป็นเช่นเดียวกันบุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่าง
เกี่ยวกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการซึ่งประสบการณ์ที่
ได้รับจากการสัมผัสบริการต่าง ๆ หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยท าให้ผู้รับบริการ
ได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง
ในสถานการณ์บริการก่อนที่ประชาชนจะมาใช้บริการ 
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2.1.6 แนวคิดการบริหารแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

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

การแปลวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กรไปสู่ชุดของการวัดผลส าเร็จที่ก าหนดกรอบส าหรับการวัด
กลยุทธ์และระบบการจัดการ โดยในการวัดผลส าเร็จขององค์กรจะมี 2 มิติทั้งวัตถุประสงค์ด้านการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่สมดุลกัน ซึ่งจะพิจารณาได ้4 มุมมอง คือ  

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

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

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

แนวคิดเก่ียวกับ BSC เริ่มมีการกล่าวถึงและใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 
1990 โดย Kaplan & Norton เป็นผู้น าเสนอแนวคิดนี้ เพ่ือช่วยในการประเมินองค์กรและน าเสนอ
รายงานให้ผู้บริหาร โดยอาศัยมุมมอง (Perspectives) อ่ืนนอกเหนือจากมุมมองทางด้านการเงิน เพราะ
จากการศึกษาและส ารวจสาเหตุ Kaplan & Norton พบว่า องค์กรส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใช้แต่ตัวบ่งชี้
ทางด้านการเงินเป็นหลัก แต่ภายใต้การแข่งขันในยุคปัจจุบันผู้บริหารเริ่มพบว่า การที่องค์กรจะประสบ
ความส าเร็จและอยู่รอด ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันท่ีรุนแรงนั้น การอาศัยตัวชี้วัดทางด้านการเงินเพียงอย่าง
เดียวนั้นไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เนื่องจากตัวชี้วัดทางด้านการเงินมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น 

 ข้อจ ากัดของตัวชี้วัดทางด้านการเงิน 
1) การแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เน้นปัจจัยจับต้องไม่ได้มากขึ้น ( Intangible the Assets)

เช่น ความรู้ (Knowledge) ชื่อเสียงภาพพจน์ขององค์กร (Image) ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึง
พอใจของพนักงานตรา/ยี่ห้อ ของสินค้า หรือแม้กระทั่งความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) ตัวชี้วัดทางด้านการเงินบอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
มาแล้ว(Lagging Indicators) แค่ไม่ได้บอกให้รู้ถึงปัญหาและโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต ทั้งนี้
เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในตัวชี้วัดทางด้านการเงินเป็นตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้มาต่อเมื่อเหตุการณ์หรือ
ระยะเวลาได้สิ้นสุดลงแล้ว 

ท าไมจึงเรียกว่า “Balanced Scorecard” 

http://www.km.moc.go.th/
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Balanced คือ ความสมดุลของสิง่ต่อไปนี้ 
ความสมดุลทั้งในด้านการเงินและด้านอ่ืน ได้แก่ ด้านลูกค้า การด าเนินงานภายใน 

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

ความส าคัญด้านการเงินเป็นหลัก จนละเลยต่อการพัฒนาองค์กรในระยะยาว เช่น ในเรื่องของบุคลากร
หรือด้านเทคโนโลยี แต่ BSC เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารมุ่งให้ความส าคัญทั้งมุมมองระยะสั้น (ด้านการเงิน) 
และมุมมองในระยะยาวที่แสดงถึงการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

2) ความสมดุลระหว่างมุมมองภายในและภายนอกองค์กร เพราะ BSC เสนอมุมมองด้าน
ลูกค้า (Customer perspective) จะเป็นการมององค์กรจากมุมมองของตัวลูกค้าท าให้องค์กรทราบว่า 
อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังหรือต้องการ 

3) ความสมดุลระหว่างการเพิ่มรายได้และการควบคุมต้นทุน 
4) ความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดที่เป็นเหตุ (Leading indicators) และตัวชี้วัดที่เป็นผล 

(Lagging Indicators) 
 Scorecard คือ บัตรคะแนน หมายความว่า มีระบบข้อมูลหรือสิ่งสนับสนุนให้เห็นว่า 
ตัวชี้วัดในแต่ละด้านนั้นได้ท าจริงไม่ใช่มีเฉพาะตัวเลข  

BSC กับระบบราชการ 
ส านักงาน ก.พ.ได้น าBSC มาใช้เป็นกรอบแนวทางก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ

และตัวชี้วัดผลการด าเนินการหลักขององค์กรในการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชน์
ในการพิจารราองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วนทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน
องค์กร มุมมองด้านองค์ประกอบภายในองค์กร มุมมองด้านนวัตกรรมและมุมมองด้านการเงิน ซึ่ง
ตามปกติหน่วยงานราชการจะให้ความส าคัญกับปัจจัยภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการท างนและ
ตัวหน่วยงานมากกว่าปัจจัยภายนอก เช่น  ประชาชนผู้รับบริการ หรือ  ผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์และให้
ความส าคัญกับเรื่องการเงินเฉพาะเวลาเสนอของบประมาณประจ าปีเท่านั้น 

มุมมองของ BSC ไม่จ าเป็นต้องมี 4 ด้านเสมอไป องค์กรที่น าเทคนิค BSC มาใช้ประเมินผล
การปฏิบัติงานสามารถปรับมุมมองให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสม โดยมุมมองที่
ก าหนดขึ้นควรเอื้ออ านวยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุกกลุ่ม 

ตัวแบบประยุกต์ของ BSC ที่ปรับใช้กับส่วนราชการไทย 
มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 

 
ประชาชนผู้ รั บ บริ ก า ร  นั ก วิ ช า กา ร 

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลผู้มีส่วน
ได้เสียประโยชน์ 

 

มุมมองด้ านกระบวนการภายใน (Internal 
Business Process Perspective) 

ความรู้ความสามารถของบุคลากร ทักษะ
จริยธรรม ขวัญและก าลังใจ กระบวนการท างาน. 
วัฒนธรรมองค์กร 
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มุ ม มอ งด้ า น ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร พัฒ น า 
(Learning and Growth Perspective) 

  งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
การพัฒนาระบบงาน การสร้างเครือข่าย ระบบ
การตรวจค้นข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 
 
ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความ

คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร การใช้งบประมาณให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ การตรวจสอบป้องกันการ
รั่วไหล การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

Balanced Scorecard ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลองค์กรไม่สามารถใช้แต่ตัวชี้วัดทางด้านการเงินได้เพียงอย่างเดียว ผู้บริหาร

ต้องพิจารณามุมมองอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ซึ่งประเด็นนี้คือ จุดเริ่มต้นหรือที่มาของ BSC ที่ Kaplan กับ 
Norton พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลองค์กร โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงมุมมองทั้ง 
4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective), มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective), 
มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process perspective), มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
(Learning and Growth perspective) โดยภายในแต่ละมุมมองประกอบด้วย  

1)  วัตถุประสงค์ (Objective) 
2)   ตัวชี้วัด (Measures หรือ performance Indicators)  
3)   เป้าหมาย (Target) 
4)   ความคิดริเริ่ม หรือสิ่งที่จะท า (Initiatives) 
 

Balanced Scorecard ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
BSC นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการประเมินผลแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการน ากล

ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งในปัจจุบันว่า จุดอ่อนที่ส าคัญของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การวางแผนหรือ 
การจัดท ากลยุทธ์แต่อยู่ที่ความสามารถในการน ากลยุทธ์ที่ ได้ก าหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การที่องค์กรจะประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องประกอบด้วยทั้งกลยุทธ์ที่ดี และ
ความสามารถในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติถ้าองค์กรมีกลยุทธ์ที่ดีเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันถ้ามีความสามารถในการปฏิบัติ แต่ขาดกลยุทธ์ที่ดีย่อม
ท าให้องค์กรขาดทิศทางที่ชัดเจนและยิ่งถ้าองค์กรขาดทั้งกลยุทธ์ที่ดีและความสามารถในการปฏิบัติที่ดี
องค์กรนั้นย่อมจะประสบความล้มเหลวตั้งแต่ต้น ดังนั้นแนวทางส าคัญที่จะท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จจึงต้องประกอบด้วย การมีทั้งกลยุทธ์ที่ดีและความสามารถในการน ากลยุทธ์นั้นไปสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งอุปสรรคส าคัญท่ีท าให้กลยุทธ์ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ประกอบด้วย 

1) วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นขาดการสื่อสารและการถ่ายทอดไปยังผู้บริหาร
ระดับต่างๆ  และพนักงานซึ่งถ้าบุคคลภายในองค์กรไม่สามารถเข้าใจต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร 
ย่อมยากท่ีจะท าให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 

2) การที่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ และพนักงานยังขาดแรงจูงในที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
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3) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมักไม่ค่อยให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับกล 
ยุทธ์มาก  ผู้บริหารมักจะมองว่ากลยุทธ์เป็นเพียงกิจกรรมที่ท าเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น ท าให้กลยุทธ์ไม่ได้
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

หลักการ BSC สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาอุปสรรคทั้ง 3 ข้อเบื้องต้นของการน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติได้ เพราะ BSC จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับได้
รับทราบ อีกท้ังการแปลง BSC จากระดับองค์การไปสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ท าให้ทุกคนทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองจะต้องท าเพ่ือช่วยให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบผลส าเร็จ 

ประโยชน์ของ Balanced Scorecard   
การท า BSC มีประโยชน์ต่อองค์กรหลายประการ ดังนี้ 
1) การเห็นชอบและสื่อสารทางกลยุทธ์ 
2) การเรียนรู้ 
3) การวางแผนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
4) กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์กร 
5) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการน า Balanced Scorecard มาใช้ให้เกิดผล 
การน า BSC ไปใช้ให้เกิดผลส าเร็จนั้น มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง และ

ขั้นตอนที่จะส่งผลส าเร็จหรือไม่นั้นอยู่ในขั้นของการน า BSC ไปใช้มากกว่าการออกแบบแต่การน า BSC 
ไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จนั้นไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว ซึ่งจะสามารถสรุปปัจจัยที่จะน า BSC ไปใช้ใช้เกิดผล
ไดด้ังนี้ 

1) ผู้บริหารระดับสูงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการน า BSC มาใช้ให้เกิดผลส าเร็จ
ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจในหลักการของ BSC และมีทัศนคติที่ดีในการน า BSC มาใช้ อีกทั้งต้องให้
การสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพในการน า BSC มาใช้ในองค์กรโดยไม่ควรจะมอบหมายให้ผู้บริหารระดับ
รองเป็นเจ้าภาพแทน 

2) การบริหารการเปลี่ยนแปลง การน า BSC มาใช้ให้เกิดผลจะต้องน าแนวคิดใน
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาใช้ร่วมด้วย เนื่องจากการน า BSC มาใช้นั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นในองค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ควรพิจารณาได้แก่ มุ่งเน้นการสื่อสารภายในและไม่ควรท าทีเดียวทั้ง
องค์กร รวมทั้งจะต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานด้วย 

3) การน า BSC มาใช้ต้องเน้นที่ความเร็ว เรียบง่าย ต่อเนื่อง และใช้เป็นประจ าโดย
ความเร็วคือ ความเร็วในการพัฒนาและน าเอา BSC ไปใช้ การพัฒนาจึงมุ่งเน้นถึงการพัฒนามากกว่า
ความสมบูรณ์ เนื่องจาก BSC จะไม่มีวันสมบูรณ์ได้จนกว่าได้มีการใช้ความเรียบง่ายคือ ความเรียบง่ายใน
ด้านหลักการแนวคิดท่ีชัดเจนและตรงไปตรงมาความต่อเนื่อง คือ การน า BSC มาใช้ไม่ใช่โครงการที่จะท า
ได้ไม่ส าเร็จภายในเวลาไม่กี่เดือนหรือปี แต่การที่จะไน BSC จนประสบผลส าเร็จนั้น จะต้องมีความ
ต่อเนื่อง ทั้งมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่วนการใช้เป็นประจ าหมายความว่า
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ต้องน า BSC มาใช้ผสมผสานกับการบริหารงานประจ าวันไม่ว่าจะจัดให้มีการประชุมตาม BSC หรือท า
ให้ผลการด าเนินงานตาม BSC เป็นสิ่งที่ท าให้เห็นได้ชัดเจนอยู่ตลอดเวลา 

4) การผูกผลของ BSC กับสิ่งที่จูงใจบุคลากร ถือเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ซึ่ง
การผูกกับสิ่งจูงใจนั้นหมายถึง ถ้าท าได้ตามเป้าหมายจะได้รับรางวัล แต่ถ้าไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้จะ ไม่
เกิดอะไรขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ยังจ าเป็นต้องพิจารณาต่อไป 

5) BSC ถือเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ ดังนั้นถ้าจะน ามาใช้ให้เกิดผลที่สุด ควรจะ
น ามาใช้ในด้าน ของกลยุทธ์เป็นหลัก ไม่ใช่เพียงแค่การประเมินผลให้ครบทั้ง 5 ด้าน เท่านั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของการก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) เนื่องจากตัวชี้วัดที่อยู่ใน BSC 
นั้นควรจะเป็นตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Measures) มากกว่าตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดในการเตือนภัย 
(Safety Measures) ก่อนที่เราจะเริ่มท า BSC องค์กรอาจจะมีตัวชี้วัดอยู่แล้วเป็นร้อย ๆ ตัวแต่การท า 
BSC ไม่ใช่การน าเอาตัวชี้วัดในเชิงกลยุทธ์เป็นหลัก นั่นคือ ถ้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดีขึ้นย่อมท าให้
องค์การดีขึ้นตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ส่วนตัวชี้วัดในการเตือนภัยนั้นจะเป็นตัวชี้วัดในการเตือนภัยมากกว่า
ผลการด าเนินงานนั้นสูงกว่าหรือต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

2.1.7 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ
ควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง
สามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ 
หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
ความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ 
การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. 2545) 

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุ
เพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างท างานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ท าให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังท า
ให้บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น (http://th.wikipedia.org) 

 กล่าวโดยสรุป ธรรมาภิบาล เป็นกลไกส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ         
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน สามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ที่จะปกป้องสิทธิของตนเองตาม
กฎหมาย และแสดงความเห็นที่แตกต่างกันบนหลักการของการมีส่วนร่วม  มีความโปร่งใสที่สามารถ
ตรวจสอบได ้มีความรับผิดชอบต่อผลที่กระท า และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ภายใต้การ
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ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ ตอบสนอง
ความต้องการของคนในสังคม มีระบบบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  

พ.ศ.2542 ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีออกเป็น 6 ประการ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ภาพ 2.2 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

 
1) หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมาย และกฎข้อบังคับ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม

เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับ
เหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

2) หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต
จนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

3) หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 

4) หลักความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวนสาธารณะ
ประชาพิจารณ ์การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม 

หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 

ธรรมาภิบาล 

หลักความรับผิดชอบ 

หลักความคุ้มค่า 
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5) หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

6) หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่จ ากัดเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า
และบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยั่งยืน 

แต่จะเป็นหลักการใดก็ตาม ก็จะเห็นว่าหลักการทั้งหลายล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษา “ความ
สมดุล” ในมิติต่าง ๆ ไว้ เช่น หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน คือไม่เบียดเบียน 
ผู้อ่ืนหรือตัวเองจนเดือดร้อน ซึ่งการที่มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ตรวจสอบ      
ก็เพ่ือมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสมดุลดังกล่าวว่าอยู่ในวิสั ยที่ยอมรับได้ ส่วนหลักความ
รับผิดชอบ ก็ต้องสมดุลกับเสรีภาพที่เป็นสิ่งที่ส าคัญของทุกคน และหลักความคุ้มค่า ก็ต้องสมดุลกับหลัก
อ่ืนๆ เช่น บางครั้งองค์การอาจมุ่งความคุ้มค่าจนละเลยเรื่องความเป็นธรรมหรือโปร่งใส หรือบางครั้งที่
หน่วยงานโปร่งใสมากจนคู่แข่งขันล่วงรู้ความลับที่ส าคัญในการประกอบกิจการ ความสมดุล หรือ ธรรม 
จึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของธรรมาภิบาล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 

หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

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

2) ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่และบทบาทของตน (Public Statement 
ว่าจะท า หน้าที่อย่างไรโดยวิธีอะไรที่จะบรรลุเป้าหมาย) "ผู้บริหารควรแจ้งให้ประชาชนได้ทราบในการ
ประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยระบุให้ทราบถึงการ
ปฏิบัติงานที่พอเหมาะกับขนาดและความซับซ้อน (Complexity) ขององค์กร" 

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

4) มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม
(Providing information to flow two-ways)"ต้องมีระบบตรวจสอบการท างานทุกอย่าง เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าทุกอย่างด าเนินไปตามแผนการท างาน มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบัญชีการเงินรวมทั้ง
ข้อมูลต่างๆ ที่ผลิตโดยองค์กร" 
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5) พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ผู้บริหารต้องมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง) "ผู้บริหารจัดการจะต้อง
มีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเป็นระยะๆ ทั้งนี้รวมทั้งการประเมินความต้องการใน
การฝึกอบรม หรือการพัฒนาทักษะที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่" 

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

 
2.1.8 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลแผนพัฒนาและแผนด าเนินงาน และการประเมิน       

ความเป็นองค์กรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การประเมินผลแผน/โครงการ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับแผน/โครงการ แล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขแผน/โครงการ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อไปการ
ประเมินผลแผน/โครงการ สามารถท าได้ 4 ระยะคือ 1) ก่อนเริ่มด าเนินการ (Pre-plan) เพ่ือดูว่าแผน/
โครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได้หรือไม่ 2) ระหว่างด าเนินการ (On-going) เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของแผน/โครงการ และตรวจสอบแผน/โครงการ 3) เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการ
(Completion) เพ่ือดูว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 4) หลังแผน/โครงการ (Post) เพ่ือดูผลส าเร็จ
ต่อเนื่องและผลกระทบที่เกิดจากแผน/โครงการ ท าให้ทราบถึงผลประโยชน์ ผลกระทบในระยะยาว อาจ
เรียกว่าเป็นการประเมินความยั่งยืนของแผน/โครงการ เทคนิคที่ใช้ในการประเมินแผน/โครงการนอกจาก 
CIPP Model ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเทคนิค Balanced Scorecard ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของ
การปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ
องค์กร โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคัญต่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กร 4 กลุ่มหลักดังนี้ 

2.9.1 ด้านการเป็นองค์กรภาครัฐที่มีการด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ในแผน  
ได้แก่ ความส าเร็จของโครงการ และความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 

2.9.2 ด้านกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการจากองค์กรภาครัฐ ได้แก่ การตอบสนอง รวดเร็ว
และถูกต้อง การให้บริการ (คุณภาพของการบริการ) ที่มีต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
ประโยชน์ 

2.9.3 ด้านการบริหารจัดการ/กระบวนการภายใน ได้แก่ เวลาในกระบวนการ (การใช้เวลา
ในแต่ละขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม) คุณภาพในกระบวนการ (คุณภาพของงานในแต่ละขั้นตอนการ
ด าเนินการ) ผลิตภาพในกระบวนการ (ทักษะ แรงจูงใจ ผลผลิตต่อคน) ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ทักษะจริยธรรม ขวัญและก าลังใจ กระบวนการท างาน วัฒนธรรมองค์กร 

http://medinfo.psu.ac.th/pr/WebBoard/readboard.php?id=20713
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2.9.4 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ การค้นคว้า ทดลอง การผลิต และบริการ การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึกษาหาวิธีปรับปรุงระบบงาน การรักษาทุนทางปัญญา การใช้ทักษะการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร 

 
2.1.9 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะผู้ศึกษาได้น าแนวคิด CIPP Model และ Balanced 
Scorecard มาใช้โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ตามแนวของ CIPP Model คือ การประเมินด้าน
บริบท (Content) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) 
และน าแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้ในการประเมินด้านผลผลิต 
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ภาพ 2.3 กรอบแนวคิดในการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
        องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การทบทวนงานและ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูม ิ

 
- สภาพท่ัวไปและข้อมูลของ อบจ.
เชียงใหม ่
- การด าเนินงานงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.
เชียงใหม ่
- แผนพัฒนาสามปี อบจ. เชียงใหม ่

บทบาทของ อบจ. ที่มีคุณภาพใน
การบริหารจัดการ 

- ธรรมาภิบาล 
- โปร่งใส 
- ความรับผดิชอบ 
- บทบาทตาม พรบ. 

ความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า 

- แนวคิดที่น ามาใช้ 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- วัสดุ อุปกรณ ์
- แผนใน 7 ยุทธศาสตร ์

ประสิทธิภาพของแผน/โครงการ 

- ด้านพันธกิจ 
 ๐ ผลส าเร็จของโครงการ 
 ๐ ผลส าเร็จของแผน 
- ด้านการบริหารจัดการ 
 ๐ ผลส าเร็จด้านบคุลากร 
 ๐ ผลส าเร็จด้านบริหารจัดการแผน 
- ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 ๐ ผู้รับบริการตามโครงการ/แผน 
 ๐ ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียตาม    
   โครงการ/แผน 
- การเรียนรู้และพัฒนา 
 ๐ การพัฒนาระบบการท างาน 

สรุปผลประเมิน/ข้อเสนอแนะ 

บริบทของ อบจ.เชียงใหม่ บริบทโครงการใน 7 ยุทธศาสตร์ ประสิทธิผลของแผน/โครงการ 

- การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผน/โครงการใน 7 
ยุทธศาสตร ์

 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 3) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรมฯ 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภยั
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
 7) ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
40 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ (2557) ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
เป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปาน
กลาง มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง-ดี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน
ความรับผิดชอบ แต่มีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาการท่องเที่ยว เน้นการสนับสนุน การจัดกิจกรรม
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถูกบรรจุเข้าในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มา
ส่งเสริมเป็นล าดับต้น ๆ เมื่อเทียบงบประมาณที่มีอยู่กับพ้ืนที่รับผิดชอบ 32 อ าเภอ ถือว่ายังไม่พอเพียง 
จึงท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการทางการ
ท่องเที่ยว ยังไมม่ีความเข้าใจถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในด้าน
การท่องเที่ยว ทราบเพียงบทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และมีความคาดหวังให้สนับสนุน
งบประมาณใน การจัดกิจกรรมทุกระดับ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยผู้ศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด  นครราชสีมาภายใต้
บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 3 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการวางนโยบายและ
แผนงาน 

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

พนินท์ เครือไทย และ ชิชญาสุ์ ช่างเรียน (2554) ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษา
ด้านประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะพบว่า อปท.ขนาดกลาง มีจุดเด่นในด้านการให้บริการสาธารณะ
ด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ด้านการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว และด้านการสาธารณสุขใน  
ขณะที่อปท.ขนาดเล็กเน้น การให้บริการสาธารณะเฉพาะด้าน (Specific function) ได้แก่ ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษาความ สงบเรียบร้อย ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนาจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน่ และด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อปท.
ใช้ปัจจัยน าเข้ามากเกินในด้านการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมศาสนาจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการสาธารณะด้าน
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ด้านการลงทุนและ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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อย่างไรก็ตามเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ อปท. การก าหนด
นโยบายเฉพาะด้านควรเน้นความร่วมมือระหว่าง อปท.ในแต่ละระดับ โดยเน้นความร่วมมือที่มีองค์กร
เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ในกลุ่ม อปท. ระดับเดียวกัน การจัดการและแลกเปลี่ยน
ความรู้จะน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการที่อปท. จ าเป็นต้องปรับตัวต่อไปในอนาคต 

แวหะมะ จินาแว และ อริยา คูหา (2553) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอยี่งอ ในการให้บริการทั้ง 8 ด้าน 
คือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการศึกษา ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
และ ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริการทั้ง 8 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ประชาชนที่มีกลุ่มอายุและระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยประชาชนให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาด้านการ
คมนาคม ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้
และใช้ชีวิตแบบพอเพียง พัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตส านึกให้พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และให้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ชีวิตร่วมกันของประชาชนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
คุณภาพในการบริหารจัดการ ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการด าเนินงานปัญหา และ
อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งข้อเสนอ
เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน วิธีการด าเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลในการติดตามและประเมินผล ได้แก่  
1) บุคลากรที่ท างานในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ส่วนงานที่รับผิดชอบการด าเนิน 

โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2) ประชาชนและผู้น าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ด าเนินการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
3) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 
4) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 42 คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง บางส่วนของประชากรที่จะใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
1) ข้าราชการจ านวน 38 คน ที่ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานของส านักงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค านวณจากสูตร 
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(อ้างจาก กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544) 

     เมื่อ n0  หมายถึง ขนาดตัวอย่างเบื้องต้น 
p   หมายถึง สัดส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
                ; q=1-p 
z   หมายถึง ค่าท่ีเปิดจากตารางการแจกแจงปรกติมาตรฐานที่ระดับความเชื่อม่ัน 
               90% 
e  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 
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   จากขนาดตัวอย่างเบื้องต้น น ามาค านวณหาขนาดตัวอย่างได้ ดังนี้ 
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    เมื่อ  n  หมายถึง ขนาดตัวอย่าง 
n0 หมายถึง ขนาดตัวอย่างเบื้องต้น 
N  หมายถึง จ านวนข้าราชการทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญและเป็นสัดส่วนกับจ านวนข้าราชการจากแต่ละหน่วยงานดัง

ตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1 จ านวนและขนาดตัวอย่างข้าราชการในแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนงาน จ านวนข้าราชการ ขนาดตัวอย่าง 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 38 6 
2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 11 2 
3. กองแผนและงบประมาณ 21 3 
4. กองคลัง 23 3 
5. ส านักการช่าง 71 11 
6. กองพัสดุและทรัพย์สิน 23 3 
7. ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 5 
8. กองการเจ้าหน้าที ่ 26 4 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 5 1 
                รวม 248 38 
ข้อมูล ณ วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 

2)   ประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ และผู้น าชุมชน
ในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ถูกสุ่มโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ตามลักษณะของโครงการ และตัวชี้วัด 

3)   ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีต่อบแบบสอบถามทาง 
ไปรษณีย์ 

4)   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่ตอบแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ 

3.2  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3.2.1 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
พ้ืนที่เป้าหมายของการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่ที่กระจายตามลักษณะทั้ง 4 โซน

ทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
โซนที่ 1 ได้แก่ อ.กัลยานิวัฒนา อ.สะเมิง อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย 
โซนที่ 2 ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.พร้าว และ อ.แม่แตง 
โซนที่ 3 ได้แก่ อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.สารภี อ.หางดง อ.สันก าแพง อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง  
                 และ อ.ดอยหล่อ 
โซนที่ 4 ได้แก่ อ.เมือง อ.แม่ริม และ อ.สันทราย 
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คณะท างานสุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อย่างน้อย 3 ยุทธศาสตร์ โดยคณะผู้ศึกษาร่วมกับคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง ที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
และ/หรือโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จจ านวน 3 ครั้ง โดยผลการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จะน าเสนอในรายงาน
ฉบับที่ 2 

3.2.2 การพิจารณาโครงการต่อเนือ่ง 
โครงการต่อเนื่อง หมายถึง โครงการในแผนพัฒนาสามปีซึ่งมีการจัดสรร

งบประมาณต่อเนื่อง 2-3 ปีติดต่อกัน และมีการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560    

3.2.3 การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะท างานขอข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จากกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ทั้งรวมและแยกโครงการประเภท
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  ทั้งนี้การแยกโครงการประเภทจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ออกจากโครงการตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยต้องมีการเปรียบเทียบความสอดคล้องของโครงการ  ตาม
แผนพัฒนาฯ กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุ่มที ่1 (พ.ศ.2557-2560) และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) โดยผลการ
วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1-2 จะน าเสนอในรายงาน
ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1-3 จะน าเสนอในรายงานฉบับที่ 2 และทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะน าเสนอใน
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

3.2.4 การสุ่มติดตามโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
คณะท างานได้ท าการสุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ขนาดตัวอย่าง จาก
สูตร                                             


2

0 2

z pq
n

e
 

     เมื่อ n0  หมายถึง ขนาดตัวอย่างเบื้องต้น 
p  หมายถึง สัดส่วนโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
                ; q=1-p 
 
z  หมายถึง ค่าท่ีเปิดจากตารางการแจกแจงปรกติมาตรฐานที่ระดับความเชื่อม่ัน 
               90% 
e  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 
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จากขนาดตัวอย่างเบื้องต้น น ามาค านวณหาขนาดตัวอย่างได้ ดังนี้ 
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    เมื่อ n   หมายถึง ขนาดตัวอย่าง 
n0 หมายถึง ขนาดตัวอย่างเบื้องต้น 

 N  หมายถึง จ านวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ด้วยวิธีสุ่มแบบเชิงเดียว และเป็นสัดส่วนกับจ านวนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังตาราง 3.2 ทั้งนี้
จะติดตามในด้านงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะของโครงการ และผลการด าเนินโครงการ
เท่านั้น  
 
ตาราง 3.2 จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานฯ และจ านวนโครงการที่ท าการสุ่มเพ่ือติดตามผล 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการตามแผน
ด าเนินงานฯ/สุ่มติดตามผล 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 92/20 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 10/2 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/2 
4. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 4/1 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 57/12 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม 
7/2 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 52/11 
รวม  231/50 

 
 

3.2.5 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชีวั้ด 

คณะท างานได้พัฒนาตัวชี้วัดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพันธกิจ ด้านคุณภาพของผลงาน  
ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลุ่มเป้าหมาย (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
(นวัตกรรม) รายละเอียด ดังนี้  
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การประเมินพันธกิจ : 1. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 

1. ความครบถ้วนของการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี 
 

ประเมินลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 4 ข้อ ดังนี้ 
1) แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2) แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการ

พัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3) แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วง

ระยะเวลาสามปี 
4) แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เกณฑ์การประเมิน 

 ด าเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
 ด าเนินการ 2 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับปาน

กลาง 
 ด าเนินการ 1 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคส่วนต่าง ๆ และการ
กระจายอ านาจให้ชุมชนจัดการ
ตนเอง 
หมายเหต ุ
แผนชุมชน คือ ผลของการจัดการบรหิาร
การให้ชุมชน เรียนรู้ จดสามารถก าหนด
เป้าหมายดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของคน
ทั้งระดับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต โดยก าหนดเป็น
กิจกรรมโครงการ ในลักษณะที่ชุมชนท าได้
เองทันที ด้วยความสามารถและศักยภาพ
ของชุมชน หรืออาศัยความสามารถร่วมกัน
กับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ในการ
ด าเนินการร่วมกัน หรือยกให้เป็นภาระของ
หน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นผู้ด าเนินการใน
กิจกรรมโครงการที่เกินขีดความสามารถของ
ชุมชนเป็นผลของการพัฒนา ปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนสู่จุดหมายของการ
เป็นชุมชนเข้มแข็ง “อยู่เย็นเป็นสุข” 

 

ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน ดังนี้ 
1) มีการจัดท าประชาคมหรือการประชุมภาคประชาชนหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในขั้นตอนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) โครงการจากแผนชุมชนถูกบรรจุในแผนพัฒนาหรือข้อบัญญัติ

ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าร้อยละ 
30  

3) มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ริเริ่ม
ผลักดันโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

4) มีการจัดท าวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีความสอดคล้องกับ
สภาพบริบทหรือปัญหาเร่งด่วนที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ด าเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
 ด าเนินการ 2 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
 ด าเนินการ 1 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. การแก้ไขปัญหาของชุมชน ประเมินกระบวนการท างาน ดังนี้ 
1) อบจ. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 
2) อบจ. ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกันระหว่าง อปท. ในการ
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 
จัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานรัฐในการจัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4) มีการมอบหมาย/ร่วมมือ/ส่งเสริมให้ภาคชุมชนหรือองค์กร
ประชาสังคม เป็นผู้ด าเนินการแทนเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนหรือ
เพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน 
 ด าเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
 ด าเนินการ 2 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
 ด าเนินการ 1 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

4. การบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี 

เป็นการประเมินความครบถ้วนของเนื้อหาการบรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1) มีการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปีและจัดท าโครงการ

พัฒนาเพื่อขยายฐานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในปี พ.ศ.  
2559 -2561 ให้มีประสิทธิภาพ 

2) มีการจัดท าแผนมีการประสานและบูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องตาม
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

3) เตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ
งบประมาณ 

4) มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

5) มีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ด าเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 4 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
 ด าเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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การประเมินพันธกิจ 2. ผลส าเร็จของโครงการ  
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน 

1. ร้อยละของการกระจาย
งบประมาณและโครงการ
ในแต่ละพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ 

ตรวจนับ วิเคราะห์ โครงการที่อยู่ในแผนการด าเนินงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้มีการจัดสรร
งบประมาณ และจ านวนโครงการลงในแต่ละพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ตั้งแตร่้อยละ 96 หมายถึง มีการกระจายดีมาก 
 ร้อยละ 76.80  – 95.99หมายถึง มกีารกระจายดี 
 ร้อยละ 57.60  – 76.79หมายถึง มกีารกระจายปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 57.60 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการตามแผน 

ตรวจนับจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง เทียบกับโครงการทั้งหมดที่
อยู่ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ตั้งแตร่้อยละ 80  หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99   หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00 –64.99   หมายถึง มีการด าเนินการในระดับ 

                                      ปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. ร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จตาม 
แผน 

ตรวจนับจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงและแล้วเสร็จ เทียบกับ
โครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2560 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ตั้งแตร่้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00  – 64.99 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับ 

                                      ปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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การประเมินพันธกิจ : 3. ผลส าเร็จของแผนการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 

1. ร้อยละของแผนการ
ด าเนินงานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ 
 สอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  

 แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

 แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ 

วิเคราะห์ และจ าแนกโครงการที่อยู่ในแผนการด าเนินงานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บรรจุใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ตั้งแตร่้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กระทรวง การ
คลังก าหนด 
 

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือทราบประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเม่ือสิ้นสุดแผน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ตั้งแตร่้อยละ 96 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 77.00 – 95.99 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับดี 
 ร้อยละ 57.60 –76.79 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 57.60 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. ร้อยละของโครงการตาม
แผนการด าเนินงาน ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ที่ได้ด าเนินการเทียบกับ
เป้าหมายในแผนพัฒนาสาม
ปี 

ตรวจนับจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560   ที่ด าเนินการจริง เทียบกับโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา
สามปี 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ตั้งแตร่้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00 –64.99 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

4. ร้อยละของโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนให้มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินวัดจากโครงการโครงการในแผนพัฒนาสามปีซึ่งมีการจัดสรร
งบประมาณต่อเนื่อง 2-3 ปีติดต่อกัน และมีการด าเนินงานตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เกณฑ์การประเมิน : 
 ตั้งแตร่้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

การประเมินคุณภาพของผลงาน : ผลการด าเนินงาน 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์
ในการด าเนินโครงการ 

ประเมินโดยพิจารณาร้อยละของจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ครบถ้วนเทียบกับจ านวนโครงการที่ด าเนินการ (ใช้วิธีสุ่ม
อย่างง่าย) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ตั้งแตร่้อยละ 96 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 76.80 –  95.99 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 57.60  – 76.79 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 57.60 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ประเมินโดยพิจารณาร้อยละของจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่
ระบุในแผนการด าเนินงานเทียบกับจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

)ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง(  
เกณฑ์การประเมิน : 
 ตั้งแตร่้อยละ 96 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 76.80 –95.99 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 57.60 – 76.79 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับปาน 

กลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 57.60 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. การขยายผลการด าเนิน
โครงการให้เกิดความยั่งยืน 

ประเมินโดยพิจารณาจากร้อยละของโครงการต่อเนื่องตามแผนพัฒนา 3 
ปี ที่มีลักษณะการด าเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อเทียบกับโครงการต่อเนื่องทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 
 ตั้งแตร่้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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การประเมินการบริหารจัดการ : 1. แผนพัฒนาบุคลากร 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 

1. ผลส าเร็จของการ
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเมินโดยใช้ เกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นข้อ ซึ่ งข้อมูลได้จาก               
(ข้อ 6 รวม) หลักฐานทั้งท่ีเป็นเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
1) มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2) มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้

บุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5) มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
6) มีการน าผลการการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน  

หรือการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
เกณฑ์การประเมิน  
 ด าเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 4 – 5 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับดี 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
 ด าเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

 
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

ประเมินจากร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อให้สูงขึ้น ได้รับการ
อบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา เลื่อนต าแหน่ง 
เกณฑ์การประเมิน 
 ตั้งแตร่้อยละ 80 หมายถึง ด าเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง ด าเนินการในระดับด ี
 ร้อยละ 50.00  – 64.99 หมายถึง ด าเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร 
และตรงกับความต้องการ
ของบุคลากร 

ประเมินจากร้อยละของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้น ว่าเป็น
หลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมอย่าง
แท้จริง หรือเป็นหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงประจักษ์แล้ว 
เกณฑ์การประเมิน 
 ตั้งแตร่้อยละ 80 หมายถึง ด าเนินการในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง ด าเนินการในระดับด ี
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง ด าเนินการในระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
4 .ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ต่อ
โครงการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลการประเมินผล
โครงการอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษาต่อที่จัดขึ้นตลอดท้ังปี 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับด ี
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

 

ประเมินการบริหารจัดการ : 2. นวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
1. จ านวนนวัตกรรมที่ใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์กร 
 

ประเมินจากจ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การน า
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหรือระบบฐานข้อมูลในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
1. มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร

จัดการมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และมีการใช้งานระบบใหม่จน
ปรากฏผลส าเร็จ – มีการด าเนินการในระดับดีมาก 

2. มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร 
จัดการเท่ากับในปีที่ผ่านมา และมีการด าเนินงานจนปรากฏผลส าเร็จ 
- มีการด าเนินการในระดับดี 

3. มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร 
จัดการเท่ากับในปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีผลส าเร็จของงาน – มีการ
ด าเนินการในระดับปานกลาง 

4. ไม่มีน าระบบสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้งาน – ต้องปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
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2. ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมต่อการบริหาร
จัดการ 

ประเมินจากผลส าเร็จของการใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินการ 
-  ประเมินจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานก่อนและ

หลังการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินการ 
เกณฑ์การประเมิน 

1. ผลการด าเนินงานหลังการน าระบบมาใช้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
หมายถึง การน านวัตกรรมมาใช้ส่งผลให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน - มีการด าเนินการในระดับดีมาก 

2. ผลการด าเนินงานหลังการน าระบบมาใช้มีประสิทธิภาพเท่าเดิม 
หมายถึง  การน านวัตกรรมมาใช้ไม่ส่งผลให้การด าเนินการมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน – มีการด าเนินการในระดับดี 

3. ผลการด าเนินงานหลังการน าระบบมาใช้มีประสิทธิภาพลดลงหมายถึง 
4.  การน านวัตกรรมมาใช้ส่งผลให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพลดลง -  

มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
5. มีระบบสารสนเทศแต่ไม่มีการน ามาใช้ หมายถึงต้องมีการปรับปรุงการ

น านวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ - ต้อง
ปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 
ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 

ประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการในพ้ืนที่ ที่อบจ. ได้เข้าไป
ปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานฯ 
ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าเฉลี่ย  
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับด ี
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
2. ความพึงพอใจของกลุ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อ
กลุ่มปฏิบัติงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

การประเมินวัดจากความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการ อบจ. 
ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับด ี
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. ความพึงพอใจของกลุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินวัดจากความพึงพอใจของ นายก อปท .ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนภาคธุรกิจ ในพ้ืนที่ที่อบจ. ได้เข้าไป
ปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานฯ 
ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับด ี
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

4. ความพึงพอใจของผู้มี
ส่ วนได้ส่ วน เสี ย  ต่ อการ
จั ด ท า แ ผ น  แ ล ะ ก า ร
ด าเนินงานตามแผน 
 
 
 

 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผน  
ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00  – 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับด ี
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

5. ความพึงพอใจของกลุ่ม
ข้าราชการ อบจ  .ที่มีต่อการ
บริหารงานตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

การประเมินวัดจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ มีต่อการ
บริหารงานตามนโยบายของนายก อบจ. 
วิธีการวัด – แบบสอบถามที่วัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ระดับ 5 
ค่าคะแนน จากน้อยที่สุดถึงมากที่สุด โดยใช้ข้อค าถามจากนโยบายการ
บริหารงานที่นายก อบจ. ที่เสนอต่อสภาฯ 
ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าเฉลี่ย  
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับด ี
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
6.  ความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
ข้าราชการ อบจ. 

การประเมินวัดจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 
ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  – 3.99 หมายถึง ระดับด ี
 คะแนนเฉลี่ย 3.00  – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ทั้งนี้แบบสอบถามมีการก าหนดค่าความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดังนี้ 

 
 น้อยที่สุด  ให้คะแนน  1  คะแนน 
 น้อย  ให้คะแนน  2  คะแนน 
 ปานกลาง  ให้คะแนน  3 คะแนน 
 มาก  ให้คะแนน  4 คะแนน 
 มากที่สุด  ให้คะแนน  5 คะแนน 
 และการให้แสดงความคิดเห็นปลายเปิด  
ส าหรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
ในการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่คณะผู้ศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์จาก

การด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ และผู้น าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาและอาศัย
อยู่ในพื้นที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ตามลักษณะของโครงการ 

และคณะผู้ศึกษาได้จัดท าแบบประเมินให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประเมินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ด้วย 

ส าหรับประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แบบสอบถาม 4 ฉบับ ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และตามการประเมินตัวชี้วัด 

 แบบสอบถามส าหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานตามนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
57 

 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานและการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  

 แบบสอบถามส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของการได้รับบริการ 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหลายวิธี ดังนี ้

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร อาทิ แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560) และแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558-2561)  

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เช่น การสัมภาษณ์บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ 
การสัมภาษณ์บุคลากรในกองแผนงานและงบประมาณ  

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เช่น การส่งแบบสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางไปรษณีย์ แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการ
ในส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ จากการลงพ้ืนที่ 

3.5  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจะอยู่ระหว่างวันที่ มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง  ตุลาคม พ.ศ. 2560 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

       ส าหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นใช้วิธีการหลายแบบ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวชี้วัด เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอใน
รูปแบบบรรยาย ตาราง และ กราฟ 
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บทท่ี 4 
ผลการติดตามและประเมินผล 

 
 แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 ซึ่งในบทนี้คณะท างานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการน าเสนอแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน คือ  

1. การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
2. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
3. การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่  
4. การติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

4.1 การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และข้อมูล
จากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ได้แก่ 

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

  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนเงิน 963,824,810 บาท เพ่ือใช้ใน
การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จ านวน 231 โครงการ โอนลดเพ่ิมแล้วคงตั้งไว้ 
841,457,767 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ยุทธศาสตร์ 3 ล าดับแรกท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด 
ได้แก่ 

 ล าดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนเงิน 386,301,900 บาท คิด
เป็นร้อยละ 45.91 ส าหรับ 92 โครงการ 

 ล าดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวนเงิน 140,153,790 
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.66 ส าหรับ 57 โครงการ 

 ล าดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม จ านวนเงิน 104,355,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 ส าหรับ 7 โครงการ ดังภาพ 4.1 ตารางที่ 
4.1 (ทุกโครงการ) และ ตารางที่ 4.2 (ไม่นับรวมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์) 

 

 

ภาพ 4.1 การจัดสรรงบประมาณท่ีตั้งไว้จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

  จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 841,457,767 บาท รวมการโอนเพ่ิมและโอนลด โดย
ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งหมด เป็นเงิน 665,784,342.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.12 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ส าหรับผลการด าเนินงานโครงการ เป็นดังนี้ 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 177 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.62 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด 
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 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.82 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด 

 รอด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 ยกเลิกโครงการ จ านวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.55 ของจ านวนโครงการ

ทั้งหมด ดังภาพ 4.2 และตารางท่ี 4.1 
 

 

ภาพ 4.2 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงานฯ 

 
โดยสาเหตุของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้ากว่าก าหนด ท าให้กระทบต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการต่าง ๆ 

2. มีความล่าช้าเกี่ยวกับการประมูล การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท าสัญญา 
3. การยกเลิกโครงการอันเนื่องมาจากข้อทักท้วงของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
4. การยกเลิกโครงการอันเนื่องมาจากการส ารวจพ้ืนที่ของหน่วยงานแล้วพบว่ามีความทับ

ซ้อนกับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. บางโครงการมีการเบิกจ่ายแต่ยังไม่ปิดโครงการ 
6. เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ท าให้การเบิกจ่าย

รายหัวต่ ากว่าที่ประมาณการไว้ 
7. งบประมาณท่ีตั้งไว้สูงกว่างบประมาณที่เบิกจ่ายจริงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างได้ราคาต่ า

กว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 
ส าหรับรายชื่อโครงการที่ถูกยกเลิกท้ัง 29 โครงการ และสาเหตุในการยกเลิกโครงการ ดังตารางที่ 4.3 
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ตาราง 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัต ิ
โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน (บาท)  
ร้อยละ 
การ

กระจาย 

จ านวน 
(บาท)  

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอ
ด าเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จ านวน
รวม 

ร้อยละ 
การ

กระจาย 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 406,790,000 36,166,400 56,654,500 386,301,900 45.91 264,400,829.32 31.42 58 24 - 10 92 39.83 

2. เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

44,312,000 15,620,000 2,500,000 57,432,000 6.83 49,958,066.00 5.94 10 - - - 10 4.33 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

14,600,000 21,500,000 16,246,720 19,853,280 2.36 12,414,960.20 1.48 5 - - 4 9 3.90 

4. การศาสนา ศิลป
วัฒนธรรมฯ 

48,600,000 2,300,000 18,800,000 32,100,000 3.81 28,783,950.00 3.42 4 - - - 4 1.73 

5. การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

211,816,540 9,971,300 81,865,050 140,153,790 16.66 124,419,874.96 14.79 48 1 - 8 57 24.68 

6. การป้องกัน บรรเทา 
สาธารณภยัฯ 
 

133,725,000 10,801,510 40,171,190 104,355,320 12.40 94,926,537.91 11.28 7 - - - 7 3.03 

7. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีด ี

103,981,270 38,166,707 40,886,500 101,261,477 12.03 90,880,124.43 10.80 45 - - 7 52 22.51 

รวม 963,824,810 134,525,917 257,123,960 841,457,767 100.00 665,784,342.82 79.12 177 25 - 29 231 100.00 

ร้อยละ 100.00 13.96 26.68 87.30  79.12  76.62 10.82 0.00 12.55 100.00  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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ตาราง 4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ (เฉพาะโครงการ) 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน (บาท)  
ร้อยละ 
การ

กระจาย 

จ านวน 
(บาท)  

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอ
ด าเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จ านวน
รวม 

ร้อยละ 
การ

กระจาย 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 282,535,000 26,376,400 44,577,500 264,333,900 37.22 244,664,254.10 34.45 57 23 - 10 90 41.47 

2. เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

44,312,000 15,620,000 2,500,000 57,432,000 8.09 49,958,066.00 7.03 10 - - - 10 4.61 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

14,600,000 21,500,000 16,246,720 19,853,280 2.80 12,414,960.20 1.75 5 - - 4 9 4.15 

4. การศาสนา ศิลป
วัฒนธรรมฯ 

48,600,000 2,300,000 18,800,000 32,100,000 4.52 28,783,950.00 4.05 4 - - - 4 1.84 

5. การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

211,816,540 9,971,300 81,865,050 140,153,790 19.73 124,419,874.96 17.52 48 1 - 8 57 26.27 

6. การป้องกัน บรรเทา 
สาธารณภยัฯ 
 

133,725,000 10,801,510 40,171,190 104,355,320 14.69 94,926,537.91 13.37 7 - - - 7 3.23 

7. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีด ี

94,680,500 38,166,707 40,872,500 91,974,707 12.95 83,555,476.43 11.77 34 - - 6 40 18.43 

รวม 830,269,040 124,735,917 245,032,960 710,202,997 100 638,723,119.60 89.94 165 24 - 28 217 100.00 

ร้อยละ 100.00 15.02 29.51 85.54  89.94  76.04 11.06 0.00 12.90 100.00  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
)บาท( 

สาเหตุของการยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายม่อนบ่อเฮาะ บ้านยางหลวง 
หมู่ที่ 6 ต าบลท่าผา เชื่อมบ้านกอง
แขก หมู่ที่ 7  ต าบลกองแขก 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักการช่าง 1,999,000 มีการจัดท าโครงการที่
ซ้ าซ้อนกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าผา  
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่สาบ 
เชื่อมบ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ต าบลสะ
เมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ส านักการช่าง 716,000 มีการจัดท าโครงการที่
ซ้ าซ้อนกับงบประมาณ
จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยส้มป่อย (หย่อมบ้านหิน
เหล็กไฟ),หมู่ที่ 4 บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 
5 ต าบลดอยแก้ว เชื่อมบ้านขุนยะ 
หมู่ที่ 19 ต.บ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักการช่าง 0* 
(2,360,000) 

มีการจัดท าโครงการที่
ซ้ าซ้อนกับกรมทางหลวง
ชนบท 

4. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 
3 ถึงบ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 ต าบล
เขื่อนผาก เชื่อมบ้านโล๊ะป่าตอง   
หมู่ที่ 5 ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักการช่าง 0* 
(1,690,000) 

ไม่ถูกต้องตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เนื่องจากไม่สามารถ
ก่อสร้างผิวจราจรได้ 6.00 
ม. 

5. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเกาะ
กลาง หมู่ที่ 8 ต. ป่าแดด อ.เมือง
เชียงใหม่ เชื่อมบ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 
2 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

ส านักการช่าง 0* 
(1,328,000) 

มีการจัดท าโครงการที่
ซ้ าซ้อนกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวังตาล 
อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
)บาท( 

สาเหตุของการยกเลิก
โครงการ 

7. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านแม่จ้อง-
ม่วงโตน (อบจ.ชม. 2012) บ้านสัน
เข้าแคบกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลห้วย
ทราย อ าเภอสันก าแพง เชื่อมบ้านไร่ 
หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักการช่าง 0* 
(1,161,000) 

ฝ่ายก่อสร้างด าเนินการ
ซ่อมแซม เนื่องจาก
ประชาชนมีความ
เดือดร้อนเร่งด่วน 

8. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ปาน-
บ้านสันเกี๋ยง บ้านดอยสันเกี๋ยง หมู่ที่ 
17 ต าบลช่างเคิ่ง เชื่อมบ้านผานัง 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักการช่าง 0* 
(1,335,000) 

มีการจัดท าโครงการที่
ซ้ าซ้อนกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าผา  
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ 

9. ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบด
อัดแน่นสายเลียบล าเหมืองร้องแสะ
บ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 ต าบลสองแคว 
เชื่อมบ้านห้วยทัง  หมู่ที่ 12 ต าบล
ดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ 

ส านักการช่าง 1,300,000 
 

มีการจัดท าโครงการที่
ซ้ าซ้อนกับโครงการอุ
ทุกภัย 
 

10. จ้างออกแบบประมาณราคาจัดซื้อ
ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดาเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

ส านักการช่าง 462,500**  
(2,000,000) 

 

ไม่เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ (มีผู้ยืนซอง
ประมูลเพียง 1 ราย) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากโรงงานท าปุ๋ยหมัก
จากของเหลือใช้ 

ส านักการช่าง 0* 
(1,500,000) 

มีการติดตามและ
ตรวจสอบในรูปแบบ
การติดตามอ่ืน 

12. ย่อยก่ิงไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร 

ส านักการช่าง 0* 
(500,000) 

อุปกรณ์หรือ
เครื่องจักรกลไม่
เพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการ 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
)บาท( 

สาเหตุของการยกเลิก
โครงการ 

13. ท าปุ๋ยหมักจากก่ิงไม้ ใบไม้ และ
เศษวัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตร 

ส านักการช่าง 100** 
(1,000,000) 

อุปกรณ์หรือเครื่องจักรกล
ไม่เพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการ 

14. แปลงสาธิตปลูกผักสวนครัว
บริเวณโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของ
เหลือใช้ 

ส านักการช่าง 0* 
(100,000) 

ก่อให้เกิดภาวะส่งกลิ่น
เหม็น ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
15. พัฒนาความรู้ ทักษะ ด้าน

การศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านัก
การศึกษา 

0* 
(1,000,000) 

น างบประมาณไปให้ส านัก
การช่าง เพ่ือด าเนิน
โครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

16. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานวิชาชีพและบริบท
การศึกษาโลกใหม่ 

ส านัก
การศึกษา 

0* 
(1,000,000) 

น างบประมาณไปให้ส านัก
การช่าง เพ่ือด าเนิน
โครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

17. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต'ในชุมชนท้องถิ่น 

ส านัก
การศึกษา 

0* 
(500,000) 

น างบประมาณไปให้ส านัก
การช่าง เพ่ือด าเนิน
โครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

18. จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผล
การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี21 

ส านัก
การศึกษา 

0* 
(1,500,000) 

เป้าหมายไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

19. แข่งขันกีฬาสมาพันธ์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวดั
ภาคเหนือ 

ส านัก
การศึกษา 

0* 
(1,000,000) 

ยังไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย
และจัดการแข่งขันได้ 

20. ออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักปลัด 300,000** 
(6,800,000) 

มีหนังสือแย้งจาก สตง. 
เรื่องบทบาทหน้าที่ อาจทับ
ซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 

21. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ด้าน
การเมือง การปกครอง และ
กฎหมายสู่ประชาชน 

กองกิจการ
สภา 

0* 
(100,000) 

ไม่มีการจัดการเลือกตั้ง 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
)บาท( 

สาเหตุของการยกเลิก
โครงการ 

22. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักปลัด 400,000** 
(1,000,000) 

เนื่องจากเป็นโครงการ
ที่ตั้งไว้สนับสนุน
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้ของบประมาณ
สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
23. พัฒนาบุคลากรของส านัก

การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ส านักการศึกษา 0* 
(500,000) 

น างบประมาณไปให้
ส านักการช่าง เพื่อ
ด าเนินโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

24. อบรมสัมมนาวิชาการ "บริบท
ของท้องถิ่นกับการพัฒนา
ประเทศในปัจจุบัน"  

ส านักปลัด 13,800** 
(3,000,000) 

ชะลอโครงการตาม
ภาวะการเมือง 

25. ปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษีและ
ระบบสารสนเทศ โปรแกรมการ
รับช าระภาษีผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและพัฒนา
โปรแกรมต่อเนื่อง 

กองคลัง 50,000 ปรับเปลี่ยนโครงการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระเบียบพัสดุ 

26. ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามกฎหมาย
ก าหนด 

กองกิจการสภา 65,100** 
(5,000,000) 

ไม่มีการจัดการเลือกตั้ง 

27. ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

กองกิจการสภา 23,600** 
(25,000,000) 

ไม่มีการจัดการเลือกตั้ง 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
)บาท( 

สาเหตุของการยกเลิก
โครงการ 

28. พัฒนาโปรแกรมข้อมูล
สารสนเทศการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักการศึกษา 100,000 เนื่องจากรายได้เข้ามาในช่วง
ปลายปีงบประมาณประกอบ
กับระเบียบพัสดุฉบับเดิม 
(พ.ศ.2535) ถูกยกเลิก และ
มีการออกพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ใหม่แทน ซึ่งการจ้างที่
ปรึกษามีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน 

29. จัดท าโปรแกรมการปฏิบัติงาน
ของส านักการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ส านักการศึกษา 200,000 เนื่องจากรายได้เข้ามาในช่วง
ปลายปีงบประมาณประกอบ
กับระเบียบพัสดุฉบับเดิม 
(พ.ศ.2535) ถูกยกเลิก และ
มีการออกพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ใหม่แทน ซึ่งการจ้างที่
ปรึกษามีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน 

หมายเหตุ *   หมายถึง เงินงบประมาณถูกโอนลดทั้งหมด 
             **  หมายถึง เงินงบประมาณถูกโอนลดบางส่วน 
 
โดยสรุป ตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในปีงบประมาณ 2560 มีโครงการ
ถูกยกเลิก 29 โครงการ รวมเป็นเงิน 201,329,777 บาท (หักโอนลดแล้ว) จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 10 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 106,916,500 บาท (หักโอนลดแล้ว) 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 100 บาท (หักโอนลดแล้ว) 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 8 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 12,745,600 บาท (หักโอนลดแล้ว) 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จ านวน 7 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 81,667,577 บาท (หักโอนลดแล้ว) 
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 4.1.1 จ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 หลังจากหักโอนลดงบประมาณแล้ว เมื่อจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่
มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

 อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน เบิกจ่ายจริง 293,650,829.32 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.96 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

 อันดับที่  2 ยุทธศาสตร์ที่  5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เบิกจ่ายจริง 
124,871,874.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.87 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

 อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน เบิกจ่ายจริง 94,926,537.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.30 ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

  ดังภาพ 4.3 และรายละเอียดดังตาราง 4.1 

 

ภาพ 4.3 เปรียบเทียบงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงและงบประมาณที่ตั้งไว้ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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 4.1.2 จ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 หลังจากหักโอนลดงบประมาณแล้ว เมื่อจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า 
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

 อันดับที่ 1 ส านักการช่าง เบิกจ่ายจริง 402,905,613.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 
47.88 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

 อันดับที่ 2 ส านักการศึกษา เบิกจ่ายจริง 140,658,247.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 
16.72 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

 อันดับที่ 3 ส านักปลัด เบิกจ่ายจริง 104,574,217.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.43 
ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

  ดังภาพ 4.4 ตาราง 4.4 (ทุกโครงการ) และ ตาราง 4.5 (ไม่นับรวมโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์) 

 

ภาพ 4.4 เปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงและงบประมาณที่ตั้งไว้ จ าแนกตามหน่วยงาน 
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ตาราง 4.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัต ิ
โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน
(บาท)  

ร้อยละ 
การ

กระจาย 

จ านวน 
(บาท)  

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอ
ด าเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จ านวน
รวม 

ร้อยละ 
การ

กระจาย 
1. ส านักการช่าง 630,023,900 66,087,910 152,289,410 543,822,400 64.63 402,905,613.78 47.88 75 24 - 14 113 48.92 

2. ส านักปลัดฯ 86,379,100 53,634,007 20,319,500 119,924,607 14.25 104,574,217.00 12.43 21 1 - 3 25 10.82 

3. ส านักการศึกษาฯ 191,331,940 11,249,000 47,628,750 154,952,190 18.41 140,658,247.96 16.72 45 - - 8 53 22.94 

4. กองแผนฯ 6,600,100 85,000 1,605,000 5,080,100 0.60 3,368,041.75 0.40 10 - - - 10 4.33 

5. กองการเจ้าหน้าที ่ 10,224,750 3,400,000 500,000 13,124,750 1.56 10,807,743.00 1.28 12 - - - 12 5.19 

6. กองคลัง 1,714,220 70,000 70,000 1,714,220 0.20 867,151.33 0.10 9 - - 1 10 4.33 

7. กองกิจการสภาฯ 37,150,400 - 34,711,300 2,439,100 0.29 2,216,838.00 0.26 3 - - 3 6 2.60 

8. กองพัสดุและทรัพย์สิน 258,800 - - 258,800 0.03 245,790.00 0.03 1 - - - 1 0.43 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 141,600 - - 141,600 0.02 140,700.00 0.02 1 - - - 1 0.43 

รวม 963,824,810.0 134,525,917 257,123,960 841,457,767 100.00 665,784,342.82 79.12 177 25 - 29 231 100.00 

ร้อยละ 100.00 13.96 26.68 87.30  79.12  76.62 10.82 0.00 12.55 100.00  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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ตาราง 4.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ (เฉพาะโครงการ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน
(บาท)  

ร้อยละ 
การ

กระจาย 

จ านวน 
(บาท)  

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอด าเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จ านวน
รวม 

ร้อยละ 
การ

กระจาย 
1. ส านักการช่าง 500,455,500 56,297,910 140,198,410 416,555,000 58.65 379,182,538.56 53.39 73 23 - 14 110 50.69 

2. ส านักปลัดฯ 85,454,300 53,634,007 20,319,500 118,999,807 16.76 103,719,914.00 14.60 19 1 - 3 23 10.60 

3. ส านักการศึกษาฯ 190,844,240 11,249,000 47,628,750 154,464,490 21.75 140,374,647.96 19.77 44 - - 7 51 23.50 

4. กองแผนฯ 5,850,000 85,000 1,605,000 4,330,000 0.61 2,766,441.75 0.39 8 - - - 8 3.69 

5. กองการเจ้าหน้าที ่ 9,095,000 3,400,000 500,000 11,995,000 1.69 9,882,103.00 1.39 11 - - - 11 5.07 

6. กองคลัง 1,470,000 70,000 70,000 1,470,000 0.21 630,636.33 0.09 8 - - 1 9 4.15 

7. กองกิจการสภาฯ 37,100,000 - 34,711,300 2,388,700 0.34 2,166,838.00 0.31 2 - - 3 5 2.30 

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

9. หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - - - - - 

รวม 830,269,040 124,735,917 245,032,960 710,202,997 100.00 638,723,119.60 89.94 165 24 - 28 217 100.00 

ร้อยละ 100.00 15.02 29.51 85.54  89.94  76.04 11.06 0.00 12.90 100.00  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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 4.1.3 จ าแนกตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
 หลังจากหักโอนลดงบประมาณแล้ว เมื่อพิจารณาตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 เขต ดังนี้ 

 เขตท่ี 1 ได้แก่ อ าเภอจอมทอง อ าเภอดอยเต่า อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอสะเมิง  
   อ าเภออมก๋อย อ าเภอฮอด และอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

 เขตท่ี 2 ได้แก่ อ าเภอเชียวดาว อ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง อ าเภอพร้าว  
   อ าเภอแม่แตง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอเวียงแหง 
 เขตท่ี 3 ได้แก่  อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอแม่วาง อ าเภอสันก าแพง  
  อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอสารภี อ าเภอหางดง และอ าเภอแม่ออน 
 เขตท่ี 4 ได้แก่ อ าเภอเมือง (รวมส่วนกลาง) อ าเภอแม่ริม และอ าเภอสันทราย 
 พบว่า งบประมาณกระจายลงทุกพ้ืนที่ ดังภาพ 4.5 ดังตาราง 4.6 (ทุกโครงการ) และ 
ตาราง 4.7 (ไม่นับรวมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์) 
 

 

ภาพ 4.5 เปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงและงบประมาณที่ตั้งไว้ จ าแนกตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
 

 และเมือ่พิจารณาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้
จัดสรรงบประมาณกระจายลงทุกอ าเภอ รายละเอียดดังตาราง 4.8 
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ตาราง 4.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 

พื้นที่ภูมิศาสตร ์
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน (บาท)  
ร้อยละ 

การกระจาย 
จ านวน 

(บาท)  

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอ
ด าเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จ านวน
รวม 

ร้อยละ 
การ

กระจาย 
เขต 1 36,283,000 - 7,203,000 29,080,000 3.46 26,353,300.00 3.13 14 1 - 4 19 8.23 

เขต 2 65,641,320 - 10,051,000 55,590,320 6.61 51,087,671.48 6.07 25 6 - 1 32 13.85 

เขต 3 77,560,940 21,000,000 17,012,000 81,548,940 9.69 65,200,714.31 7.75 28 11 - 4 43 18.61 

เขต 4 784,339,550 113,525,917 222,857,960 675,238,507 80.25 523,142,657.03 62.17 110 7 - 20 137 59.31 

รวม 963,824,810 134,525,917 257,123,960 841,457,767 100 665,784,342.82 79.12 177 25 - 29 231 100 

ร้อยละ 100.00 13.96 26.68 87.30  79.12  76.62 10.82 0.00 12.55 100.00  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  
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ตาราง 4.7  การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ (เฉพาะโครงการ) 

พื้นที่ภูมิศาสตร ์
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

โอนเพิ่ม โอนลด 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน (บาท)  
ร้อยละ 

การกระจาย 
จ านวน 

(บาท)  

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอ
ด าเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

จ านวน
รวม 

ร้อยละ 
การ

กระจาย 
เขต 1 36,283,000 - 7,203,000 29,080,000 4.09 26,353,300.00 3.71 14 1 - 4 19 8.76 

เขต 2 65,641,320 - 10,051,000 55,590,320 7.83 51,087,671.48 7.19 25 6 - 1 32 14.75 

เขต 3 77,560,940 21,000,000 17,012,000 81,548,940 11.48 65,200,714.31 9.18 28 11 - 4 43 19.82 

เขต 4 650,783,780 103,735,917 210,766,960 543,983,737 76.60 496,081,433.81 69.85 98 6 - 19 123 56.68 

รวม 830,269,040 124,735,917 245,032,960 710,202,997 100.00 638,723,119.60 89.94 165 24 - 28 217 100.00 

ร้อยละ 100.00 15.02 29.51 85.54  89.94  76.04 11.06 0.00 12.90 100.00  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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ตาราง 4.8 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ที ่ อ าเภอ 
ประสานแผน อบจ.เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1 แม่อาย 2 3,786,000 1 1,520,000 3 5,306,000 
2 ฝาง 2 6,387,000 1 1,506,000 3 7,834,000 
3 ไชยปราการ 1 2,856,000 1 414,700 2 3,270,700 
4 เวียงแหง 1 999,000 1 1,510,000 2 2,509,000 
5 เชียงดาว 3 4,858,000 2 1,918,700 5 6,776,700 
6 สะเมิง 3 3,476,000 - - 3 3,476,000 
7 พร้าว 3 4,661,000 2 2,104,700 5 6,765,700 
8 แม่แตง 2 5,556,000 2 3,820,700 4 9,366,700 
9 แม่ริม 2 3,671,000 4 5,263,500 6 8,934,500 
10 เมือง 2 3,352,000 2 4,294,000 4 7,646,000 
11 สันทราย 3 3,991,000 6 8,512,700 9 12,503,700 
12 ดอยสะเก็ด 4 5,309,000 - - 4 5,309,000 
13 สันก าแพง 5 6,345,000 1 4,147,000 6 10,492,000 
14 แม่ออน 1 3,499,000 - - 1 3,499,000 
15 สารภี 3 6,294,000 2 1,593,900 5 7,887,900 
16 หางดง 4 3,995,000 3 3,483,700 7 7,478,700 
17 สันป่าตอง 5 5,460,000 2 4,659,000 7 10,119,000 
18 แม่วาง 2 3,500,000 1 414,700 3 3,914,700 
19 ดอยหล่อ 1 1,300,000 3 8,084,000 4 9,384,000 
20 จอมทอง 2 3,887,000 2 4,313,700 4 8,200,700 
21 ฮอด 3 4,528,000 3 2,330,400 6 6,858,400 
22 ดอยเต่า 2 3,552,000 1 3,341,000 3 6,893,000 
23 อมก๋อย 2 6,972,000 - - 2 6,972,000 
24 แม่แจ่ม 2 2,703,000 2 5,499,000 4 8,202,000 
25 กัลยาฯ 2 2,474,000 - - 2 2,474,000 

รวมทั้งสิ้น 62 103,342,000 42 68,731,400 104 172,073,400 
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4.1.4 โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ 2560  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติโครงการตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 19 โครงการ รวมทั้งสิ้น 38,998,450 บาท แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จ านวน 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 23,473,700 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
จ านวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จ านวน 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 3,090,700 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
จ านวน 7 โครงการ รวมทั้งสิ้น 10,434,050 บาท รายละเอียดดังตาราง 4.9 และ 4.10 

ตาราง 4.9 สรุปจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัตติั้งจ่ายรายการใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน จ านวน 

 ที่ได้รับอนุมัติ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง รอ ยกเลิก โครงการ 

 )บาท( แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ โครงการ  

โครงสร้างพื้นฐาน 23,473,700 0 6 0 0 6 
       
เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวฯ 

2,000,000 0 1 0 0 1 

       
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3,090,700 5 0 0 0 5 

       
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

10,434,050 4 3 0 0 7 

รวม 38,998,450 9 10 0 0 19 
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ตาราง 4.10 รายชื่อโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม ่ประจ าปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2560 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
อนุมัติ 

หน่วยงาน สถานะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการค่ารถปูยางแอสฟัลท์ล้อยาง 

(Asphalt paver) จ านวน 1 คัน 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
1/2560 หน้า 2 รายการที่ 1) 

12,000,000 ส านักการช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าสัก หมู่ 9 
ต าบลหนองแฝกเชื่อมบ้านเชียงยืน หมู่ 4 
ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
2/2560 หน้า 3 รายการที่ 1) 

1,179,200 ส านักการช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายบ้านป่าแป๋ หมู่ 4  บ้านขุนห้วยพระ
เจ้า หมู่ 13 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมต่อ บ้านขุนสานอก  
หมู่ 5 ต าบลโป่งสา อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2560 หน้า 4 รายการที่ 3) 

1,996,700 ส านักการช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปางแหว หมู่ 3 ต าบลแม่แรม เชื่อมบ้าน
อ้อย หมู่ 1 ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2560 หน้า 5 รายการที่ 5) 

1,637,800 ส านักการช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามล าน้ าแม่ขาน พร้อมก าแพงกันดิน บ้าน
ดงก๋ า หมู่ 7 ต าบลทุ่งสะโตก เชื่อมบ้านป่า
สัก หมู่ 9 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่  
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 2และเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2560 หน้า 4 รายการที่ 4) 

3,160,000 ส านักการช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ตาราง 4.10 (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

หน่วยงาน สถานะ 

6 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามล าน้ าแม่แจ่ม  บ้านสบลอง หมุ่ 5 ต าบล
บ้านทับ เชื่อมบ้านป่าสัก หมู่ 9 ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2560 หน้า 4 รายการที่ 4) 

3,500,000 ส านักการช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
7 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้ามคลองชลประทาน เข้าสถานที่ท่องเที่ยวอ่าง
เก็บน้ าห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3 ต าบลแม่
แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2560 หน้า 7 รายการที่ 1) 

2,000,000 ส านักการช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการ

ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2560 หน้า 11 รายการที่ 2) 

1,500,000 ส านัก
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

9 โครงการปรับปรุงศูนย์ปฎิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2/2560 หน้า 8 รายการที่ 1(1)) 

423,700 ส านัก
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

‘10 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2560 หน้า 13 รายการที่ 2) 

200,000 ส านัก
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

11 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2/2560 หน้า 12 รายการที่ 1) 

500,000 ส านัก
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
79 

ตาราง 4.10 (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

หน่วยงาน สถานะ 

12 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ อบจ.เชียงใหม่ 
๖ (โรงเรียนบ้านศาลา) 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2560 หน้า 14 รายการที่ 1) 

467,000 ส านัก
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
13 โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสารและ

พัสดุ 
(หน้า 388 รายการที่ 21) 

6,153,000 ส านักการช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

14 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณด้านหลังบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
(หน้า 387 รายการที่ 19 ) 

349,000 ส านักการช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักปลัดฯ 
(เพ่ิมเติม ฉ. 2 และ ปป. 2/2560 
หน้า 20 ร.1(8),  หน้า 19 ร.1(4), 
หน้า 19 ร.1(5),  หน้า 19 ร.1(6), 
หน้า 19 ร.1(7),  หน้า18 ร.1(1)-(2), 
หน้า18 ร.1(1)-(2), หน้า18 ร.1(3), 
หน้า20 ร.1(9), หน้า20 ร.1(9) 

2,086,200 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักการศึกษาฯ 
(เพ่ิมเติม ฉ. 2 และ ปป.2/2560 
หน้า 9 ร.1(2), หน้า 10 ร.1(2), 
หน้า 10 ร.1(2), หน้า 9 ร.1(2), 
หน้า 9 ร.1(2), หน้า 9 ร.1(2), 
หน้า 9 ร.1(2), หน้า 9 ร.1(2), หน้า 9 ร.1(2) 

180,850 ส านัก
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

17 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ กองพัสดุฯ 
(เพ่ิมเติม ฉ. 2 และ ปป.2/2560 
หน้า 23 ร.3(1), หน้า 23 ร.3(2), 
หน้า 23 ร.3(3), หน้า 23 ร.3(4), 
หน้า 24 ร.3(5) 

139,400 กองพัสดุฯ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ตาราง 4.10 (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

หน่วยงาน สถานะ 

18 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ กองกิจการสภาฯ 
(เพ่ิมเติม ฉ. 2 และ ปป.2/2560 
หน้า 21 ร.2(1), หน้า 21 ร.2(3), 
หน้า 21 ร.2(4), หน้า 22 ร.2(5), 
หน้า 21 ร.2(2)) 

1,034,900 กองกิจการ
สภาฯ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

19 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักการช่างฯ 
(เพ่ิมเติม ฉ. 2 และ ปป.2/2560 
หน้า 26 ร.5(1), หน้า 26 ร.5(2), 
หน้า 26 ร.5(3), หน้า 26 ร.5(4), 
หน้า 26 ร.5(5), หน้า 27 ร.5(6), 
หน้า 27 ร.5(7), หน้า 27 ร.5(8) 

490,700 ส านักการช่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 
4.1.5 การเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุน 

 เมื่อพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีการเบิกจ่ายร้อย
ละ 97.42 ของงบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุนที่ตั้งไว้ โดยมีงบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุนคงเหลือร้อยละ 
2.58 และเม่ือ จ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า กองกิจการสภามีการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ร้อย
ละ 99.86 รองลงมาคือ หน่วยตรวจสอบภายใน ร้อยละ 99.36 และล าดับที่สามคือ ส านักปลัด ร้อยละ 
98.40 โดยเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ หน่วยงานที่มีเงินงบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุนคงเหลือมากที่สุด 
คือ กองแผน ร้อยละ 19.80 รองลงมาคือ กองการเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 18.07 และล าดับที่สาม คือ ส านัก
การศึกษา ร้อยละ 4.47 ดังตาราง 4.11 
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ตาราง 4.11 การเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุนจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ* 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ตั้งไว้ทัง้หมด งบประมาณลงทุนที่ตั้งไว ้ งบประมาณลงทุนที่
เบิกจ่ายจรงิ 

งบประมาณลงทุนที่
คงเหลือ 

จ านวน )บาท( ร้อยละ
การ

กระจาย 

จ านวน  
)บาท( 

ร้อยละ 
การ 

กระจาย 

จ านวน 
)บาท( 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

จ านวน 
)บาท( 

ร้อยละ
คงเหลือ 

1. ส านักการช่าง 543,822,400 64.63 332,135,400 92.63 324,129,603 97.59 8,005,797 2.41 

2. ส านักปลัดฯ 119,924,607 14.25 5,595,600 1.56 5,506,203 98.40 89,397 1.60 

3. ส านักการศึกษา  154,952,190 18.41 17,097,050 4.77 16,332,960 95.53 764,090 4.47 

4. กองแผน 5,080,100 0.60 750,100 0.21 601,600 80.20 148,500 19.80 

5. กองการ
เจ้าหน้าที ่

13,124,750 1.56 1,129,750 0.32 925,640 81.93 204,110 18.07 

6. กองคลัง 1,714,220 0.20 244,220 0.07 236,515 96.85 7,705 3.15 

7. กองกิจการสภา 2,439,100 0.29 1,085,300 0.30 1,083,800 99.86 1,500 0.14 

8. กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

258,800 0.03 398,200 0.11 383,790 96.38 14,410 3.62 

9. หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

141,600 0.02 141,600 0.04 140,700 99.36 900 0.64 

รวม 841,457,767 100.00 358,577,220 100.00 349,340,811 97.42 9,236,409 2.58 

*หมายเหต:ุ ข้อมูลงบลงทุนจากกองคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
 

 จากมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (มติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558) ก าหนดไว้ว่ารายจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 
ต้องมีการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้พบว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เบิกจ่ายงบลงทุนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวถึงร้อยละ 10.42 
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4.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
การประเมินพันธกิจ : 1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) 
ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 1 ความครบถ้วนของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

โดยการประเมินลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 4 ข้อ ดังนี้ 
1) แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทั้ง  
4 แผนยุทธศาสตร์ คือ 1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 (พ.ศ.2557-2560)  
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558-2562)  4. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2564)  ดังนี้ 

จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนกลุ่ม
ที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
4 ปี (พ.ศ.2558-2562) 

กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2560-2564) 
217 117 217 217 

หมายเหตุ : ไม่นับรวมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
2) แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
ในแผนพัฒนาสามปี โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีได้มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

อย่างชัดเจน สามารถท าให้โครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ 
3) แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 

ในแผนพัฒนาสามปี มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีครบถ้วนทั้ง 7  
ยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 3 ปี  

4) แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แผนพัฒนาสามปี มีความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 4 แผน คือ  

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -
2564) 2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 (พ.ศ.2557-2560)  3. แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558-2562)  4. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2564) กับงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 ได้อย่างครบถ้วน 
               ตัวอย่างเช่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีความครบถ้วนของการจัดท าแผนฯ ดังกล่าวตามลักษณะทั้ง 4 ข้อ ตัวอย่างเช่น ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการล าดับที่ 3 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักให้แก ประชาชนทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

     นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในห้วงระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่                    
พ.ศ. 2560-2562 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี จ านวน 5,000,000 บาท 
โครงการในแผนพัฒนาสามปี วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
งบประมาณใน

แต่ละปี 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการดูแลรักษา 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1          
การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักให้แก
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในการดูแลรักษา 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5,000,000 บาท 

      
     จะเห็นได้ว่า แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

จัดท าขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ ที่กล่าวมา 
     ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 

ส าหรับตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ และการกระจายอ านาจให้ชุมชน                       
จัดการตนเอง 

 โดยการประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน ดังนี้ 
1) มีการจัดท าประชาคมหรือการประชุมภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ฯ 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่  

2) โครงการจากแผนชุมชนถูกบรรจุในแผนพัฒนาหรือข้อบัญญัติประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าร้อยละ 30  
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3) มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ริเริ่มผลักดันโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
4) มีการจัดท าวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีความสอดคล้องกับสภาพบริบทหรือปัญหา

เร่งด่วนที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีชุมชน 
 

 จากการสุ่มตัวอย่างเพ่ือส่งแบบประเมินถามความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีการด าเนินการในเกือบทุกข้อ ร้อยละ 
100 ยกเว้นในข้อ 2 ได้ร้อยละ 98.75 ตามข้อมูลดังนี้ 

กระบวนการท างาน 

จ านวน)คน( 
)ร้อยละ( 

มี ไม่มี 
1. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีการจัดท าประชาคม หรือการประชุม

ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

87 
(100.00) 

- 
(00.00) 

2. โครงการจากแผนชุมชน/หน่วยงาน ของท่านถูกบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

86 
(98.75) 

1 
(1.25) 

3. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ริเริ่มผลักดันโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

87 
(100.00) 

- 
(00.00) 

4. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีการจัดท าวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีความสอดคล้องกับสภาพบริบท หรือปัญหาเร่งด่วนที่เกิดข้ึน
ในพ้ืนที่ชุมชน 

87 
(100.00) 

- 
(00.00) 

 
 จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ และการกระจายอ านาจให้
ชุมชนจัดการตนเอง ตามแผนพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดท าข้ึน บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 
4 ข้อ ที่กล่าวมา 

     ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 

ส าหรับตัวช้ีวัดที ่3  การแก้ไขปัญหาของชุมชน 
โดยการประเมินกระบวนการท างาน ดังนี้ 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 

2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
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3) มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐในการจัดบริการ
สาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4) มีการมอบหมาย/ร่วมมือ/ส่งเสริมให้ภาคชุมชนหรือองค์กรประชาสังคม เป็นผู้ด าเนินการแทน
เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนหรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 จากการสุ่มตัวย่างส่งแบบประเมินถามความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีการด าเนินการทุกข้อ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

กระบวนการท างาน 

จ านวน)คน( 
)ร้อยละ( 

มี ไม่มี 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 
87 

(100.00) 
- 

(00.00) 
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกัน

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 
หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

87 
(100.00) 

- 
(00.00) 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มี โครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐในการ
จัดบริการสาธารณะ หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

87 
(100.00) 

- 
(00.00) 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการมอบหมาย/ร่วมมือ/
ส่งเสริมให้ภาคชุมชน หรือองค์กรใด ๆ เป็นผู้ด าเนินการแทนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาชุมชน หรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

87 
(100.00) 

- 
(00.00) 

 

จะเห็นได้ว่า การแก้ไขปัญหาของชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ ที่กล่าวมา 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

 

ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 4 การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
มีวิธีการประเมินตามลักษณะดังนี้ 
1) ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปี และจัดท าโครงการเพ่ือขยายฐานการพัฒนาในด้านต่างๆ 

ในปี พ.ศ.2560 – 2562 ให้มีประสิทธิภาพ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-

2561) และจัดท าโครงการพัฒนาเพ่ือขยายงานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในปี พ.ศ.  2560-2562 ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) การจัดท าแผนมีการประสานงานและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
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      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประสานและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดเชียงใหม่ มี
ความสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

3) เตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปีและ
น าไปปฏิบัติได้ทนัทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยมีการเตรียมโครงการต่าง ๆ  
ให้อยู่ในลักษณะพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ
งบประมาณ 

4) มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดท าขึ้นนั้นมี
ความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

5) มีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดท าขึ้นมี

การแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
จะเห็นได้ว่า แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

จัดท าขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้ง 5 ข้อ ดังที่กล่าวมา 
 

 ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 
การประเมินพันธกิจ : 2 ผลส าเร็จของโครงการ 
ส าหรับตัวช้ีวัดที ่1 ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
             คณะท างานประเมินโดยการตรวจนับ วิเคราะห์โครงการที่อยู่ในแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณและจ านวน
โครงการลงในแต่ละพ้ืนทีท่างภูมิศาสตร์ครบทุกเขตพ้ืนที่ ดังตาราง 4.6, 4.7 และ 4.8 

 ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 
ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการตามแผน 
     คณะท างานประเมินโดยตรวจนับจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงเทียบกับจ านวนโครงการ
ทั้งหมดท่ีอยู่ในแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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     จากผลการวิเคราะห์ พบว่า จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง เท่ากับ 202 โครงการ จาก
จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ทั้งหมด 231 โครงการ ดังนั้นร้อยละของโครงการที่ด าเนินการจริงเท่ากับ 87.44 
รายละเอียดดังตาราง 4.4 

 ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 
ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
     คณะท างานประเมินโดยตรวจนับจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงและแล้วเสร็จเทียบกับ
จ านวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงและแล้วเสร็จ เท่ากับ 177 
โครงการ จากจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ทั้งหมด 231 โครงการ ดังนั้นร้อยละของโครงการที่ด าเนินการจริง
และแล้วเสร็จ เท่ากับ 76.62 รายละเอียดดังตาราง 4.4 

      ผลการประเมิน ระดับดี 
 
ทั้งนี้หากไม่นับโครงการที่จัดซื้อครุภัณฑ์ 
เมื่อพิจารณาเฉพาะโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการให้กับประชาชน โดยไม่นับ
รวมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ผลตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
      จากผลการวิเคราะห์ พบว่า มีการจัดสรรงบประมาณและจ านวนโครงการลงในแต่ละพ้ืนที่
ทางภูมิศาสตร์ครบทุกโซน รายละเอียดดังตาราง 4.7 และ 4.8 

      ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 
ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการตามแผน 
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง เท่ากับ 189 โครงการ จาก
จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ทั้งหมด เท่ากับ 217 โครงการ ดังนั้นร้อยละของโครงการที่ด าเนินการจริงเท่ากับ 
87.10 รายละเอียดดังตาราง 4.7 

 ผลการประเมิน  ระดับดีมาก 
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ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
     จากผลการวิเคราะห์ พบว่า จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงและแล้วเสร็จ เท่ากับ 165 
โครงการ และจ านวนโครงการทั้งหมด เท่ากับ 217 โครงการ ดังนั้นร้อยละของโครงการที่ด าเนินการจริง
และแล้วเสร็จ เท่ากับ 76.04 รายละเอียดดังตาราง 4.7 

     ผลการประเมิน ระดับดี 
 
การประเมินพันธกิจ : 3 ผลส าเร็จของแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส าหรับตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของโครงการในแผนการด าเนินงานฯ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 และแผน                        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

      คณะท างานประเมินโดยการนับจ านวนโครงการในแผนการด าเนินงาน ฯ ที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558-2562) และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2564)  ดังตาราง 4.12, 4.14, 4.16 และ 4.18 ตามล าดับ แล้วน ามาเทียบกับ
จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนการด าเนินงานฯ โดยไม่รวมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า มีโครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ร้อยละ 87.10 รายละเอียดผลการด าเนิน
โครงการดังตาราง 4.12 และ 4.13 

      ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า มีโครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มท่ี 1 ร้อยละ 44.93 รายละเอียดผลการด าเนินโครงการดังตาราง 4.14 
และ 4.15 

 ผลการประเมิน  ระดับปานกลาง 

 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า มีโครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี ร้อยละ 87.10 รายละเอียดผลการด าเนินโครงการดังตาราง 4.16 และ 
4.17 

 ผลการประเมิน  ระดับดีมาก 
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 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า มีโครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 87.10  รายละเอียดผล
การด าเนินโครงการดังตาราง 4.18 และ 4.19 

 ผลการประเมิน  ระดับดีมาก 

 ผลการประเมินโดยภาพรวม ระดับดี (ร้อยละเฉลี่ยทั้ง 4 แผน เท่ากับ 76.56) 

ตาราง 4.12 จ านวนโครงการในแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี                 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ใน 
แผนการด าเนนิงานฯ 

จ านวนโครงการ
ที่สอดคล้อง 

1.  ด้านความมั่นคง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ 7 
2.  
 

ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน และ เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวแนวทาวที่ 2.2, 2.3, 2.5 และ 2.6 
และ การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางท่ี 5.2   

103 

3.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวทาง
ที่ 5.1, 5.3 และ 5.5 

39 

4.  ด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแนวทางที่ 2.1  
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวทางที่ 5.4 และ 
5.6 

19 

5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 

6 . ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 40 

รวมทั้งหมด  217 

หมายเหตุ: ไม่นับรวมโครงการที่จัดซื้อครุภัณฑ์  
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ตาราง 4.13 ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 
ตาม
แผน 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอ
ด าเนิน
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

ร้อยละเทียบกับโครงการทั้งหมด 
ด าเนินการจริง แล้วเสร็จ 

1. ด้านความมั่นคง 7 7 0 0 0 100.00 100.00 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 103 69 23 0 11 89.32 66.99 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 39 34 0 0 5 87.18 87.18 

4. ด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 19 16 1 0 2 89.47 84.21 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

9 5 0 0 4 55.56 55.56 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 40 34 0 0 6 85.00 85.00 

จ านวนโครงการที่สอดคล้อง 217 165 24 0 28 87.10 76.04 

จ านวนโครงการที่ไม่สอดคล้อง - - - - - - - 

รวม 217 165 24 0 28 87.10 76.04 

ร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 87.10 76.04 



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
91 

ตาราง 4.14 จ านวนโครงการในแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน กลุ่มท่ี 1 (พ.ศ. 2557-2560)  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 

ยุทธศาสตร์ใน 
แผนการด าเนนิงานฯ 

จ านวนโครงการ
ที่สอดคล้อง 

1.  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม
เพ่ือสร้างบรรยากาศที่สวยงามและมีเสน่ห์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

9 

2.  
 

ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้นและบริการให้
โดดเด่น และมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยว 

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

7 

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

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแนวทาง
ที่ 2.5 และ 2.6 
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี 5.2  
โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.2 

101 

รวมทั้งหมด  117 

หมายเหตุ: จากจ านวนโครงการที่ไม่นับรวมโครงการที่จัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 217 โครงการ
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    ตาราง 4.15 ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มท่ี 1 (พ.ศ.2557-2560)  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

กลุ่มที่ 1 
ตาม
แผน 

ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอ
ด าเนิน
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

ร้อยละเทียบกับโครงการทั้งหมด 
ด าเนินการจริง แล้วเสร็จ 

1. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่สวยงามและมีเสน่ห์ 

9 5 0 0 4 55.56 55.56 

2. ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้นและบริการให้โดดเด่น และมี
คุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ 
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 

7 7 0 0 0 100.00 100.00 

3. ยก ระดั บ ก า ร พั ฒน าก า ร ค้ า  ก า ร ล ง ทุ น  มุ่ ง เ น้ น 
อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ  อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

101 67 23 0 11 89.11 66 .34  

จ านวนโครงการที่สอดคล้อง 117 79 23 0 15 87.18 67.52 

จ านวนโครงการที่ไม่สอดคล้อง 100 86 1 0 13 87.00 86.00 

รวม 227 165 24 0 28 83.26 72.69 

ร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 44.93 34.80 



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
93 

ตาราง 4.16 จ านวนโครงการในแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558-
2561)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ใน 
แผนการด าเนนิงานฯ 

จ านวนโครงการ
ที่สอดคล้อง 

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐาน 
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

100 

2.  
 

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิ
ปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ี

61 

3.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 

4.  การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัยและความ
สงบสุขของประชาชน 

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ฯ 7 

5.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และ
การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรม 
 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 40 

รวมทั้งหมด  217 

หมายเหตุ: ไม่นับรวมโครงการที่จัดซื้อครุภัณฑ์



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตาราง 4.17 ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558-2561)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผน ด าเนิน 

การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอ
ด าเนิน 
การ 

ยกเลิก
โครงการ 

ร้อยละเทียบกับโครงการทั้งหมด 
ด าเนินการจริง แล้วเสร็จ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 100 67 23 0 10 90.00 67.00 

2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

61 52 1 0 8 86.89 85.25 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

9 5 0 0 4 55.56 55.56 

4. การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน 

8 7 0 0 0 87.50 87.50 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

6.  

40 34 0 0 6 85.00 85.00 

จ านวนโครงการที่สอดคล้อง 217 165 24 0 28 87.10 76.04 

จ านวนโครงการที่ไม่สอดคล้อง - - - - - - - 

รวม 217 165 24 0 28 87.10 76.04 

ร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  87.10 76.04 
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ตาราง 4.18 จ านวนโครงการในแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี                
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560-2564)  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์ใน 
แผนการด าเนนิงานฯ 

จ านวนโครงการ
ที่สอดคล้อง 

1.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

โครงสร้างพื้นฐาน 90 

2.  
 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 10 

3.  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 

4.  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 

5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 57 

6 . การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ 7 

7.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

40 

รวมทั้งหมด  217 

หมายเหตุ: ไมน่ับรวมโครงการที่จัดซื้อครุภัณฑ
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ตาราง 4.19 ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560-2564)  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามแผน ด าเนิน 

การแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอ
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ร้อยละเทียบกับโครงการทั้งหมด 
ด าเนินการจริง แล้วเสร็จ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

90 57 23 0 10 88.89 63.33 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10 10 0 0 0 100.00 100.00 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 5 0 0 0 55.56 55.56 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 4 0 0 0 100.00 100.00 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 57 48 1 0 8 85.96 84.21 

6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

7 7 0 0 0 100.00 100.00 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 40 34 0 0 6 85.00 85.00 

จ านวนโครงการที่สอดคล้อง 217 165 24 0 28 87.10 76.04 

จ านวนโครงการที่ไม่สอดคล้อง - - - - - - - 
รวม 217 165 24 0 28 87.10 76.04 
ร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 87.10 76.04 
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ส าหรับตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลังก าหนด ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ 
      จากมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดไว้ว่ารายจ่ายงบประมาณ ณ วันสิ้นปีงบประมาณต้องมีการ
เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 คณะท างานประเมินโดยพิจารณาผลสรุปร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2560) ซึ่งจัดท าโดยกองแผนและงบประมาณ พบว่า งบประมาณที่
เบิกจ่าย จ านวน 665,784,342.82 บาท โดยงบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน 841,457,767 บาท คิดเป็นร้อย
ละของการเบิกจ่ายเท่ากับ 79.12 ดังตาราง 4.1 

      ผลการประเมิน ระดับดี 
 
ส าหรับตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของโครงการตามแผนด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้                       

ด าเนินการเทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาสามปี 
     คณะท างานประเมินโดยพิจารณาจ านวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่

บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเท่ากับ 464 โครงการ และตรวจนับจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เท่ากับ 177 
โครงการ และมีจ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการเท่ากับ 25 โครงการ ดังนั้นร้อยละของโครงการ
ตามแผนด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้ด าเนินการเทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนา
สามปี เท่ากับ 38.14 ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและรอด าเนินการ 

      ผลการประเมิน ระดับต้องปรับปรุง 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรวิเคราะห์และทบทวนจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับจ านวน

โครงการในแผนที่ด าเนินการได้จริงในปีที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์รายละเอียดของแต่ละโครงการ 
เพ่ือน ามาจัดกลุ่มโครงการที่คล้ายคลึงกัน หรือหลอมรวมโครงการ ไม่ให้มีจ านวนโครงการกระจัด
กระจายเป็นโครงการย่อยเกินไป 

2. การเลือกโครงการจากแผนพัฒนาสามปีมาสู่แผนด าเนินการประจ าปี ควรเลือกโครงการที่
วิเคราะห์มีความเป็นไปได้ในการด าเนินการให้แล้วเสร็จ โดยดูทั้งความต้องการของชุมชนและ
ความพร้อมของหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ และควรเลือกโครงการมาบรรจุเป็นแผนด าเนินงานใน
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากโครงการที่มีในแผนพัฒนาสามปี 

3. ควรมีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินการ เช่น ประเมินสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ประเมินความทับซ้อนของเขตความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก่อนที่จะส่ง
ต่อมายังคณะกรรมการประสานแผนระดับต่าง ๆ  
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ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
      คณะท างานประเมินโครงการในแผนพัฒนาสามปีซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง 2-3 

ปีติดต่อกัน และมีการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
      จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่อเนื่อง 2-3 ปีติดต่อกัน และมีการ
ด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 192 โครงการ  
เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้ด าเนินการ
จ านวน 231 โครงการ ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดสรรและสนับสนุนโครงการ
ต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.11 (ภาคผนวก ก) 

      ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 
การประเมินคุณภาพของผลงาน : ผลการด าเนินงาน 
ส าหรับตัวช้ีวัดที ่1 การบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ 
                คณะท างานประเมินโดยตรวจนับจ านวนโครงการซึ่งอยู่ในแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สุ่มมาและด าเนินการแล้วเสร็จรวมทั้ง
บรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนเทียบกับจ านวนโครงการที่ถูกสุ่มเลือกมาจ านวนทั้งสิ้น 50 โครงการ 
รายละเอียดดังตาราง 4.25 โดยเป็นจ านวนโครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 20 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 40 รอด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นโครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2 
เป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.00 

      ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
 
ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 2 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
       คณะท างานประเมินโดยพิจารณาร้อยละของจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สุ่มมาและด าเนินการแล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่ระบุในแผนการ
ด าเนินงานเทียบกับจ านวนโครงการที่ถูกสุ่มเลือกมาจ านวนทั้งสิ้น 50 โครงการ 

     จากโครงการที่ถูกสุ่มและด าเนินการจ านวน 50 โครงการ เป็นโครงการที่สามารถแล้วเสร็จ
ตามแผนระยะเวลาที่ก าหนดไว้จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56 

     ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
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ส าหรับตัวช้ีวัดที ่3 การขยายผลการด าเนินโครงการให้เกิดความยั่งยืน 
    คณะท างานประเมินโดยพิจารณาจากโครงการต่อเนื่องในแผนพัฒนาสามปี ที่มีลักษณะการ
ด าเนินโครงการโดยมีการสร้างความยั่งยืนเมื่อเทียบกับโครงการต่อเนื่องทั้งหมด โดยโครงการต่อเนื่องใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) และมีการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 192 โครงการ และโครงการที่มีการสร้างความยั่งยืน จ านวน 135 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.31 (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

   ผลการประเมิน ระดับด ี

การประเมินการบริหารจัดการ : 1 แผนพัฒนาบุคลากร 
ส าหรับตัวช้ีวัดที ่1 ผลส าเร็จของการบริหารงานบุคคล 
     คณะท างานประเมินจากการสัมภาษณ์บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ และพิจารณาเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินงานด้านการบริหารบุคคลตาม
เกณฑ์ก าหนด จ านวน 4 ข้อ จาก 6 ข้อ ดังนี้ 

1) มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มีแผนพัฒนาบุคลากร (แผนสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562) และในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 มีการวิเคราะห์ว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจ านวน 1,003 คน จากบุคลากรทั้งหมด 1,018 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.52 

2) มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
       มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่บรรจุในแผนการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 8 โครงการจากจ านวนทั้งหมด 13 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 61.54 

3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบการให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การประกาศเกียรติคุณแก่
บุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น รวมทั้งมีศูนย์ออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 

4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ

ฝึกอบรม และหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าการฝึกอบรม ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 โครงการ คือ 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการท างานส าหรับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่” 
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- โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน หลักสูตร “งานธุรการ
และงานสารบรรณ” 

5) มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 

6) มีการน าผลการการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน หรือการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร  
มีการน าผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนหรือการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 

ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

     คณะท างานประเมินจากการสัมภาษณ์บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ และศึกษาเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน เลื่อนต าแหน่ง ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่
ได้รับการพัฒนาจ านวน  1,003 คน จากบุคลากรทั้งหมด 1,018 คน คิดเป็นร้อยละ 98.52 (ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2560) 

    ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 

ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรและตรงกับความต้องการของบุคลากร 
        คณะท างานประเมินจากร้อยละของโครงการฝึกอบรมบุคลากรในแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ด าเนินการแล้วเทียบกับจ านวนโครงการ
ฝึกอบรมทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 8 โครงการจากโครงการทั้งหมด 
13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.54 และบุคลากรมีความพึงพอใจที่หลักสูตรตรงกับความต้องการเฉลี่ย 
3.88 คิดเป็นร้อยละ 77.6 (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

     ผลการประเมิน ระดับด ี
 

ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 4 ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
     คณะท างานประเมินโดยแจกแบบสอบถามให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ตอบเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการพัฒนาตนเอง เช่น การไปอบรม สัมมนา ดูงาน และใช้
ค่าเฉลี่ยในการวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ความ
พึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

     ผลการประเมิน ระดับด ี
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การประเมินการบริหารจัดการ: 2 นวัตกรรม 
ส าหรับตัวช้ีวัดที ่1 จ านวนนวัตกรรมที่ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 

   คณะท างานประเมินโดยการสัมภาษณ์บุคลากรของแต่ละหน่วยงานและใช้แบบสอบถามใน
การศึกษาว่ามีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและหรือระบบฐานข้อมูลในการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มีการน าระบบสารสนเทศหรือ
ระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการมากกว่า 1 ระบบ ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศโปรแกรมการ
รับช าระภาษีของกองคลัง ระบบสารสนเทศด้านทรัพย์สินของกองพัสดุและทรัพย์สิน (ร้อยละ 55 ของ
กลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

    ผลการประเมิน ระดับดี 
 

ส าหรับตัวช้ีวัดที ่2 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ 
    คณะท างานประเมินโดยการสัมภาษณ์บุคลากรของแต่ละหน่วยงานและใช้แบบสอบถามใน

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานก่อนและหลังการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินการ  
ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานที่มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการท างาน เช่น กองคลัง กองพัสดุ กอง
แผนและงบประมาณ ส่งผลให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 85 ของกลุ่มตัวอย่าง 
รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

    ผลการประเมิน ระดับดมีาก 
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การประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส าหรับตัวช้ีวัดที ่1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

   คณะท างานประเมินโดยการแจกแบบสอบถามให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการ
ให้บริการ เท่ากับ 4.14 ดังตาราง 4.20 

ตาราง 4.20 ความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

       รายการ      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1 . มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 4.16 
2 . มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.28 

 3. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 4.30 
 4. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.21 
 5.  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.23 
 6.  แบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.18 
7 . มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน 4.10 

 8.  มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.21 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 9. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อ สงสัย 
และอธิบายได้อย่างชัดเจน 

4.23 

 10. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 4.13 
 11. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการ 
ให้บริการ 

4.25 

12 . เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร 4.33 
 13. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม 4.25 
 14.  เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับบริการ 4.30 
 15. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชนที่มารับ 
บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.35 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
16. สถานที่ให้บริการหรือ อบจ   .ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การ  .
เดินทางไปรับบริการ 

4.10 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
103 

ตาราง 4.20 (ต่อ) 

       รายการ      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
17. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริการ เห็น
ได้ง่าย 

4.13 

18. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.00 
19. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่าง
เหมาะสม เช่น ห้องน้ า จุดบริการน้ าดื่ม เป็นต้น 

3.93 

 20. มี เครื่องมือ  /วัสดุ /อุปกรณ์ /ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.03 

21 . สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 3.56 
 22. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่ 
ให้บริการ 

3.81 

เฉลี่ยภาพรวม 4.14 
 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 จุดเด่น                   -  รวดเร็วในการให้บริการ 
 จุดที่ควรปรับปรุง      -  ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจน อธิบายกระชับ ตรงกับข้อซักถาม 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 จุดเด่น   -  มีความเป็นกันเอง มีอัธยาศัย และให้ค าแนะน าที่ดีต่อผู้รับบริการ 
   
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 จุดเด่น   -   เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการมีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย 
 จุดที่ควรปรับปรุง  -   ลานจอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

- บริเวณลาดจอดรถค่อนข้างร้อน เนื่องจากไม่มีร่มเงาของต้นไม้ 
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ส าหรับตัวชี้ วัดที่  2 ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มี                      
ต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

    คณะท างานประเมินจากการส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ (ภาคผนวก ค) ไปยังกลุ่มสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการให้บริการ
และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 3.55 ดังตาราง 4.21 

ตาราง 4.21 ความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการให้บริการและ               
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

รายการ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

ด้านประชาสัมพันธ์ 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม อย่างทั่วถึง 

 
3.85 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ
ที่ทันสมัย เช่น face book website เป็นต้น  

3.71 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่
ชัดเจน 

3.71 

ด้านการมีส่วนร่วม 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการน าเสนอ
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
3.42 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้ท่านมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.42 

ด้านการด าเนินโครงการ 
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการชี้แจงขั้นตอนการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
3.57 

7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.43 

8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างเหมาะสม 

3.29 
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ตาราง 4.21 (ต่อ) 

       รายการ      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (มีการด าเนินการเป็น
ประจ าทุกปี หรือมีการเข้าไปบ ารุงดูแล รักษา ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชน ตัวอย่างเช่น งานเทศกาล
ต่างๆ ก่อสร้างถนน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ. 

 
3.57 

ด้านการมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน/ประชาชน/ชุมชน 

 
4.14 

11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ตอบสนองตามความต้องการของท่าน/ประชาชน/
ชุมชน ได้อย่างเหมาะสม 

3.42 

ด้านการรับฟังข้อเสนอแนะ 
12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเวทีหรือ
ช่องทางในการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

 
3.28 

13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้น าข้อเสนอแนะ
ของท่าน/ประชาชน/ชุมชน ไปประกอบการพิจารณาในการ
ด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม 

3.28 

ภาพรวม 3.55 

หมายเหตุ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ก 

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามปีงบประมาณ  

2. ขาดการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 

3. ในการเฉลี่ยงบประมาณกระจายให้ในแต่ละอ าเภอ ไม่สอดคล้องในแต่ละพ้ืนที่ ๆ เป็นจริง 

4. จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
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ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 3 ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคธุรกิจ ต่อการให้ 
บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

     คณะท างานประเมินจากการส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ (ภาคผนวก ค) ไปยังกลุ่มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนภาคธุรกิจ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการและการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการ
ให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 3.65 ดังตาราง 4.22 

ตาราง 4.22 ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคธุรกิจ ต่อการ                
ให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

รายการ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

ด้านประชาสัมพันธ์ 
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรม อย่างทั่วถึง 

 
3.70 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ
ที่ทันสมัย เช่น face book website เป็นต้น  

3.74 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่
ชัดเจน 

3.80 

ด้านการมีส่วนร่วม 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการน าเสนอ
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
3.73 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้ท่านมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.61 

ด้านการด าเนินโครงการ 
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการชี้แจงขั้นตอนการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
3.51 

7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.64 

8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างเหมาะสม 

3.69 
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ตาราง 4.22 (ต่อ) 

รายการ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (มีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี หรือมี
การเข้าไปบ ารุงดูแล รักษา ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชน 
ตัวอย่างเช่น งานเทศกาลต่าง ๆ งานแสดงสินค้า ก่อสร้างถนน ที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3.66 

ด้านการมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่
เป็นประโยชน์ต่อท่าน/ประชาชน/ชุมชน 

 
3.86 

11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตอบสนองตามความต้องการของท่าน/ประชาชน/ชุมชน ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.61 

ด้านการรับฟังข้อเสนอแนะ 
12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเวทีหรือช่องทางในการ
รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
3.55 

13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้น าข้อเสนอแนะของท่าน/
ประชาชน/ชุมชน ไปประกอบการพิจารณาในการด าเนินการของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.44 

ภาพรวม 3.65 

หมายเหตุ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ก 

ผลการประเมิน ระดับดี 
 

ส าหรับตัวช้ีวัดที ่4 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดท าแผน 
   คณะท างานประเมินโดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผน เช่น กลุ่มข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และพิจารณาระดับความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ย จากผลการศึกษาพบว่าระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่ากับ 3.95 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 80 
คน และระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุ่มข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ 3.58 
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 40 คน (รายละเอียดในภาคผนวก ก) เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 3.76  

   ผลการประเมิน ระดับด ี
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ส าหรับตัวชี้วัดที่ 5 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

คณะท างานประเมินจากการส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ (ภาคผนวก ค) ไปยังกลุ่มสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และขอให้ส่งกลับคืนภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้รั บ
กลับคืน 7 ชุด แล้วน ามาประมวลผล ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อต่อการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 3.62 ดังตาราง 
4.22 
ตาราง 4.23 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.71 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 3.69 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.62 

ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 

ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.60 

ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชนสังคม 

3.50 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 3.54 

เฉลี่ยภาพรวม 3.62 

         หมายเหตุ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ก 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามปีงบประมาณ  
2. ขาดการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
3. ในการเฉลี่ยงบประมาณกระจายให้ในแต่ละอ าเภอ ไม่สอดคล้องในแต่ละพ้ืนที่ ๆ เป็นจริง 
4. จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
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ส าหรับตัวชี้วัดที่ 6 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                        
เชียงใหม่ 

    คณะท างานประเมินโดยการใช้แบบประเมิน (ภาคผนวก ค) แจกให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละหน่วยงานตามขนาดตัวอย่างที่ก าหนดในบทที่ 3 ผลการศึกษา พบว่า ความ
พึงพอใจเฉลี่ยของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการปฏิบัติงาน เท่ากับ 3.81
จ าแนกในแต่ละด้าน ดังตาราง 4.23 

ตาราง 4.24 ความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการปฏิบัติงาน 

       รายการ      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

ด้านบุคลากร 3.78 

ด้านกระบวนการท างาน 3.79 

ด้านการบังคับบัญชา 3.85 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.80 

เฉลี่ยภาพรวม 3.81 

หมายเหตุ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ก 

ผลการประเมิน ระดับด ี

 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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4.3 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
 คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมการด าเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
คณะท างานฯ ได้สุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ และกระจายตามพ้ืนที่ทั้ง 3 โซนทางภูมิศาสตร์
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงจ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที ่ วัน ยุทธศาสตร์ โซน 

1 
2 
3 

11 พฤษภาคม 2560 
2 มิถุนายน 2560 
25 สิงหาคม 2560 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยฯ 
และด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

อ.ฮอด และ อ.จอมทอง 
อ.แม่ริม และ อ.แม่แตง 

อ.ไชยปราการ 

 ในการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงทั้ง 3 ครั้ง คณะท างานฯ ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ และทุกพ้ืนที่จะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็น ท าให้คณะท างานฯ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะอีกด้วย 

  4.3.1 ผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่ครั้งที่ 1 

    คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่
จริงครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 ต าบลฮอด เชื่อมบ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 ต าบลหางดง อ าเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่ในแผนการด าเนินงานหน้า 29 
รายการที่ 29 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 1,528,000 บาท และตรวจเยี่ยมโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 , บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20, บ้านสบเตี๊ยะ 
หมู่ที่ 2 ต าบลสบเตี๊ยะ เชื่อมบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่ในแผนการด าเนินงานหน้าที่ 28 ล าดับที่ 28 โครงการนี้
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 1,527,000 บาท ส าหรับการก่อสร้างถนนทั้ง 2 เส้นทางนี้ สืบเนื่องจาก
สภาพของถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง ในช่วงฤดูฝนมักจะช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งก่อให้เกิดความ
เดือนร้อน และส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมา อีกทั้งเป็นถนนสายส าคัญแก่ประชาชนที่ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาด ดังนั้น ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่      
จึงเสนอโครงการก่อสร้างถนนทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าวนี้ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการสัญจรยิ่งขึ้น ผลการตรวจเยี่ยมโครงการ มี
รายละเอียดดังนี้ 
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 ในภาคเช้า คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเยี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 ต าบลฮอด เชื่อมบ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 
ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

    โดยคณะท างานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวน 14 คน ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 78.6  

 ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นว่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท าให้ถนนมี
สภาพผิวจราจรเรียบขึ้น และจ านวนหลุมบ่อลดลงอย่างชัดเจน ไม่มีน้ าขังบนถนนในฤดูฝน ตลอดจนมีการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและตีเส้นจราจรอย่างชัดเจน รวมทั้งปริมาณฝุ่นละอองลดลงอย่างเห็นได้ชัด อยู่ใน
ระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ความเห็นว่า การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น ปริมาณอุบัติเหตุอันเกิดจาก
การช ารุดของถนนลดจ านวนลง ท าให้การขนส่งผลผลิตการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน 
 นอกจากนี้  คณะท างานฯ ยังได้มีการประเมินความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเรื่อง 
การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ทราบอย่างทั่วถึง มีการเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างมีระบบ มีการแจ้งขั้นตอนในการด าเนินโครงการให้ประชาชน
รับทราบอย่างชัดเจน และมีการด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนหัวข้อประเมินอื่น ๆ นอกจากนี้มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
    นอกจากนี้คณะท างานฯ ยังได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน
ประชาชน ท าให้ทราบว่า ถนนที่ก่อสร้างเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่หลายด้านโดยเฉพาะด้าน 
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น เกษตรกรสามารถขายล าไยได้ในราคาดีมากขึ้น เนื่องจากปริมาณฝุ่นละออง
ลดลงซึ่งส่งผลดีต่อการต่อรองราคาซื้อขายของล าไย การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น และยังช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทางอีกด้วย ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทุกประการ 
อย่างไรก็ตามประชาชนมองว่าถนนที่สร้างเสร็จแล้วนั้น ยังไม่ครอบคลุมเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินการก่อสร้างในเส้นทางที่
เหลืออยู่ เพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมตลอดเส้นทางจนสุดสายระหว่าง ต าบลหางดง จนถึง ต าบลฮอด 

ถนนสายนี้ถือเป็นถนนสายหลักที่ชาวบ้านใช้เดินทาง โดยระหว่างสองข้างทางของถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง เต็มไปด้วยบ้านเรือน และสวนล าไยของชาวบ้าน ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักที่ท ารายได้ให้เกือบ
ทุกครัวเรือน ในอดีตถนนสายนี้มีหลุม บ่อ และมีฝุ่นมาก ก่อให้เกิดปัญหากับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมถนน มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ไม่ร้ายแรงมากนัก มากไปกว่านั้น การขนส่งล าไยท าได้ล าบาก จึงจ าเป็นต้อง
ให้นายหน้าเข้ามาซื้อที่สวน และต้องลดราคาล าไยให้ เนื่องจากการเดินทางเข้ามาค่อนข้างล าบาก ท าให้
ล าไยขายได้ในราคาที่ไม่ดีนัก ประกอบกับ ฝุ่นที่มีจ านวนมาก เกาะอยู่บนผิวล าไย ท าให้ล าไยมีลักษณะที่
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ไม่สวยงาม จึงได้ราคาไม่ดีนัก อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นท า
ให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายดังนี้ 

1. เดินทางไปมาสะดวก ชาวบ้านสามารถเดินทางไปวัด ประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้มากขึ้น 
2. เด็กๆ สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบาย 
3. ลดอุบัติเหตุทางถนน 
4. ไม่มีฝุ่น 
5. อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้ดี 
6. ท าให้ล าไยราคาสูงขึ้นเนื่องจากไม่มีฝุ่นเกาะตามผิวล าไย และสามารถขนส่งไปถึงลูกค้าได้

อย่างสะดวกสบาย 
7. ถนนเรียบ ไม่มีหลุมบ่อ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการก่อสร้างถนนเสร็จแล้วแต่ยังคงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ถนนมีความกว้างเดินทางไปมาสะดวก แต่ยังไม่มีไหล่ถนน ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแล

ของ อบจ. ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหารือกับ อบจ. เพ่ือหาหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดยสามารถด าเนินการพร้อมกับการสร้างถนนได้ในอนาคต 

2. โครงการนี้ก าหนดให้สร้างถนนความยาวเพียง 400 เมตรเท่านั้น จึงควรมีโครงการต่อเนื่อง
เพ่ือขยายผลให้ถนนมีความยาวมากข้ึน สามารถเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้านกันได้มากยิ่งขึ้น 

3. ชาวบ้านอยากให้ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ประสานงานกับ อบจ. เพ่ือน าโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
อ าเภอ อบต. เป็นต้น 

4. ในช่วงต้นของถนน ค่อนข้างแคบ การเดินทางเข้าล าบาก ดังนั้น ควรมีโครงการต่อเนื่องเพ่ือ
ก่อสร้างถนนในช่วงต้น ให้มีความกว้าง ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
113 

ภาพกิจกรรม 

  
ภาพ 4.1 สภาพผิวถนนหลังจากด าเนินการก่อสร้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแควมะกอก 

  
ภาพ 4.2 คณะผู้ท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ 

  
ภาพ 4.3 การประชุม สัมภาษณ์ เสนอความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างคณะท างานฯ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นท่ี   

 ในภาคบ่าย คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่  5, บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20, บ้านสบเตี๊ยะ 
หมู่ที่ 2 ต าบลสบเตี๊ยะ เชื่อมบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

 โดยคณะท างานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวน 31 คน ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 83.9  
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ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นต่อหัวข้อประเมินในทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็น
ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นอย่างมาก โดยประเด็น
เรื่อง ท าให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยให้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลองมาเป็นประเด็นความพึง
พอใจเรื่อง ท าให้ถนนมีสภาพผิวจราจรเรียบขึ้น จ านวนหลุมบ่อ และปริมาณของฝุ่นละอองลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.61 

 นอกจากนี้ คณะท างานฯ ยังได้มีการประเมินความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พบว่า ทุกหัวข้อที่
ประเมินมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น เรื่องมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 นอกจากนี้คณะท างานฯ ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาชน 
ท าให้ทราบว่า ถนนที่ก่อสร้างเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหลายๆ ด้าน ท าให้การเดินทาง สัญจรไปมาใน
ชุมชนมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทาง และยังเป็นประโยชน์ในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ซึ่งประโยชน์ด้านต่าง ๆ เหล่านี้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทุก
ประการ อย่างไรก็ตามประชาชนมองว่าถนนที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนั้น ยังไม่ครอบคลุมเส้นทางตลอดสาย จึง
ต้องการให้จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที่ 

 เนื่องจากถนนสายนี้ถือเป็นถนนสายที่ส าคัญที่สุดของชาวบ้าน เพราะใช้เป็นเส้นทางหลักส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร เส้นทางจราจรไปโรงเรียน ไปหน่วยงานราชการ ไปวัด และใช้เป็นเส้นทางการไป
สวน ไร่ นา ของชาวบ้าน ส่วนใหญ่ในอดีตเส้นทางนี้ค่อนข้างแคบ และมีฝุ่น หลุม บ่อ เป็นจ านวนมาก 
เวลาถึงฤดูฝนจะท าให้เดินทางล าบากมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ปัญหาที่พบก่อนก่อสร้างถนนตาม
โครงการคือ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งในระหว่างการส ารวจเพ่ือขยายถนน หรือก่อนสร้างถนนใหม่นั้น 
ยังค่อนข้างล าบาก เนื่องจากถนนแคบอยู่แล้ว แต่จ าเป็นต้องขยายออกเป็น 6 เมตร ตามกฎหมาย แต่
พ้ืนที่ที่จะต้องขยายนั้นเป็นของชาวบ้าน โดยหลายรายไม่ยอมที่จะให้ที่ดินของตนเองเพ่ือน าไปขยายถนน 
ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขึ้นท าให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายดังนี้  

1. เดินทางไปมาสะดวก ชาวบ้านสามารถเดินทางไปหมู่บ้านใกล้เคียงได้ 
2. เด็กๆ สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบาย 
3. ลดอุบัติเหตุทางถนน 
4. ไม่มีฝุ่น และลดโคลนตม ช่วงฤดูฝน 
5. อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้ดี 
6. ผลผลิตทางการเกษตรขายได้ราคาดีเนื่องจากถนนสะดวกสบายท าให้ผลผลิตยังคงสดใหม่ 
7. ถนนเรียบ ไม่มีหลุมบ่อ 
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อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการก่อสร้างถนนเสร็จแล้วแต่ยังคงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ถนนมีความกว้างเดินทางไปมาสะดวก แต่ยังไม่มีไหล่ถนน ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบจ. ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหารือกับ อบจ. เพ่ือหา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยสามารถด าเนินการพร้อมกับการสร้างถนนได้ในอนาคต อย่างไร
ก็ตาม สามารถใช้งบภัยพิบัติ ช่วยในการซ่องแซมถนนได้ 

2. ชาวบ้านอยากให้ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประสานงานกับ อบจ. เพ่ือน าโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เช่น อ าเภอ อบต. เป็นต้น 
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ภาพ 4.4 สภาพผิวถนนหลังจากด าเนินการก่อสร้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งหมากหนุ่ม 

  
ภาพ 4.5 คณะผู้ท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ 

  
ภาพ 4.6 การประชุม สัมภาษณ์ เสนอความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างคณะท างานฯ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นท่ี 
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4.3.2 ผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่คร้ังที่ 2 
         คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริง
ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยในภาคเช้าได้ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศาลา ส าหรับภาคบ่ายได้ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ในแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 หน้า 126 ล าดับที่ 27 และ หน้า 142 ล าดับที่ 2 ตามล าดับ  

โ ร ง เ รี ยนบ้ านศาลา  เ ริ่ มก่ อตั้ ง  เมื่ อ  พ . ศ . 2479 โดยคณะกรรมการอ า เภ อ  ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมมือกันเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิก ตั้งแต่ชั้น ป. 1- ป.3 อย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่1 มิถุนายน 2481 มีนักเรียน 40 คน ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลดอน
แก้ว 2 (ศรีดอนไชยประสาทศิลป์)” ต่อมา โรงเรียนมีการพัฒนามาโดยตลอด เช่น การก่อสร้างอาคาร
เรียนเพ่ิมเติม การมีนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น การขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา อีกทั้งยังได้รับ
ความอนุเคราะห์ที่ดินจากวัดให้ใช้ที่ดินของวัดในการสร้างอาคารต่าง ๆ ส าหรับการเรียนการสอน โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ 

พ.ศ.2557 ถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม  พ.ศ. 2557 และถ่ายโอนโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยผู้
โอนได้แก่ ดร.รัตนภูมิ โนสุ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ผู้รับ
โอนได้แก่นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปัจจุบันโรงเรียนบ้าน
ศาลามีครูรวม 9 คน ครูจ้างตามภารกิจ 4 คน อัตราจ้างสายสนับสนุน 7 คน ครูอัตราจ้างที่โรงเรียนจ้าง
เอง 3 คน รวมบุคลากร 23 คน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 246  คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน และนักเรียนจากบนพ้ืนที่สูง อัตราส่วนของนักเรียนที่เป็นเชื้อชาติไทยค่อนข้างน้อย อย่างไรก็
ตามจ านวนนักเรียนมีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ท าให้โรงเรียนยังจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านทรัพยากร
อย่างต่อเนื่อง 

          ใบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านศาลา ได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยเป็นงบ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศาลาจ านวน 8,173,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละรายการต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ค่าบริหารจัดการโรงเรียน          1,400,000   บาท 
 2. ค่าวัสดุการศึกษา             450,000   บาท 
 3. ค่าสาธารณูปโภค             400,000   บาท 
 4. ค่าอาหารกลางวัน           2,040,000   บาท 
 5. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน           100,000 บาท  
 6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน             50,000   บาท 
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 7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู           234,000 บาท 
 8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น         50,000  บาท  
 9. โครงการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา         750,000  บาท 
     ท้องถิ่น (SBMLD) 
 10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน     250,000 บาท    
      การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)   
 11. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น       1,618,000 บาท 
      พ้ืนฐาน 
 12. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา         115,000 บาท 
 13. ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน           186,000 บาท 
 14. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   30,000 บาท 
 15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา            350,000 บาท 
 16. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน            100,000 บาท  
 17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.  50,000 บาท 
              รวม       8,173,000 บาท 
  นอกจากนี้คณะท างานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของอาจารย์และนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ านวน 39 คน ผู้ตอบแบบประเมินส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.2  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ในการเสริมทักษะ
ด้านการเรียนการสอน นักเรียนและอาจารย์ได้รับประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนมีสิ่งสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนที่ยากจนอย่างทั่วถึง โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริ มใน
ด้านการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการศึกษาแก่นักเรียน สาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ เช่นไฟฟ้า 
น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภคเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและอาจารย์ ระบบสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ตได้รับการพัฒนาและสามารถใช้งานได้จริงเพ่ือใช้ค้นคว้าหาข้อมูลอย่างเพียงพอ โรงเรียนมี
การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และโรงเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้
นักเรียนรับประทานอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า นักเรียนและอาจารย์ได้รับการจัดสรรวัสดุการศึกษาอย่าง
เพียงพอ อยู่ในระดับมาก 
 จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศาลา ท าให้โรงเรียนได้
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีงบประมาณในการส่งเสริมนวัตกรรมบริหารโรงเรียน และ
ยกระดับมาตรฐานการบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบและอิสระคล่องตัว สามารถเสริมน า
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การปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่เชียงใหม่ ด้วยขีดความสามารถและองค์ความรู้ของโรงเรียนเอง อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อในอนาคต คือ 

1. การพัฒนาถนนส าหรับเดินรอบบริเวณโรงเรียนมีหลังคา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน 
ครู เจ้าหน้าที่ 

2. การปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนให้สวยงาม 
3. พยายามพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน ซึ่งอาจ

เป็นแผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได้ ตลอดจน จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
ทั้งครูและเจ้าหน้าที่ โดยอาจท าเป็นแผนการพัฒนาตนเองของครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน โดย
อาจขอความร่วมมือจาก อบจ. ในการให้ความรู้ด้านการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 

4. พยายามหาจุดเด่นของโรงเรียนเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถ
วางเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตได้ ทั้งนี้อาจท าร่วมกันกับการท าแผนยุทธศาสตร์
ของโรงเรียน 

5. ส าหรับงบประมาณด าเนินการ ในส่วนของค่าบริหารจัดการโรงเรียน ควรแจกแจง
รายละเอียดให้ชัดเจนมากข้ึน 
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ภาพกิจกรรม 

  
 

  
 

  
ภาพ 4.7 ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศึกษา ณ โรงเรียนบ้านศาลา 
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ส าหรับภาคบ่ายคณะท างานฯ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถาน
สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ซึ่งสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์เป็นสถานที่ที่อยู่ในการก ากับ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

 สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์มีภารกิจในด้านการจัดการบริการสวัสดิการแก่สังคมให้
ผู้สูงอายุใน 2 ประเภทได้แก่  ผู้สูงอายุประเภทสามัญ คือ ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์ยาก 
เดือดร้อน ไร้ที่อยู่อาศัย ฐานะยากจน ไร้ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรืออยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข และผู้สูงอายุ
ประเภทพิเศษ เป็นการจัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีผู้ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาดูแล 
รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยในปีที่ผ่านมา สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ช่วงไตรมาศ
ที่ 1-3 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินโครงการจ านวน 3 โครงการหลัก คือ  

1. โครงการบ ารุงและซ่อมแซมอาคารเรือนนอนของผู้รับบริการ 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารและบริการของสถานสงเคราะห์ 
3. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์ซึ่งประกอบด้วย  5  กิจกรรม

ย่อย ได้แก่ กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมท าบุญประจ าปี กิจกรรมวัน
สงกรานต์ และโครงการปฏิบัติธรรมน าความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  

โดยคณะท างานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่พักอาศัยที่สถานสงเคราะห์คนชราวัย
ทองนิเวศน์ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์คนชราฯ จ านวน 16 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 โดยมีความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานสงเคราะห์ในระดับ มากที่สุด โดยกิจกรรมการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขใจ สบายใจ รู้สึกอบอุ่น และเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในบ้านวัยทองนิเวศน์
อีกด้วย โดยในภาพรวม ร้อยละ 68.8 ยังคงต้องการให้สถานสงเคราะห์จัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ นี้ต่อไป    

ส าหรับการติดตามและเยี่ยมเยียนของคณะท างานประเมินความพึงพอใจ ได้พบปะกับผู้อาศัยใน
สถานสงเคราะห์วัยทองนิเวศน์ คณะผู้บริหาร และพนักงาน และตรวจเยี่ยมสถานที่พักอาศัย และบ้าน
บริบาล หรือเรือนพยาบาลประจ าสถานสงเคราะห์วัยทองนิเวศน์ โดยผู้อาศัยได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานในทุกด้านของสถานสงเคราะห์ไว้ดังนี้ 

1. สถานที่อยู่อาศัยสะอาด สะดวกสบาย พร้อมส าหรับการอยู่อาศัย 
2. มีรถบริการส าหรับไปตลาดซื้ออาหาร ไปโรงพยาบาล สัปดาห์ละ 2 วัน  
3. มีผู้ดูแลอย่างทั่วถึง 
4. ได้เพ่ือนเพ่ิมข้ึนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน ไม่เหงา 
5. มีเจ้าหน้าที่ด้านพยาบาลที่มีความรู้ และเป็นเด็กรุ่นใหม่ ท าให้รู้สึกไม่กังวลเวลาเจ็บป่วย 
อย่างไรก็ตาม ผู้อยู่อาศัยได้ให้ข้อคิดเห็นส าหรับการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ เพ่ือให้

สถานสงเคราะห์น าไปพิจารณาปรับปรุง หรือของบประมาณจาก อบจ. เพิ่มข้ึน ดังนี้ 
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1. อยากให้มีโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่บ้าง เนื่องจากที่ผ่านมากิจกรรมส่วนใหญ่อยู่แค่
ภายในสถานสงเคราะห ์

2. อยากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสิ่งของต่าง ๆ ที่คนภายนอกน ามาบริจาค ให้ผู้อยู่อาศัย
ทราบบ้าง เพราะบางครั้งก็ไม่ได้รับของบริจาค 

3. อยากให้ปรับภูมิทัศน์ภายในสถานสงเคราะห์ ให้น่าอยู่มากข้ึน 
โดยคณะท างานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้ 

1. สถานสงเคราะห์ควรพิจารณาในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยน
บรรยากาศ ผู้อยู่อาศัยได้พบกับสิ่งใหม่ ๆ ท าให้ชีวิตมีสีสัน มีความสุขมากขึ้น โดยอาจขอ
งบประมาณเพ่ิมเติมจาก อบจ. ในรอบปีงบประมาณต่อไป 

2. ควรมีการจัดการเรื่องของรับบริจาคจากบุคคลภายนอกให้เป็นระบบมากขึ้น โดยอาจน า
ระบบสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการจัดการ เช่น จัดท าฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ การ
จัดท าระบบการรับของบริจาคส าหรับผู้อยู่อาศัยที่เหมาะสม 

3. ถึงแม้ว่าสถานสงเคราะห์ฯ อยู่ภายในเขตป่าไม้ แต่ควรมีการพิจารณาปรับภูมิทัศน์ภายในให้มี
ความสวยงาม น่าอยู่ เช่น การปลูกดอกไม้ จัดสวน หรือสร้างกิจกรรมในการปรับภูมิทัศน์โดย
ให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

4. สถานสงเคราะห์ฯ ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการน างบประมาณไปใช้ โดยเฉพาะในประเด็น
การรับเหมา การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ด าเนินการหรือสร้างอาคาร สวน สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ทุก
ขนาด เช่น การสร้างน้ าตกเพ่ือปรับภูมิทัศน์ภายในสถานสงเคราะห์ฯ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่
ปฏิบัติหรือไม่สามารถด าเนินการได้ตามสัญญา สถานสงเคราะห์ฯ ควรมีเงื่อนไข หรือการ
ต่อรอง หรือกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการเรียกค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือการชดเชยที่ผู้รับเหมาต้อง
รับผิดชอบ ทั้งนี้ ถ้าสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง แต่สถานสงเคราะห์ได้
ตรวจรับไว้แล้วจะถือว่าสถานสงเคราะห์บกพร่องในหน้าที่ 
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ภาพกิจกรรม 

  
 

  
 

  
ภาพ 4.8 ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 
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4.3.3 ผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่ครั้งที่ 3 
    คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยม
พ้ืนที่จริงครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยในภาคเช้าได้ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกล า
ห้วยเดื่อ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส าหรับเครื่องจักรกล) ซ่ึงอยู่ใน
แผนการด าเนินงานหน้า 17 ล าดับที่ 5 ส าหรับภาคบ่ายได้ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ใน
แผนการด าเนินงานหน้า 68 ล าดับที่ 3  

ในภาคเช้า คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเยี่ยม
โครงการขุดลอกล าห้วยเดื่อ ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ เชื่อม เขตเทศบาลต าบลแม่ข่า อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

โดยคณะท างานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการขุดลอกล าห้วย
เดื่อ ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวน 14 คน ผู้ตอบแบบประเมินเป็นประชาชนในพื้นท่ีทั้งหมด  

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นว่า โครงการ
ขุดลอกล าห้วยเดื่อ ท าให้เศษดิน เศษกิ่งไม้ต่าง ๆ ลดปริมาณลง ส่งผลให้น้ าในล าห้วยไหลสะดวก มี
ปริมาณน้ าพอเพียงต่อการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค เกษตรกรสามารถใช้น้ าท าการเกษตรได้อย่างทั่วถึง และ
เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง อยู่ในระดับมากที่สุด  

นอกจากนี้คณะท างานฯ ยังได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน
ประชาชนของทั้ง 2 ต าบล ได้แก่ต าบลแม่ทะลบ และต าบลแม่ข่า ซึ่งก่อนหน้าจะมีการด าเนินโครงการนี้ 
น้ าในล าห้วยแม่เดื่อ หน่วยงานท้องถิ่นขาดแคลนงบประมาณการจัดซื้อเครื่องจักรกลในการขุดลอกล า
ห้วยเดื่อ ท าให้น้ าในล าห้วยปริมาณน้อย ไหลไม่สะดวก ส่งผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภคและการท า
การเกษตรของประชาชนทั้ง 2 ต าบลเป็นอย่างมาก ดังนั้นประชาชนทั้ง 2 พ้ืนที่จึงมีความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานของโครงการนี้เป็นอย่างมาก 
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ภาพกิจกรรม 

  
 

  
 

  
ภาพ 4.9 ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกล าห้วยเดื่อ 
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ในภาคบ่าย คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเยี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้านแพะเศรษฐี หมู่ที่ 16 
บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยคณะท างานฯ ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวน 23 คน ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 78.3  

และผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นต่อ
หัวข้อประเมินในทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นอย่างมาก โดยประเด็นเรื่อง ท าให้ถนนไม่มีน้ าขังในฤดูฝน ตลอดจนมี
การก่อสร้างท่อระบายน้ าและตีเส้นจราจรอย่างชัดเจน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คิดเป็น 4.83  รองลอง
มาเป็นประเด็นความพึงพอใจเรื่อง ท าให้ถนนมีสภาพผิวจราจรเรียบขึ้น จ านวนหลุมบ่อลดลงอย่างชัดเจน 
และ ส่งผลท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสู่แหล่วงท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดยให้คะแนนเฉลี่ย 4.78 

นอกจากนี้ คณะท างานฯ ยังได้มีการประเมินความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พบว่า 
ทุกหัวข้อที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียต่อโครงการนี้ มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่าง
มากในทุก ๆ ประเด็น 

นอกจากนี้คณะท างานฯ ยังได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน
ประชาชน ท าให้ทราบว่า ไหล่ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นทางค่อนข้างแคบ จึงไม่สะดวกต่อการสัญจรของรถที่
สวนทางกัน จึงต้องการให้เพ่ิมความกว้างของถนนให้กว้างยิ่งขึ้น  
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ภาพกิจกรรม 

  
 

  
 

  
ภาพ 4.10 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้านแพะเศรษฐี หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ต าบลศรี
ดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
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4.4 การติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 คณะท างานด าเนินการติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์  โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
จากแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารต่าง ๆ ดังตาราง 4.25 
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ตาราง 4.25 การติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตามโครงการ หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหลวงพัฒนา    
หมู่ที่ 13 ต าบลแม่นาวาง เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
แม่อาย 

 
ส านักการช่าง 

 
1,520,000 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
โครงการ 

 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยงูนอก หมู่ที่  
4 ต าบลสันทราย เชื่อมบ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12 ต าบล
ม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ฝาง 

 
ส านักการช่าง 

 
1,506,000 

มีรายละเอียดการจัดท า
และงบประมาณ 

โครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 1  
ต าบลขุนคง เชื่อมบ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ต าบลสบแม่ข่า  
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
หางดง   

 
ส านักการช่าง 

 
1,752,000 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
โครงการ  

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพนัง  
หมู่ที่ 1 ต าบลโป่งน้ าร้อน เชื่อมบ้านใหม่ชยาราม  
หมู่ที ่19 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ฝาง 

 
ส านักการช่าง 

 
1,501,000 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
โครงการ  

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป๊อก หมู่ที่ 1   
ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน เชื่อมบ้านปางป่าไร่  
หมู่ที่ 6 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จ.ชียงใหม่ 

 
ดอยสะเก็ด 

 
ส านักการช่าง 

 
3,499,000 

มีรายละเอียดการจัดท า
และงบประมาณโครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 
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ตาราง 4.25 (ต่อ) 

โครงการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

6. ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่5,  
บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20, บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ต าบลสบ
เตี๊ยะ เชื่อมบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
จอมทอง 

 
ส านักการช่าง 

 
1,527,000 

มีรายละเอียดการ
จัดท าและงบประมาณ 

โครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแควมะกอก หมู่ 
ที่ 1 ต าบลฮอด เชื่อมบ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 ต าบลหางดง 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ฮอด 

 
ส านักการช่าง 

 
1,528,000 

 

มีรายละเอียดการ
จัดท าและงบประมาณ 

โครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่    
2  ต าบลบ้านแอ่น เชื่อมบ้านน้อย หมู่ที่ 1  ต าบลบงตัน 

อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  

 
ดอยเต่า 

 
ส านักการช่าง 

 
1,552,000 

 

มีรายละเอียดการ
จัดท าและงบประมาณ 

โครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสงิน หมู่ที่ 13   
ต.นาเกียน เชื่อมบ้านผาปูน หมู่ที่ 7  ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ 

 
อมก๋อย 

 
ส านักการช่าง 

 
4,649,000 

มีรายละเอียดการ
จัดท าและงบประมาณ 

โครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

10. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุง 
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติบ้านสันป่าด า หมู่ที่ 6 ต.ดอยเต่า 
เชื่อมบ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

 
ดอยเต่า 

 
ส านักการช่าง 

 
3,341,000 

มีรายละเอียดการ
จัดท าและงบประมาณ 

โครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 
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ตาราง 4.25 (ต่อ) 

โครงการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

11 . ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านดง ป่าซาง หมู่ที่ 6 
ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สันป่าตอง  

 
ส านักการช่าง 

 
1,092,000 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 

 

12. ก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังสิงห์ค า         
หมู่ที่ 6 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่  เชื่อมบ้านท่าข้ีควาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

 
 

เมือง หางดง 

 
 

ส านักการช่าง 

 
 

2,966,000 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 

 

13. ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้าน
ป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม เชื่อมบ้านแม่โจ้ หมู่

ที่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

 
แม่ริม สันทราย 

 
ส านักการช่าง 

 
1,957,000 

มีรายละเอียดการ
จัดท าแลงบประมาณ 

โครงการ 

 
ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

14. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าเหมือง
ดง จากบ้านคันธรส หมู่ที่ 13 ต าบลหนองตอง เชื่อมบ้านวัวลาย 

หมู่ที่ 7 ต าบลหารแก้ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

 
หางดง 

 
ส านักการช่าง 

 
968,000 

มีรายละเอียดการ
จัดท าแลงบประมาณ 

โครงการ 

 
ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

15. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนเลียบน้ าปิง บ้านวังหมุ้น หมู่ที่ 4 ต าบลสันโป่ง เชื่อมบ้าน

ซาง หมู่ที่ 4 ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

 
แม่ริม 

 
ส านักการช่าง 

 
1,460,000 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 
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ตาราง 4.25 (ต่อ) 

โครงการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

16. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 1 ต าบลสันต้นหมื้อ เชื่อมบ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  

 
แม่อาย 

 
ส านักการช่าง 

 
2,266,000 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 

 

17 . ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านสันมะกอก หมู่ที่ 1 ต าบลป่าตุ้ม เชื่อมบ้านสันยาว หมู่ที่ 2 

 ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  

 
พร้าว 

 
ส านักการช่าง 

 
1,624,000 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 

 

18 . ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่
ที่ 4 ต าบลบ้านจันทร์ เชื่อมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ต าบลแจ่ม
หลวง อ าเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ดอยสะเก็ด 

 
ส านักการช่าง 

 
1,310,000 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 

 

19 . ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 
ต าบลสันป่ายาง เชื่อมบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 ต าบลสบเปิง 

อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
แม่วาง 

 
ส านักการช่าง 

 
1,081,000 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 

 

20 . ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป้อก หมู่ที่ 5 ต าบล
สะเมิง อ าเภอสะเมิง เชื่อมบ้านปงไคร้ หมู่ที่ 5 ต าบลโป่งแยง 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ดอยหล่อ 

 
ส านักการช่าง 

 
1,081,000 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์    การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
133 

ตาราง 4.25 (ต่อ) 

โครงการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1 . ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่อุทยานแห่งชาติ
ดอยเวียงผา บ้านแพะเศรษฐี หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าซาง 
หมู่ที ่8  ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
ไชยปราการ 

 

 
ส านักการช่าง 

 
2,856,000 

มีการลงตรวจ 
เยี่ยมพ้ืนที่จริง 

ครั้งที่ 3 

 

2. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าบ้านถวายสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Baan Tawai Creative Village to 
   ASEAN Economic Community :AEC) (อุดหนุน
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย)          

 
หางดง 

 
ส านักปลัด ฯ 

 
350,000 

มีรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

โครงการ 

มีภาพกิจกรรมประกอบ 
   อยู่ในภาคผนวก  ง 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกและความ 
   ตระหนักในการดูแลรักษาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เมืองเชียงใหม่ 

 
ส านักการช่าง 

 
5,000,000 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 

 

2. ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือลดภาวะโลกร้อน  
    จังหวัดเชียงใหม่ 

เมืองเชียงใหม่ ส านักการช่าง 2,000,000 รอด าเนินการ  
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ตาราง 4.25 (ต่อ) 

โครงการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. เครือข่ายการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งมรดกทาง 
    วัฒนธรรมล้านนาและเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ 
    (The Sacred City of Chiang Mai) 

 
เชียงใหม่ 

ส านัก
การศึกษา ฯ 

 
600,000 

มีรายละเอียดการ
จัดท าและงบประมาณ 

โครงการ 

 
ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เชิง 
   พ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เชียงใหม่ 

 
ส านัก 

การศึกษา ฯ 

 
5,000,000 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 

 
 

2. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการ 
   ระดับจังหวัด และการจัดท าสรุปประมวลผลการ 
   ประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด อปท . 
   ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15  
   (ภาคเหนือตอนบน 1) 

 
 

เชียงใหม่ 

 
 

ส านัก 
การศึกษา ฯ 

 
 

500,000 

มีก าหนดการอบรม
โครงการ 

จัดขึ้นในระหว่าง 
วันที่ 15 – 16 
สิงหาคม 2560 

ตัวอย่างโครงการ 
และก าหนดการอบรม 

โครงการ อยู่ใน 
ภาคผนวก ง 
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ตาราง 4.25 (ต่อ) 

โครงการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่สู่โรงเรียน 
   ในสังกัด 

เชียงใหม่ ส านัก 
การศึกษา ฯ 

1,000,000 อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 

 

4. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการ
เรียนรู้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงใหม่ 
 

เชียงใหม่ ส านัก 
การศึกษา ฯ 

500,000 มีตาราง
ก าหนดการอบรม 

โครงการ และ
รายละเอียด
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีโครงการย่อย
ภายใน เช่น โครงการอบรม

สัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและการให้
ค าปรึกษา (Coaching and 

Mentoring) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอนฯ 
ตัวอย่างโครงการอยู่ใน 

ภาคผนวก ง 
5. เสริมสร้างอัตลักษณ์และศักยภาพนักเรียน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

เชียงใหม่ ส านัก 
การศึกษา ฯ 

500,000 อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 
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ตาราง 4.25 (ต่อ) 

โครงการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตามโครงการ หมายเหตุ 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตใน 
   ชุมชนท้องถิ่น 

เชียงใหม่ ส านัก 
การศึกษา ฯ 

500,000 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
โครงการ 

 

7. ส่งเสริมทุนการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนโรงเรียนใน 
   สังกัด 

เชียงใหม่ ส านัก 
การศึกษา ฯ 

6,114,000 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
โครงการ 

 

8. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
แม่อายวิทยาคม 

เชียงใหม่ ส านัก 
การศึกษา ฯ 

8,074,000 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
โครงการ 

 

9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 
   บ้านศาลา 

เชียงใหม่ ส านัก 
การศึกษา ฯ 

4,465,000 มีการลงตรวจ 
เยี่ยมพ้ืนที่จริง 

ครั้งที่ 2 

 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้าน 
    สาธารณสุข 

เชียงใหม่ ส านักปลัด ฯ 3,000,000 มีรายละเอียดโครงการ
อบรม 

รูปภาพ และผลการ
ประเมินโครงการ 

เป็นโครงการที่มีโครงการ
ย่อยภายใน เช่น โครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
การดูแลสุขภาพเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
อ.แม่อาย ตัวอย่างโครงการ

อยู่ในภาคผนวก ง 
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ตาราง 4.25 (ต่อ) 

โครงการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

11. ออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ ส านักปลัด ฯ 6,800,000 งบประมาณปี 2560 
ไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากโครงการนี้ได้เปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบ 

12. พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานท าให้กับ 
     ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

เชียงใหม่ ส านักปลัด ฯ 8,000,000 มีก าหนดการ
ฝึกอบรม 

และรูปภาพของ
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีโครงการย่อย
ภายใน เช่น โรงการฝึกอบรมองค์
ความรู้ในการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพอย่างยั่งยืนพ้ืนที่ อ.สันทราย 

อยู่ในภาคผนวก ง 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 
1. ป้องกัน บ าบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด เชียงใหม่ ส านักปลัด ฯ 5,000,000 มีก าหนดการ

ฝึกอบรม 
และรูปภาพของ

โครงการ 

เป็นโครงการที่มีโครงการย่อย
ภายใน เช่น โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน เสริมสร้าง

พลังต่อต้านยาเสพติดแก่
ประชาชนในพื้นท่ี  

อ. สันทราย ตัวอย่างโครงการอยู่
ในภาคผนวก ง 
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ตาราง 4.25 (ต่อ) 

โครงการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

2. รณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทา 
   สาธารณภัย 

เชียงใหม่ ส านักการช่าง 4,000,000 อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
โครงการ 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน 
   การท างานส าหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วน 
   จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

260,000  มีรายละเอียดการ
จัดท าและงบประมาณ 

โครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

2. ส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ 
   ผู้ประกอบการโรงแรม และสถานประกอบการ รีสอร์ท 
   เกสท์เฮ้าส์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เชียงใหม่ กองคลัง 213,400 มีรายละเอียดการ
จัดท าและงบประมาณ 

โครงการ 

 
ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร และการบริการของ 
   ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ 
   บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ ส านัก 
การศึกษา ฯ 

287,700 มีรายละเอียดการ
จัดท าและงบประมาณ 

โครงการ 

 
ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

4. ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ และทักษะทางวิชาชีพ 
   ตามสายงาน 
 

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

700,000 มีรายละเอียดการ
จัดท าและงบประมาณ 

โครงการ 

 
ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 
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ตาราง 4.25 (ต่อ) 

โครงการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตามโครงการ หมายเหตุ 

5. ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
   สารสนเทศส าหรับการท างาน 

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

600,000 มีรายละเอียดการจัดท าและ
งบประมาณโครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

6. ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่ 
   เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

450,000 มีรายละเอียดการจัดท าและ
งบประมาณโครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

7. ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร  
   ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (KM)   

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

15,000 มีรายละเอียดการจัดท าและ
งบประมาณโครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

8. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2562) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

25,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

9. ฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการองค์การ 
   บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงาน 
   จ้างใหม่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

70,000 มีรายละเอียดการจัดท าและ
งบประมาณโครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 

10. ฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหาร  
สถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

6,000,000 มีรายละเอียดการจัดท าและ
งบประมาณโครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 
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ตาราง 4.25 (ต่อ) 

โครงการ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

วิธีการติดตาม
โครงการ 

หมายเหตุ 

11. ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
    และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก 
   ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และแนวทาง 
   การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

600,000 มีรายละเอียด 
การจัดท าและ
งบประมาณ 
โครงการ 

 
ตัวอย่างโครงการ 
อยู่ในภาคผนวก ง 
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บทท่ี 5 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
 
   จากการที่คณะท างานได้ท าการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วนั้น คณะท างานท าการสรุปผลและให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผล 

 แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 และข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 5.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนเงิน 963,824,810 บาท เพ่ือใช้ใน
การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จ านวน 231 โครงการ หลังจากโอนเพ่ิม โอนลดแล้ว
คงเหลือ 841,457,767 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
ยุทธศาสตร์ 3 ล าดับแรกที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่ ล าดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1           
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวนเงิน 386,301,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.91 ส าหรับ 92 โครงการ ล าดับ
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวนเงิน 140,153,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 
16.66 ส าหรับ 57 โครงการ ล าดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม จ านวนเงิน 104,355,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 ส าหรับ 7 โครงการ โดยผล
การเบิกจ่ายจริงทั้งหมด เป็นเงิน 665,784,342.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.12 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ส าหรับผลการด าเนินงานโครงการ เป็นดังนี้ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 177 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.62 ของจ านวนโครงการทั้งหมด
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.82 ของจ านวนโครงการทั้งหมด           
รอด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  ยกเลิกโครงการ 
จ านวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.55 ของจ านวนโครงการทั้งหมด      

เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน เบิกจ่ายจริง 264,400,829.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.42 
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ของงบประมาณที่ตั้งไว้ อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เบิกจ่ายจริง 
124,419,874.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.79 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน เบิกจ่ายจริง 94,926,537.91 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 11.28 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ส านักการช่าง เบิกจ่ายจริง 402,905,613.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.88 ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ อันดับที่ 2 ส านักการศึกษา เบิกจ่ายจริง 140,658,247.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 
16.72 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ อันดับที่ 3 ส านักปลัด เบิกจ่ายจริง 104,574,217.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
12.43 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

      เมื่อพิจารณาตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เขต ดังนี้ 
เขตที่ 1 ได้แก่ อ.กัลยาณิวัฒนา อ.สะเมิง อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า และอ.อมก๋อย  
เขตที่ 2 ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.พร้าว และ อ.แม่แตง 
เขตที่ 3 ได้แก่ อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.สารภี อ.หางดง อ.สันก าแพง อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง และ  
                อ.ดอยหล่อ 
เขตที่ 4 ได้แก่ อ.เมือง (รวมส่วนกลาง) อ.แม่ริม และ อ.สันทรายพบว่า งบประมาณกระจายลงทุกพ้ืนที่  

5.1.2 การประเมินผลตามตัวช้ีวัด 

  5.1.2.1 การประเมินพันธกิจ 
1) กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
ในด้านความครบถ้วนของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความครบถ้วนของการจัดท าแผนโดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ  มีโครงการการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี  และมีการ
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอีกทั้งยังบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
  ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ และการกระจายอ านาจให้
ชุมชนจัดการตนเองพบว่ามีการด าเนินการทุกข้อ ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
  ในด้านการแก้ไขปัญหาของชุมชนพบว่ามีการด าเนินการทุกข้อ ร้อยละ 100 

 ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
  ในด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดท าข้ึน บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้ง 5 ข้อ  
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  ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

2) ผลส าเร็จของโครงการ 
ในด้านการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละเขตพ้ืนที่ตามภูมิศาสตร์ พบว่ามี

การจัดสรรงบประมาณและจ านวนโครงการลงในแต่ละเขตพ้ืนที่ตามภูมิศาสตร์ครบทุกโซน โดยในเขตที่ 4 
ซึ่งมีอ าเภอเมืองอยู่ด้วยนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณและจ านวนโครงการมากที่สุด  เนื่องจากบาง
โครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานที่เสนอขอน าไปจัดท า
โครงการ 
  ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

ในด้านของโครงการที่ด าเนินงานตามแผน พบว่า จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง
เท่ากับ 202 โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมดเท่ากับ 231 โครงการ ดังนั้นร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการจริงเท่ากับ 87.44 

ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินโครงการมากที่สุด 3 อันดับแรก ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
82 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 49 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 7          
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจ านวน 45 โครงการตามล าดับ 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

ในด้านของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ พบว่า จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงและ
แล้วเสร็จ เท่ากับ 177 โครงการ และจ านวนโครงการทั้งหมด เท่ากับ 231 โครงการ ดังนั้นร้อยละของ
โครงการที่ด าเนินการจริงและแล้วเสร็จเท่ากับ 76.62 

ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินโครงการมากที่สุด 3 อันดับแรก ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
57 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 48 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจ านวน 45 โครงการตามล าดับ 

ผลการประเมิน ระดับดี 

3) ผลส าเร็จของแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในด้านความสอดคล้องกับแผนพัฒนา ในที่นี้จะศึกษาเฉพาะ ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีโครงการที่
อยู่ในแผนด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้อง ร้อยละ 87.10 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 
(พ.ศ.2557-2560) มีโครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้อง ร้อยละ 44.93 แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558-2562) มีโครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้อง ร้อยละ 
87.10 และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560 -
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2564) โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงาน ฯ ที่สอดคล้อง ร้อยละ 87.10 ร้อยละเฉลี่ยทั้ง 4 แผน เท่ากับ 
76.56 
  ผลการประเมิน ระดับด ี

  ในด้านการเบิกจ่ายพบว่า ณ วันสินสุดงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2560)
จัดท าโดยกองแผนและงบประมาณ พบว่า งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 665,784,342.82 บาท โดย
งบประมาณท่ีตั้งไว้จ านวน 841,457,767 บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายเท่ากับ 79.12 

ผลการประเมิน ระดับดี 

  จ านวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเท่ากับ 
464 โครงการ และตรวจนับจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จเท่ากับ 177 โครงการ ดังนั้นร้อยละของโครงการตามแผนด าเนินงานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้ด าเนินการเทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาสามปี เท่ากับ 38.14 

ผลการประเมิน ระดับต้องปรับปรุง 

  ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มี
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่อเนื่อง 2-3 ปีติดต่อกัน และมีการด าเนินงานตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน  192  โครงการ  เมื่อเทียบกับจ านวน
โครงการตามแผนด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้ด าเนินการจ านวน 231 โครงการ 
(ไม่รวมจัดซื้อครุภัณฑ์) ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดสรรและสนับสนุนโครงการ
ต่อเนื่อง  คิดเป็นร้อยละ 83.11 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

5.1.2.2 การประเมินคุณภาพของผลงาน 
ในด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า จ านวนโครงการซึ่งอยู่ในแผนการด าเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สุ่มมาและด าเนินการแล้วเสร็จ
รวมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนเทียบกับจ านวนโครงการที่ถูกสุ่มเลือกมาจ านวนทั้งสิ้น 50 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ                   
40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56 

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
 ในด้านระยะเวลา พบว่า จากโครงการที่ถูกสุ่มและด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 50

โครงการ เป็นโครงการที่สามารถแล้วเสร็จตามแผนระยะเวลาที่ก าหนดไว้จ านวน 28 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 56 

 ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
โครงการต่อเนื่องในแผนพัฒนาสามปีที่มีลักษณะการด าเนินโครงการโดยมีการสร้าง 

ความยั่งยืนเมื่อเทียบกับโครงการต่อเนื่องทั้งหมด โดยโครงการต่อเนื่องในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -
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2562) และมีการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 
192 โครงการ และโครงการที่มีการสร้างความยั่งยืน จ านวน 135 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.31
  ผลการประเมิน ระดับด ี

5.1.2.3 การประเมินการบริหารจัดการในองค์กร 
1) การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ในด้านของผลส าเร็จงานบริหารบุคคล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการ 

ด าเนินงานด้านการบริหารบุคคลตามเกณฑ์ก าหนด จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
1) มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มีแผนพัฒนาบุคลากร (แผนสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) และในปีงบประมาณ
พ.ศ.2559มีการวิเคราะห์ว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจ านวน 1,003 คน จากบุคลากรทั้งหมด 1,018 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.52 

2) มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่บรรจุในแผนการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 8 โครงการจากจ านวนทั้งหมด 13โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 61.54 

3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่น 

การใช้ระบบการให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น รวมทั้งมีศูนย์ออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 

4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ

ฝึกอบรม และหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าการฝึกอบรม ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 โครงการ คือ 

5) มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 

6) มีการน าผลการการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน หรือการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร  
มีการน าผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนหรือการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
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ในด้านบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่
ได้รับการพัฒนา จ านวน 1,003 คน จากบุคลากรทั้งหมดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1,018 
คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

ในด้านหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรและตรงกับความต้องการของบุคลากร 
พบว่าจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 8 โครงการจากโครงการทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
61.54 และบุคลากรมีความพึงพอใจที่หลักสูตรตรงกับความต้องการเฉลี่ย 3.68  

ผลการประเมิน ระดับด ี

ในด้านความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ความพึงพอใจต่อการพัฒนาตนเอง 
เช่น การไปอบรม สัมมนา ดูงาน พบว่าความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
  ผลการประเมิน ระดับดี 

2) นวัตกรรม 
ในด้านจ านวนนวัตกรรมที่ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร พบว่ามีการน าระบบ

สารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการมากกว่า 1 ระบบ ตัวอย่างเช่น ระบบ
สารสนเทศโปรแกรมการรับช าระภาษีของกองคลัง ระบบสารสนเทศด้านทรัพย์สินของกองพัสดุและ
ทรัพย์สินแต่ไม่แตกต่างจากปีท่ีผ่านมา 
  ผลการประเมิน ระดับด ี

  ในด้านประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ พบว่า หน่วยงานที่มีการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการท างาน เช่น กองคลัง กองพัสดุ กองแผนและงบประมาณ ส่งผลให้การ
ด าเนินการมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  ผลการประเมิน ระดับดมีาก 

5.1.2.4 การประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่าความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 4.14 
  ผลการประเมิน ระดับดมีาก 

  ในด้านความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อ
การให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 3.55 

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
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ในด้านความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคธุรกิจ ต่อการ
ให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ในด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน เช่น

กลุ่มข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่ากับ 3.76 
  ผลการประเมิน ระดับด ี
 

ในด้านความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อ
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน พบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 

ผลการประเมิน ระดับดี 
  ในด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 

ผลการประเมิน ระดับด ี

สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

การประเมินพันธกิจ: 1.กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
1. ความครบถ้วนของแผนพัฒนาสามปี ดีมาก 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ และการกระจาย

อ านาจให้ชุมชนจัดการตนเอง 
3.  

ดีมาก 
อ านาจให้ชุมชนจัดการตนเอง 

 
 

3. การแก้ไขปัญหาของชุมชน ดีมาก 
4. การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี ดีมาก 

การประเมินพันธกิจ: 2. ผลส าเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพ้ืนที่ ดีมาก 
2. ร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานตามแผน ดีมาก 
3. ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ดี 

การประเมินพันธกิจ: 3. ผลส าเร็จของแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. ร้อยละของแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 
1 และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

ดี 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ดี 
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ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 
3. ร้อยละของโครงการตามแผนด าเนินงานฯที่ได้ด าเนินงานเทียบกับ 

แผนพัฒนาสามปี 
ปรับปรุง 

4. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ดีมาก 

การประเมินคุณภาพของผลงาน: ผลการด าเนินงาน 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ ปานกลาง 
2. ระยะเวลาตามที่ก าหนดในแผนการด าเนินงาน ปานกลาง 

ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 
3. การขยายผลการด าเนินโครงการให้เกิดความยั่งยืน ดี 

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

การประเมินการบริหารจัดการ : 2. นวัตกรรม 
1. จ านวนนวัตกรรมที่ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร ดี 
2. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ ดีมาก 

การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดีมาก 
2. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ปานกลาง 

3. ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาค
ธุรกิจ ต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปานกลาง 

4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดท าและด าเนินงาน
ตามแผนฯ 

ดี 

5. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของ 

          บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ดี 

6. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ดี 
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5.1.2 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
คณะท างานสุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ และกระจายตามพ้ืนที่ทั้ง 3 โซนทางภูมิศาสตร์
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงจ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 ต าบลฮอด เชื่อมบ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 ต าบล
หางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และตรวจเยี่ยมโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5, บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20, บ้านสบเตี๊ยะ 
หมู่ที่ 2 ต าบลสบเตี๊ยะ เชื่อมบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยในภาคเช้าได้ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศาลา ส าหรับภาคบ่ายได้ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยในภาคเช้าได้ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกล า
ห้วยเดื่อ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส าหรับเครื่องจักรกล) ส าหรับภาค
บ่ายได้ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อยู่ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 

5.1.3 การสุ่มติดตามโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

จากการสุ่มโครงการในแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามยุทธศาสตร์  โดยใช้ขนาดตัวอย่าง 50 โครงการจากการก าหนด
ขนาดตัวอย่างในบทท่ี 3 ด้วยวิธีสุ่มแบบเชิงเดี่ยว และเป็นสัดส่วนกับจ านวนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน โดย
ติดตามผลการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการในยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการเนื่องจากต้องใช้เวลานานในการด าเนินการ  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะในแต่ละด้านของการประเมิน 

ด้านพันธกิจ : ด้านการพัฒนาแผนสามปีและแผนด าเนินงานประจ าปี 
1. สิ่งที่ส าคัญที่สุดเพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติได้

จริงนั้น มาจากความรู้และความเข้าใจในตัวแผนฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด นั่นคือ ผู้บริหารทุก
ระดับ ฝ่ายปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ด าเนินงานตามแผนฯ และผลการด าเนินงานตามแผนฯ ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฯ 
และการจัดท าแผนฯ เป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยอาจมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเชิญผู้มีความรู้
ความสามารถด้านแผนมาสร้างความรู้ร่วมกันกับทุกฝ่าย จนในที่สุดได้โครงสร้าง และรายละเอียด
บางอย่างของแผนฯ ที่ต้องการออกมา ทั้งนี้ควรให้ความส าคัญในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 

1.1 ความส าคัญและและความหมายของแผนฯ 
1.2 องค์ประกอบที่ส าคัญของแผนฯ 
1.3 การก าหนดองค์ประกอบของแผนฯ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
     และจังหวัด 
1.4 ความเชื่อมโยงของแผนฯ กับแผนอ่ืนๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และหน่วยงาน 

ย่อยภายในจังหวัด 
1.5 การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ (แนวทางการด าเนินโครงการ)  

และโครงการภายใต้แผนฯ  
1.6 การวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.7 การวัดความส าเร็จของแผนฯ 
2. ในการจัดท าแผนของหน่วยงานภาครัฐจะมีความแตกต่างจากแผนของภาคเอกชน โดยที่

แผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์ภาครัฐจะหมายถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบในการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่จ ากัด รวมถึงการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เ พ่ือบรรลุเป้าประสงค์ที่ ได้ก าหนดไว้ อันเป็น
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)  ทั้งยังเป็นการสนองตอบต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนอีกด้วย ดังนั้นการสร้างความเข้าใจในการก าหนดวัตถุประสงค์ใน
ระดับโครงการส าหรับผู้ปฏิบัติงานต้องเชื่อมโยงหรือตอบสนองกับเป้าหมายสูงสุดของฝ่ายนโยบาย/ฝ่าย
บริหารที่เรียกว่า ultimate goal ให้ได้ นอกจากนี้การสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นเนื้อในจากคนในองค์กร
เอง ก็จะท าให้กระบวนการท างานบรรลุไปสู่เป้าหมายเพ่ือประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ 

3. ภาครัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการร่วมมือจัดท าโครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่ 
รวมถึงสื่อมวลชนได้รับทราบว่าบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไร มี
ข้อจ ากัด หรือเงื่อนไขอะไรในการด าเนินการบ้าง ควรมีการจัดท าและเผยแพร่รายงานฐานข้อมูลทาง
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การเงินการคลังของท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันเชื่อว่ามีการจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่ไม่มีการ
เผยแพร่ให้กับสาธารณะ เข้าถึงได้ยากมาก  

4. ควรพัฒนากลไกการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขของภาครัฐบาล ที่
จะท าให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อภาคประชาชนมากกว่าตอบสนองต่อ
ภาครัฐบาลและในระยะยาว ควรจะมีการจัดท าบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่างรัฐบาล กับ อปท. และ
พยายามที่จะพัฒนาไปสู่บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเหล่านั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างแท้จริง 

5. จากการถอดบทเรียนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในหัวข้อปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
บริหารจัดการของทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีปัจจัยหลายประการที่มีส่วนส่งเสริมให้การ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ 
โดยสรุปได้หลักๆ ดังนี้ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

 มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ให้กันภายในระหว่างบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มีกลไกในการส่งเสริมการท างานร่วมกันที่เป็นระบบ 
 ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 
 บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ 
 การบริหารงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก และมีความคล่องตัว 
 มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่าง

แท้จริง 
 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 มีการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
 มีความเพียงพอของงบประมาณ 

ดังนั้นฝ่ายบริหารควรวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คิดว่าเป็นจุดอ่อนส าคัญที่
ต้องการการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ก็น าปัจจัยนั้นมาพัฒนาเป็นโครงการเพ่ือเสริมการท างานในเรื่องของ
การท าโครงการต่างๆให้ประสบความส าเร็จ 

6. ควรปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ที่ต้องเข้าใจความหมายว่าคือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่ง
มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็น
ประจ าทุกปี   ดังนั้นถ้ามีการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่
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กระทรวงมหาดไทยก าหนด จะท าให้สามารถถอดโครงการตามแผนพัฒนาสามปีมาสู่แผนด าเนินการ
ประจ าปี ส่งผลให้การจัดล าดับความส าคัญและความต่อเนื่องของการท าโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องระดมความคิดจากผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ตลอดจนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงานของ
แผนฯ   

 
ด้านพันธกิจ : ผลส าเร็จของโครงการ 
คุณภาพของโครงการ 

1. คุณภาพของโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการมีเป้าหมายเชิงคุณภาพไปสู่การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยที่กระบวนการด าเนินงานนั้นๆ ควรก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น
ในทางที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้น ในทุก ๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สามารถจัดการกับภาวะการณ์ของกระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ (self-reliance) หรือ
ช่วยตนเองได้ (self-help) ในการคิดตัดสินใจและด าเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดจนตอบสนองความ
ต้องการของตนเองและส่วนรวม ดังนั้นการติดตามประเมินความส าเร็จภายหลังการ ท าโครงการจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะตอบได้ว่าชุมชนได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น พ่ึงพาตนเองได้จริง ก็จะท าให้
ทุกโครงการที่ได้ด าเนินการมีผลลัพธ์ของความส าเร็จในเชิงคุณภาพของงานได้ 

2. การด าเนินโครงการต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนเป็นเรื่องส าคัญ โดยในการก าหนดเป้าหมายของ
แต่ละโครงการภายใต้แผนฯ นอกจากจะต้องให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของ
แผนแล้ว ยังต้องให้ความส าคัญไปที่ “ความยั่งยืนของโครงการ” ที่สะท้อนถึงคุณภาพของโครงการ และ
คุณภาพของแผนฯ โดยมุ่งเป้าความยั่งยืนไปที่ 3 ประการดังนี้ คือ 1) การประเมินสิ่งแวดล้อม โดยทุก
โครงการต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดตัวชี้วัดของผลกระทบไว้ตามความ
จ าเป็นของแต่ละโครงการ 2) มิติของระยะเวลา หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถกล่าวได้ว่า
โครงการนั้นๆ มีความยั่งยืน จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้แน่ใจได้
ว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการนั้นส่งผลกระทบด้านบวกกับประชาชนอย่างแท้จริง และ 3) ความยุติธรรม
และเท่าเทียมกันต่อการส่งต่อทรัพยากรสู่คนในรุ่นต่อไป กล่าวคือ การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์และการด ารงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับใด หรืออยู่ในปริมาณเท่าไร จ าเป็นต้องส่งต่อให้แก่ชนรุ่นหลังอย่างเท่าเทียมกัน หรือมากกว่า 

การด าเนินโครงการที่สามารถตอบโจทย์ความยั่งยืนได้ทั้ง 3 ประการข้างต้น แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของโครงการที่สะท้อนถึงความยั่งยืน และคุณภาพของแผนฯ 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
1. ควรมีการทบทวนกระบวนการให้บริการในกลุ่มเป้าหมายที่ได้คะแนนน้อย เช่น กลุ่มสมาชิก 

สภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ด เชี ย ง ใหม่  กลุ่ มภาคธุ รกิ จ  โดยการวิ เ คราะห์ เ ชิ งลึ กว่ ามี               
กระบวนการใด เรื่องใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ต้องประสาน ติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายนี้ 

2. เพ่ือสร้างมาตรฐานในการให้บริการที่มีคุณภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรมีการ
ประประเมินความพึงพอใจที่สามารถตอบได้ว่า การให้บริการนั้น  ๆ ดีขึ้น หรือแย่ลงหรือไม่อย่างไร          
โดยอาจมีการออกแบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการก่อนและหลัง กล่าวคือ ในการเข้ารับบริการ
ก่อนหน้านี้ กับการเข้ารับบริการในครั้งนี้ มีความแตกต่างหรือเหมือนกันในประเด็นใด อย่างไร ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจในลักษณะนี้จะท าให้ผู้ให้บริการทราบถึงข้อบกพร่อง จุดอ่อนของการด าเนินงาน  
ที่สามารถน าไปปรับปรุง แก้ไขกระบวนการให้บริการที่ดียิ่งข้ึนได้ 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. ผู้น าองค์กร ควรหาวิธีในการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้

ผู้บริหารและบุคลากร เห็นความส าคัญในเรื่องของการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น           
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิด และหาแนวทางในการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากร หรือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทรัพยากรมนุษย์
ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว (Developed Human Resource) นั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ 
คือ 1) จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และ 2) จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม (จักรพงษ์ พวงงามชื่น, 2552) 
ดังนั้น การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบริหารความรู้ และการบริหาร
คุณธรรม ของบุคลากรในองค์การด้วย 

2.   ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสน าเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาตนเอง         
การพัฒนาองค์กร การพัฒนากระบวนการท างาน การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
(Smart Organization) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยต้องมีการประเมินการ
ปฏิบัติงานที่เข้มข้นข้ึน 

3.   ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสน าเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
องค์กรการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

4.   ควรเร่งปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน  
การให้บริการ การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนภาคธุรกิจ 
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ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
1.   ควรพัฒนาฐานข้อมูล หรือระบบที่รวบรวมเผยแพร่เรื่องเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ

วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายของการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบของการพบปะสนทนาและเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network) เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ของการท างานในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ 

2.   ควรพัฒนาเครื่องมือกระบวนการเทียบเคียงผลการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกในระดับเดียวกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันผลการด าเนินงานให้สามารถเทียบเคียงหรือ
เหนือกว่า 

3.   การวางแผนการพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการก ากับติดตาม ให้บุคลากรมี
ศักยภาพในด้านที่เป็นความต้องการและตรงกับต าแหน่งการท างาน และสามารถปฏิบัติงาน ให้เกิดผล
ส าเร็จทั้งการพัฒนาตนเองน ามาสู่การพัฒนางานและการพัฒนาองค์กร 

5.2.2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
 จากการได้ท าการลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2560 โดยเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 
ต าบลฮอด เชื่อมบ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ถนนมีความกว้างเดินทางไปมาสะดวก แต่ยังไม่มีไหล่ถนน ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแล
ของ อบจ. ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหารือกับ อบจ. เพ่ือหาหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดยสามารถด าเนินการพร้อมกับการสร้างถนนได้ในอนาคต 

2. โครงการนี้ก าหนดให้สร้างถนนความยาวเพียง 400 เมตรเท่านั้น จึงควรมีโครงการต่อเนื่อง
เพ่ือขยายผลให้ถนนมีความยาวมากข้ึน สามารถเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้านกันได้มากยิ่งขึ้น 

3. ชาวบ้านอยากให้ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ประสานงานกับ อบจ. เพ่ือน าโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
อ าเภอ อบต. เป็นต้น 

4. ในช่วงต้นของถนน ค่อนข้างแคบ การเดินทางเข้าล าบาก ดังนั้น ควรมีโครงการต่อเนื่องเพ่ือ
ก่อสร้างถนนในช่วงต้น ให้มีความกว้าง ปลอดภัย 

 จากการเข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5,  
บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20, บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ต าบลสบเตี๊ยะ เชื่อมบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลดอย
แก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ถนนมีความกว้างเดินทางไปมาสะดวก แต่ยังไม่มีไหล่ถนน ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบจ. ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหารือกับ อบจ. เพ่ือหา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยสามารถด าเนินการพร้อมกับการสร้างถนนได้ในอนาคต อย่างไรก็
ตาม สามารถใช้งบภัยพิบัติ ช่วยในการซ่องแซมถนนได้ 
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2. ชาวบ้านอยากให้ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ประสานงานกับ อบจ. เพ่ือน าโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
อ าเภอ อบต. เป็นต้น 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงครั้งที่ 2 ตรวจเยี่ยม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศาลา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การพัฒนาถนนส าหรับเดินรอบบริเวณโรงเรียนมีหลังคา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน 
ครู เจ้าหน้าที่ 

2. การปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนให้สวยงาม 
3. พยายามพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน ซึ่งอาจ

เป็นแผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได้ ตลอดจน จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ทั้ง
ครูและเจ้าหน้าที่  โดยอาจท าเป็นแผนการพัฒนาตนเองของครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน         
โดยอาจขอความร่วมมือจาก อบจ. ในการให้ความรู้ด้านการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 

4. พยายามหาจุดเด่นของโรงเรียนเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถ
วางเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตได้ ทั้งนี้อาจท าร่วมกันกับการท าแผนยุทธศาสตร์
ของโรงเรียน 

5. ส าหรับงบประมาณด าเนินการ ในส่วนของค่าบริหารจัดการโรงเรียน ควรแจกแจง
รายละเอียดให้ชัดเจนมากข้ึน 

 คณะท างานฯ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์
คนชราวัยทองนิเวศน์ ซึ่งสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์เป็นสถานที่ที่อยู่ในการก ากับดูแลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. สถานสงเคราะห์ควรพิจารณาในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยน
บรรยากาศ ผู้อยู่อาศัยได้พบกับสิ่งใหม่ ๆ ท าให้ชีวิตมีสีสัน มีความสุขมากขึ้น โดยอาจขอ
งบประมาณเพ่ิมเติมจาก อบจ. ในรอบปีงบประมาณต่อไป 

2. ควรมีการจัดการเรื่องของรับบริจาคจากบุคคลภายนอกให้เป็นระบบมากขึ้น โดยอาจน า
ระบบสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการจัดการ เช่น จัดท าฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้         
การจัดท าระบบการรับของบริจาคส าหรับผู้อยู่อาศัยที่เหมาะสม 

3. ถึงแม้ว่าสถานสงเคราะห์ฯ อยู่ภายในเขตป่าไม้ แต่ควรมีการพิจารณาปรับภูมิทัศน์ภายในให้มี
ความสวยงาม น่าอยู่ เช่น การปลูกดอกไม้ จัดสวน หรือสร้างกิจกรรมในการปรับภูมิทัศน์โดย
ให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

4. สถานสงเคราะห์ฯ ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการน างบประมาณไปใช้ โดยเฉพาะในประเด็น
การรับเหมา การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ด าเนินการหรือสร้างอาคาร สวน สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ทุก
ขนาด เช่น การสร้างน้ าตกเพ่ือปรับภูมิทัศน์ภายในสถานสงเคราะห์ฯ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่
ปฏิบัติหรือไม่สามารถด าเนินการได้ตามสัญญา สถานสงเคราะห์ฯ ควรมีเงื่อนไข หรือการ
ต่อรอง หรือกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการเรียกค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือการชดเชยที่ผู้รับเหมาต้อง
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รับผิดชอบ ทั้งนี้ ถ้าสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง แต่สถานสงเคราะห์ได้
ตรวจรับไว้แล้วจะถือว่าสถานสงเคราะห์บกพร่องในหน้าที่ 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงครั้งที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยม
โครงการขุดลอกล าห้วยเดื่อ ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ เชื่อม เขตเทศบาลต าบลแม่ข่า อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้าจะมีการด าเนินโครงการนี้ น้ าในล าห้วยแม่เดื่อ หน่วยงานท้องถิ่นขาด
แคลนงบประมาณการจัดซื้อเครื่องจักรกลในการขุดลอกล าห้วยเดื่อ ท าให้น้ าในล าห้วยปริมาณน้อย ไหล
ไม่สะดวก ส่งผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภคและการท าการเกษตรของประชาชนทั้ง 2 ต าบลเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นประชาชนทั้ง 2 พื้นที่จึงมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของโครงการนี้เป็นอย่างมาก 

    คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้านแพะเศรษฐี หมู่ที่ 16 บ้านหนองป่าซาง 
หมู่ที่ 8 ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อเสนอแนะ คือ ไหล่ถนนเข้าหมู่บ้าน
เป็นทางค่อนข้างแคบ จึงไม่สะดวกต่อการสัญจรของรถที่สวนทางกัน จึงต้องการให้เพ่ิมความกว้างของ
ถนนให้กว้างยิ่งขึ้น เพ่ือสะดวกต่อการสัญจร 

5.2.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  1.1 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละพ้ืนที่ควรพิจารณา
ให้อย่างน้อย 1 โครงการต่อ 1 ท้องถิ่นต่อปีงบประมาณ 

1.2 ควรมีการกระจายงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปยังท้องถิ่น 
ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

1.3 ควรมีการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน  
ชายขอบที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดให้มากขึ้นกว่าเดิม 

1.4 ควรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่าง ๆ สนับสนุนโครงการก่อสร้าง
ถนนต่าง ๆ ที่เป็นเส้นทางลัด ทางเลี่ยงเมือง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการระบายความแออัดของการจราจรในเขต
ชุมชนเมือง และยังเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้า 

1.5 ควรมีการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนส าหรับรถจักรยานทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการใช้รถจักรยานภายในเขตชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
2.1 ควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยอาจใช้นโยบาย 1

อ าเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมไป
จนถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ 
  2.2 ควรมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนท้องถิ่น 
โดยอาจจะพิจารณาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดกิจกรรม
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สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้พ้ืนที่ของ
หมู่บ้านเป็นสถานที่จัดกิจกรรม หรือจัดงานแสดงต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาเท่ียวในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

2.3 ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในระดับอ าเภอ เพ่ือจัดท าเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวต้องการ เช่น 1 วัน 5 อ าเภอ เป็นต้น โดยอาจจัดท าเป็นเส้นที่มี
ความแตกต่างกัน เช่น เส้นทางวัฒนธรรม เส้นทางธรรมชาติ เส้นทางสายน้ า เป็นต้น 
  2.4 ควรสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการตลาด การผลิต และการ
บริหารจัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2.5 ควรสนับสนุนงบประมาณในการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่นให้มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดขายในการจ าหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นและปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชนมี

ความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาจจะมีการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ให้
ประชาชน 

3.2 ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะของ
ชุมชนตนเอง 

3.3 ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตส านึกให้แก่
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการลดภาวะโลกร้อน และเห็นถึงความส าคัญของการเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
4.1 ควรรณรงค์ปลูกจิตส านึกในท้องถิ่นให้กับเด็ก เยาวชนและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน 
  4.2 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เรียนรู้ความส าคัญ
ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความ
ภูมิใจ และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

  4.3 ควรมีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตทั้งในระดับหมู่บ้านและ
ระดับต าบล โดยมีการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
คุณค่า รวมไปจนถึงองค์ความรู้ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเอกสาร หรือข้อมูลจากผู้รู้ และ
ปราชญ์ชาวบ้าน 

4.4 ควรบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
หมุนเวียนสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม Road Show ตามงานหรือเทศกาลต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็น
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การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างออกไปตามสภาพพ้ืนที่ 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.1 ควรสนับสนุนการจัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆในลักษณะและรูปแบบที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เช่น หลักสูตรช่างไม้ ช่างเหล็ก และช่างประดิษฐ์ ฯลฯ 

5.2 ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพ่ือให้
ประชาชนได้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองอย่างเพียงพอ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพ 

5.3 ควรสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการตลาด การผลิตและการ
บริหารจัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
6.1 ในช่วงปิดภาคเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้านยาเสพติดในแต่

ละพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และโทษภัยของยาเสพติด เป็นต้น 

6.2 ควรสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับท้องถิ่นต่างๆ 
อาทิ ถังดับเพลิง คีมตัดถ่าง และรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เป็นต้น 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักกฎหมาย หลัก

ประชาธิปไตย หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

7.2 ควรบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการสนับสนุน
การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านการกระจายอ านาจ และธรรมาภิบาลของ
ท้องถิ่น ผู้บริหารควรมีการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะ เยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 
 
 5.2.4 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุวิสัยทัศน์ มีดังนี ้
  1. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการ
ด าเนินการในระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงกระบวนการท างาน การจัดท าแผนครบถ้วนทุกขั้นตอน ดังนั้น
เพ่ือให้แผนพัฒนามีคุณภาพและสามารถบรรจุโครงการที่เป็นความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงควรส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภายใต้
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ช่องทางและรูปแบบที่มีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางและรูปแบบใหม่ ๆ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อ
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 
  2. จากการลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ ได้ข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับการท างานต่อเนื่องที่เป็นความต้องการของประชาชน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถเข้าถึงปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง ควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดให้มี การ
ประชุมร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล โดยการน าข้อเสนอแนะจากการลงตรวจพ้ืนที่ 
ไปประชุมร่วมกันทั้งภาครัฐและประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 
  3. ควรพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นด้วยเป้าหมายให้บุคคลท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นการพัฒนามาตรฐานกลางที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล การสร้างความเป็นมืออาชีพให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน 
และพัฒนาทักษะให้สามารถปฏิบัติงานในโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถ 
  4. การปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลโดยรวมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการ
ท างาน จะต้องท าควบคู่ไปในหลายระดับ ทั้งการก ากับดูแลตามที่ระบุไว้ในกฎหมายตามสายรับผิดชอบ
การท างาน และต้องเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะการก ากับดูแลโดยประชาชน
นับเป็นการก ากบัดูแลที่มีความยั่งยืน  

  
สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 

1. ตัวบ่งชี้ที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพดีมาก 11 

2. ตัวบ่งชี้ที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพดี 10 

3. ตัวบ่งชี้ที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพพอใช้/ปานกลาง 4 

4. ตัวบ่งชี้ที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 1 

รวม 26 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตัวชี้วัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 

1. ควรวิเคราะห์และทบทวนจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ
จ านวนโครงการในแผนที่ด าเนินการได้จริงในปีที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์รายละเอียดของแต่ละโครงการ
เพ่ือน ามาจัดกลุ่มโครงการที่คล้ายคลึงกัน หรือหลอมรวมโครงการ ไม่ให้มีจ านวนโครงการกระจัดกระจาย
เป็นโครงการย่อยมากเกินไป 
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2. การเลือกโครงการจากแผนพัฒนาสามปีมาสู่แผนด าเนินการประจ าปี ควรเลือกโครงการที่
วิเคราะห์แล้วมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการให้แล้วเสร็จ โดยดูทั้งความต้องการของชุมชนและความ
พร้อมของหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
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