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ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประชาชน ใน
ฐานะผู้รับมอบหมายอ านาจจากรัฐบาล ที่ต้องด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปี จึงได้จัดให้มี
กระบวนการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงานทุกปีต่อเนื่องกัน เพ่ือสร้างความมั่นใจและเปิด
โอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นคณะท างานในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ.2559 

คณะท างานได้ศึกษารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง และน ามาจัดท ากรอบแนวคิดในการศึกษา วิธีการศึกษา แผนการ
ด าเนินการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ รวมทั้ง
พัฒนาตัวชี้วัด วิธีการประเมินและเกณฑ์มาตรฐานในการติดตามประเมินผลใน 4 มิติ ได้แก่ พันธกิจ 
กลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ และการเรียนรู้และพัฒนา 

นอกจากนี้ คณะท างานได้ท าการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมา หลักการ และเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาได้ ระบบการติดตามและ
ประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดแผนงานหรือด าเนินการต่าง ๆ  

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงาน โดยระบบการติด
ตามนั้นเริ่มจากการได้รับงบประมาณไปด าเนินงาน ติดตามการใช้งบประมาณเมื่อ เทียบกับเวลา ติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ระบบการติดตามจึงเป็นการสร้างระบบ
เพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงบริหารแผนงาน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนครบก าหนดเวลา และ
ระบบประเมินผลจะเป็นการประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด ระบบการติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการท าแผนปฏิบัติ
การหรือแผนการด าเนินงาน ถ้าแผนฯ ที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้ระบบ
ติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ ถ้าแผนฯ ไม่เอ้ือต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจนหรือมี
การปรับกิจกรรมโดยไม่ยึดแผนการด าเนินงาน เหล่านี้ล้วนท าให้ระบบการติดตามและประเมินผลโดยรวม
ดังกล่าวมีปัญหาได ้

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการตรวจติดตามและ
ประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา โดยมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปี แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนากลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) รวมตลอดถึง
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลไกประชารัฐ  หลักการบริหารราชการ
แผ่นดิน Thailand 4.0 และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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นอกจากนี้ ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กันยายน   
พ.ศ. 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง
แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  

สิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ได้ว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จ าเป็นต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ การเปรียบเทียบตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยงธรรม คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพ่ือ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นที่ ได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 เพ่ือน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรในอนาคต  

 
1.2  วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพื่อตรวจและติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ     
 1.2.2 เพื่อตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.2.3 เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.2.4 เพ่ือทราบข้อเสนอเพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

 
1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.3.1 ขอบเขตพื้นที่ 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
มีการติดตามและประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการ
คัดเลือกโครงการจากที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ตามหลักวิชาการภายใต้ความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และตรวจ
เยี่ยมการด าเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน และ/หรือโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนไม่น้อย
กว่า 3 ครั้ง โดยกระจายตามลักษณะโซนทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

1.3.2 ขอบเขตประชากร 
1.3.2.1 ตัวแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบการด าเนินโครงการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1.3.2.2 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน 
และภาคเอกชน เป็นต้น 

 
1.4 เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผล 

เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการด าเนินงานตามแผน
ที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1.4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            1) ได้ข้อมูลจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนโครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
และจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ เทียบกับโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนภายใต้กรอบร้อยละการใช้
งบประมาณจากแหล่งงบประมาณตามข้อบัญญัติประจ าปี พ.ศ. 2561รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม เงินอุดหนุน
ทั่วไป รายงานผลการด าเนินโครงการตามรายไตรมาส และข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือ
การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นต้น พร้อมให้
เหตุผลรายละเอียดประกอบการด าเนินโครงการในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ ยกเลิกโครงการ หรือระหว่าง
การด าเนินโครงการ 
 2) ได้ข้อมูลโครงการที่ด าเนินการได้ตามแนวนโยบายของผู้บริหาร ที่ก าหนดมาจากปัญหาความ
ต้องการในชุมชน โดยเปรียบเทียบสัดส่วนการกระจายงบประมาณลงในพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ (จ าแนกตาม
พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์)  

3) ได้ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1.4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นการพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ
ต่อกลุ่มเป้าหมายใน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1.3) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.4) ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.5) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.6) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

  1.7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2) การประเมินผลการด าเนินงานตามบทบาทของการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

คุณภาพ ในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
3) การประเมินประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีผลการด าเนินที่บรรลุ

จุดมุ่งหมาย และสามารถถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการกระจาย
งบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างโปร่งใสและสมเหตุสมผล   



4 
 

รายงานฉบับที่ 1 การติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4 

                  4) การประเมินตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน จ านวนไม่น้อย
กว่า 3 ครั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจากแผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน 

 
1.5 ขอบเขตการประเมินและการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน 

1.5.1 การประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ พันธกิจ 
กลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ การเรียนรู้และการพัฒนา  

 1.5.2 การประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ จากการใช้เงินจากแหล่งงบประมาณตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม เป็นต้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร  
 1.5.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายผู้บริหาร 
 
1.6 ระยะเวลาด าเนินการประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้ข้อมูลตาม
แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2561 
 
1.7 แผนการด าเนินงาน 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีแผนการด าเนินงานที่ประกอบไปด้วย 9 กิจกรรม ในระยะเวลา 12 เดือน คือ
ตั้งแต่ ธันวาคม 2560 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังรายละเอียดกิจกรรมแสดงในตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 แผนการด าเนินงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1.8 การน าเสนอผลงาน 
    1.8.1 รายงานฉบับท่ี 1 (รายงานเบื้องต้น) จ านวน 100 เล่ม ภายใน 140 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง (วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560) และผู้ด าเนินงานได้น าเสนอในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย 

 ผลการศึกษารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาจัดท ากรอบแนวคิดในการศึกษา วิธีการศึกษา แผนการ
ด าเนินการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด โดยเฉพาะข้อมูลทุติยภูมิ
(secondary data) ซึ่งครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก ากับดูแล เพ่ือเป็นแนวทางวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ตลอดจนความสอดคล้องของ
ข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด 

กิจกรรม 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 2561 

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

1. การลงนามในสัญญาจ้าง *            

2. ศึกษาข้อก าหนด
การศึกษาเพ่ือก าหนด
กรอบการท างาน 

* * * *         

3. เก็บข้อมูลภาคสนาม       * * *     

4. รวบรวมผลการประเมิน
และวิเคราะห์ข้อมูล 

 * * * * * * * * * *  

5. น าเสนอรายงานฉบับที่ 1      *        

6. เก็บข้อมูลแบบสอบถาม     
   การประเมิน 

     * * * *    

7. วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

    * * * * * * *  

8. น าเสนอรายงานฉบับที่ 2          *    

9. น าเสนอรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

           * 
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 ผลการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน รวมทั้งการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลที่ได้
พัฒนาขึ้น เพ่ือหาข้อสรุปในการเลือกตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม การด าเนินการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน
แผนพัฒนาฯ 

 การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม    
พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) พร้อมทั้งให้เหตุผลรายละเอียดประกอบการด าเนินโครงการในกรณีที่
ไม่ได้ด าเนินโครงการ ยกเลิกโครงการ หรือระหว่างด าเนินโครงการ 

 แผนการตรวจติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 

1.8.2 รายงานฉบับที่ 2 (รายงานฉบับกลาง) จ านวน 30 เล่ม ภายใน 250 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง (วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561)  

  การติดตามการประเมินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และ
การติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการในรอบ 9 เดือนแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม    
พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561) พร้อมทั้งให้เหตุผลรายละเอียดประกอบการด าเนินโครงการใน
กรณีท่ีไม่ได้ด าเนินโครงการ ยกเลิกโครงการ หรือระหว่างด าเนินโครงการ 

 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการต่อเนื่อง  
 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในโครงการที่ได้มีการตรวจเยี่ยมสถานที่จริง 

1.8.3 รายงานฉบับที่ 3 (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายใน 330 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
(วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561) ประกอบด้วย รายงานฉบับสมบูรณ์ 150 เล่ม รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อม
ภาคผนวก 10 เล่ม รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 50 เล่ม พร้อม word file บรรจุในแผ่น CD – ROM จ านวน 
10 แผ่น โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานฉบับกลาง ประกอบด้วย 

 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และการติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561) พร้อมทั้งให้เหตุผลรายละเอียดประกอบการด าเนิน
โครงการในกรณีท่ีไม่ได้ด าเนินโครงการ ยกเลิกโครงการ หรือระหว่างด าเนินโครงการ 

 รายงานผลการศึกษาตามขอบเขตการศึกษาทั้งหมด 
 ผลการด าเนินงานครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในโครงการที่ได้รับการตรวจเยี่ยมสถานที่จริง 
 

1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.9.1 ได้ผลการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปรับ

การด าเนินงานขององค์กร  

1.9.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
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1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ 

แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2564) 
แผนการด าเนินงาน หมายถึง แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเลือกใช้ปัจจัยน าเข้าที่

เหมาะสมกับเหมาะสมกับเทคนิควิธีการบริหารจัดการ จนเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ เมื่อเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ต่อการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหาร
จัดการ รวมทั้งเพ่ือตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงาน
ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ. 2561 – 2564) และ
แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผู้บริหารจะได้น า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการจัดท าแผนด าเนินการในปี
ต่อไป โดยในบทนี้คณะผู้ประเมินได้แบ่งเนื้อหาส าคัญออกเป็น 2 ส่วนคือ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะท างานได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมิน ดังนี้ 

2.1.1 แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  
ในการประเมินครั้งนี้คณะผู้ประเมินได้ศึกษาถึงแผนพัฒนาในระด้บต่างๆ เพ่ือประเมินความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั่งสิ้น 4 แผนฯ ด้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0  
 
วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารรงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและปราศจากจากภัย
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คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่
ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                   
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย-
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
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(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิตอลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิตอลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
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(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2556 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 
แนวทางการพัฒนา 

การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
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พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 
2. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

 
3. การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

 
4. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ

เชื่อมโยงพื้นที่ 
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย

หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 
5. การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่
จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน และ
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บริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย
ผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทาง
บก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
พ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และ
เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ       
เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 

1. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ 

ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
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(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ 

 
3. การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับ

การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้ง
ในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริม
การให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

 
4. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบ

การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็น
ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ส าหรับผู้สูงอายุ 

 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

1. การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิต
ของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต 

2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ



17 
 

รายงานฉบับที่ 1 การติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
17 

และเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุ รกิจ
เอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
(Cost Sharing) 

3. การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

4. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

1. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอ
ต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 

2. การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า 
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

3. การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและ
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การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือ
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ าในระดับพ้ืนที ่เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

2. การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

3. การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

4. การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ       
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

6. การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม 
วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ
รับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
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การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
1. การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ       
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

3. การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

3) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2564) 
  การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบการบริหารราชการระดับพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
ในรูปของการรวมกลุ่มของจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม 
และศักยภาพการพัฒนาเข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาระดับพ้ืนที่มีความชัดเจน มี
การแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัด และเกิดการใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2564) ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ล าปางและล าพูน โดยส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีศูนย์ปฏิบัติการของส านักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาส าคัญที่สนับสนุนและสอดรับกับทิศทาง 
การพัฒนาของประเทศใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

ขณะเดียวกัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังได้ยึดปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
เป็นวาระส าคัญของการก าหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือให้สามารถนาศักยภาพของพ้ืนที่ที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้ 

 
วิสัยทัศน์  
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคม

น่าอยู ่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”  
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พันธกิจ  
1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล  
2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน  
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ  
4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว  การค้า การลงทุน

ระหว่างภูมิภาค 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ  
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
4. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ

พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 การเช่ือมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ ต าแหน่งยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนาที่เช่ือมโยงของ
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 

 
ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ต าแหน่งการพัฒนาเชิง

ยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนาหลักของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันเพ่ือ
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สนับสนุนการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ และการก าหนดแผนงาน/โครงการระหว่างต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
กล่าวคือ  

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว จะครอบคลุม/สนับสนุนการพัฒนาตามต าแหน่งการพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาหลักที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ได้แก่ เกษตรมูลค่าเพ่ิม หัตถกรรมสร้างสรรค์ การ
บริการสุขภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/สร้างสรรค ์ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน จะครอบคลุม/สนับสนุนการพัฒนาตามต าแหน่งการ
พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาหลักที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ เกษตรมูลค่าเพ่ิม หัตถกรรม
สร้างสรรค์ อุทยานอาหาร การบริการสุขภาพ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเส้นทางคมนาคม และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/สร้างสรรค์  

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร จะครอบคลุม/สนับสนุนการพัฒนาตามต าแหน่งการพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาหลักที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ เกษตรมูลค่าเพ่ิม อุทยานอาหาร และเมืองสี
เขียว  

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุม/สนับสนุนการพัฒนา
ตามต าแหน่งการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาหลักที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ได้แก่ เกษตรมูลค่าเพ่ิม 
และเมืองสีเขียว  

 
4) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  

 วิสัยทัศน์ 
  “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มี
คุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก 
 ต าแหน่งการพัฒนา  
 1. เมืองศนูย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล: MICE CITY , Wellness City 
 2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง: Northern Land port 
 3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย: Northern Food Valley 
 4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค: Education Hub 
 5. เมืองศนูย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ: Medical and Health hub 
 6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม: Diversity of Nature and Culture 

 
พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาะ 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

นโยบายรัฐบาล 
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 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 
กันยายน 2557 สรุปได้ดังนี้ 
 

1) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราช

กรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผล
ตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะ
ช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน  

 
2) นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  

การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจ
กับประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความ
ร่วมมือเพ่ือป้องกันแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคี เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ 
สร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม 

  
3) นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 

เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมี
โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน  ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการ
ทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม
และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ อัตภาพ พัฒนา ศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมใน
อนาคต โดยจัดเตรียม ระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว สร้างความเข้มแข็ง และความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครอง ทางสังคมของแรงงานอาเซียน จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน 

 
4) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้น
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ
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พ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลประขาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระ
และคล่องตัวขึ้น พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญทะนุบ ารุงและ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย
อย่างยั่งยืน      

 
5) นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่
มี ความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ 
พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา  สร้างกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน  การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม  

 
6) นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ น าโครงการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท าเป็น
โครงการลงร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์
และตลาดการเงิน ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือใน
เรื่อง ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือ ให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการ ตรวจ
รับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวใน
ประเทศไทย เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคา
เป็นธรรม สร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก ให้กระจาย ครอบคลุม ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง ให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม การสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ด้วยวิธีการ
เปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ในการพัฒนา
พลังงาน   ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี ให้คงภาษีเงินได้ไว้
ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี  ทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ ดินและสิ่งปลูก
สร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี 
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เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ใช้การ
ออกแบบและสร้างสรรค์เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้
เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจ ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได ้

 
7) นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจาก
การพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือ
รองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window โดย
ระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด 
บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

 
8) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการ

พัฒนา และนวัตกรรม 
สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% 

ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้ านพลังงาน
สะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

 
9) นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการแก้ไข

ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดท าแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไข
การบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชน
ให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มี
แผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบ
มาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาด 
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10) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของ
ภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเ อ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน
ให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบ
คุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุก
ด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาส
ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะท า
กรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่ง
ได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ
หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  

 
11) นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรมไม่
สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของ
หน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างขึ้นในระยะต่อไป จะจัดตั้ง
องค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐน าเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติ
วิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย
และรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้กับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ
กระท าผิดด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 
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2.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการปกครอง โดย

ด าเนินการกันเอง มีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างแท้จริง กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควร  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมั่นคงของรัฐบาล อ านาจ
ของท้องถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่น
นั้น ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการปกครองตนเอง  สิทธิตามกฎหมาย
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

 หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เอง เพ่ือประโยชน์
ในการบริหารตามหน้าที่และเพ่ือใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ 
สุขาภิบาล เป็นต้น 

 สิทธิที่เป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อ านาจในการก าหนดงบประมาณ เพ่ือบริหาร
กิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ  

ทั้งนี้ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง จัดแบ่ง
เป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่นแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะมีคณะผู้บริหารเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  

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 ให้ประชาชนรู้สึกว่าตน
มีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบ  และหวงแหนต่อ
ประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการ
ฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลยพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่น
นับได้ว่าเป็นผู้น าในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความช านาญใน
การใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป  

 การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจาก
ค าสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง คือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจาก
จะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียง
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ประชามติ ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคัญของตนต่อ
ท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน  นอกจากนี้การ
ปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หรือการกระจายอ านาจไปในระดับต่ าสุด ซึ่งเป็น
ฐานส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

 การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจ าเป็นบางประการ ดังนี้  
 - ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก งบประมาณที่

เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง  
 - กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอ่ืน และไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อ

ประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง  
 การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย  และมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ และปัญหา
ย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็ต้อง
เป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  

 การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต ผู้น า
หน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง  การได้รับเลือกตั้ง การสนับสนุนจาก
ประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงาน
ในท้องถิ่นอีกด้วย  

 การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง การปกครอง
ท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม การด าเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะต้องมาจากการริเริ่มช่วยตนเองของ
ท้องถิ่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง (อนันต์ 
อนันตกูล, 2521)  

 
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  
 ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องอาศัยเงิน

งบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆ  อาจไม่เพียงพอ 
ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเอง
เพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  

 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศมีขนาด
กว้างใหญ ่ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาล
แต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า  หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้  

 เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ ประชาชนก็
ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ าเป็น  โดยให้อ านาจหน่วยการปกครองท้องถิ่น
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จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ท าให้
ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรร
เงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่างรอบคอบ  

 เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองโดยการสมัคร
รับเลือกตั้ง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติ การปฏิบัติหน้าที่ที่
แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็น
อย่างดี (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)  

 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  
 ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  
 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
 เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบบประชาธิปไตยแก่

ประชาชน (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)  
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้น

กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนา
งานของเทศบาลและ อบต. รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือไม่ให้งานซ้ าซ้อน 

 

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองค์กร 
ซึ่ง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ได้ให้ค านิยามว่า การ
จัดการ คือ “กิจกรรมหรือกระบวนการส าหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากร  เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คน ซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากค าจ ากัด
ความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการ หมายถึง การปฏิบัติซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าว
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การเป็นผู้น า (Leading) และการ
ประเมินผล (Evaluation) ( อุทัย เลาหวิเชียร, 2544 หน้า 112, 113) 

ส าหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ 
David P. Norton ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผลของกิจการที่จะท าให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจาก
การวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการ
บริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กร  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย  

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
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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ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถในการแข่งขัน
และอนาคตขององค์กรนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ 
Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) วัตถุประสงค์ (objective) เพ่ือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด 
(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึง

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

จัดท ากิจกรรม 
ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถน ามาก าหนดเป็นตัวแบบ เพ่ืออธิบายกระบวนการบริหารจัดการ

องค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ , วัดผลตามแนวคิด
ของ Balanced Scorecard ภายใต้ตัวแบบของทฤษฎีระบบได้ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.1 ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 
 

 
ภาพที่ 2.2 กระบวนการในการบรหิารจัดการองค์กร 

 
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเริ่มตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า  

(Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง (Demand) และแรงสนับสนุน (Support) ที่เป็น
เสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้องค์กรเริ่มกระบวนการในการบริหารจัดการ  (Internal Process) เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการหรือการสนับสนุน
ต่าง ๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ จะเป็นผลสะท้อน (Feed Back) กลับมาเป็นปัจจัยน าเข้าอีกครั้งหนึ่ง 
โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วยสะท้อนผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิตกลับไปสู่กระบวนการบริหารจัดการ  เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์ พัฒนา
กระบวนการ ปรับปรุง หรือขยายผลการด าเนินการต่อไป 
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ในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑ์ในการวัดความส าเร็จในผลิตภาพ
ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผล  และประสิทธิภาพเท่านั้น ยังมี
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอีก ดังต่อไปนี้ 

แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่          

1. การติดตามผลการด าเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความ
มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตาม
เป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การติดตามผลการด าเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัว
บ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การติดตามผลการด าเนินงานนี้หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการด าเนินงาน
ในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆ สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละ
ระดับท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการก ากับติดตามผลที่จะต้องจัดท ารายงานสรุปเสนอต่อ
ผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแนวทางที่เหมาะสม 

3. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้วยกระบวนการย่อย 
3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการน าเสนอผลการประเมิน 
การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด  
ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร  (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมี
ประเสริฐ, 2546) 

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

ดังนั้นมาตรฐานที่ก าหนดนโยบายจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้น มาตรฐานโดยทั่วไปแยกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 

1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดด้วยปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลาที่ใช้ 
จ านวนเงินที่ใช้เปรียบเทียบกับงบประมาณ จ านวนหน่วยผลิตและขนาดของบริการที่ใช้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.2) มาตรฐานปัจจัยที่ใช้ในการผลิต (Input Standard) จะวัดด้วยความพยายามที่ให้กับงาน 
(Work Effort) เช่น การวัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 

2) การวัดผลงานที่ท าได้จริง (Measuring Actual Performance) ได้แก่ การวัดผลงานที่เกิดขึ้นจริง
เป็นหน่วยการผลิตที่จริง หรือความพยายามที่ให้กับงานจริง หน่วยวัดที่ใช้จะต้องเป็นอย่างเดียวกันกับ
มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นมา เช่น จ านวนที่ผลิต จ านวนวันที่ขาดงาน จ านวนแฟ้ม จ านวนรายได้ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ผลงานเหล่านี้ได้มาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขต่าง ๆ 

3) การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้จริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual Performance with 
Standard) เป็นการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกต่างที่เกิดขึ้น ระหว่างหน่วยงานที่ท าให้จริงกับมาตรฐาน 
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4) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action) ได้แก่ การด าเนินการทางด้านการบริหาร เมื่อ
พบความแตกต่างระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริง กับมาตรฐานเพ่ือปรับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
ต้องการ (เสนาะ ติเยาว์, 2543) 

 
เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
1) การควบคุมด้านคุณภาพ หมายถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่น ามาใช้เพ่ือวัดว่าสินค้าและบริการที่ผลิตได้นั้น 

ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
2) การควบคุมด้านปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในทางปริมาณ 

เช่น การวัดจ านวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
3) การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเทคนิคที่ส าคัญ

และนิยมใช้มากที่สุด โดยการให้หน่วยงานจัดท างบประมาณการใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านไว้ล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่
ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้บริหารก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับงบประมาณที่ ตั้ง
เอาไว้ 

4) การควบคุมด้านเวลา คือการควบคุมให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสามารถจัดท าได้เสร็จตาม
ก าหนดเวลาที่วางเอาไว้ (ธงชัย สันติวงศ,์ 2531) 

 
การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
1) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ 

และน าไปใช้ได้ผลตามท่ีต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะท าให้ฝ่ายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุด 
โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรด าเนินการต่อไปอย่างไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้
ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพ่ือการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลจากการ
ควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุมและ
ติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถท าให้เกิดประโยชน์ที่
คุ้มค่าเม่ือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุด ประหยัดที่สุด แต่
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและ
สภาพแวดล้อม 

5) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความซับซ้อน
น้อยที่สุด เพ่ือความสะดวกในการใช้ และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจได้ง่าย 

6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การก าหนดมาตรฐานของการควบคุมและ
ติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถท าได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้ 

7) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบการควบคุมและ
ติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซึ่งระบบการควบคุมและ
ติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการด าเนินงานทุกอย่างภายในองค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กร
น าระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้ 
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8) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถจะ
ควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็น
สาระส าคัญจริงๆ ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อ
การใช้อ านาจในการบริหารจัดการ อีกท้ังส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 

9) การใช้มาตรการหลาย ๆ อย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้นจุดใดจุดหนึ่ง 
หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะท าให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละงานย่อมมีมาตรฐานที่
แตกต่างกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรก าหนดให้เหมาะสมส าหรับกิจกรรมแต่ละ
ประเภท 

10) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่
เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่าควรจะด าเนินการ
แก้ไขอย่างไรเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จ 
(เสนาะ ติเยาว์, 2543) 

คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี  

1) ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะต้องช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กร
จะสามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้ว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับ
ต้นทุนในการด าเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินความจ าเป็น มีวิธีการหรือเทคนิคที่
ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงนั้น ย่อมท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ผู้บริหารจึงควรค านึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของ
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการควบคุมและติดตามผลด้วย 

2) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความแตกต่างระหว่าง
เป้าหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถด าเนินการแก้ไข และ
ปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

3) เน้นส่วนส าคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนส าคัญของผลงานอันจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ส่วนส าคัญของความส าเร็จของ
งานตามวัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้เห็นถึงคามเป็นไปที่แท้จริงซึ่งจะมีผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร 

4) สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะหาก
กระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจ ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม 
และไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 

5) เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน์และเหตุผล
ประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  (ธงชัย สันติ
วงศ,์ 2531) 

ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดังต่อไปนี้  

1) ท าให้งานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน หรืองานของแต่ละกลุ่ม 
รวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของทั้ง
องค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย 
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2) ท าให้เป้าหมายขององค์กรส าเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง  เกิดขึ้นอย่าง
สอดคล้อง เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ าสุด 

3) ท าให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรด าเนินไปในแนวทางเดียวกัน 
ตลอดทั้งระบบ 

4) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้องสูญเสียไป
โดยเปล่าประโยชน์ 

5) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และช่วยให้สามารถ
ผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ 

6) ท าให้สามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่าง
กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว (เสนาะ 
ติเยาว์, 2543) 

แนวคิดและหลักการในด้านประเมินผลโครงการ  

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

 1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินผลแผนงาน/
โครงการในภาพกว้าง (Macro Analysis) เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินผลโดยทั่ว ๆ ไป เพ่ือให้ได้ข้อมูล
น ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ของแผนงาน/โครงการ ที่
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ 
ฯลฯ 

2) การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ได้แก่ 
การประเมินในด้านอัตราก าลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ ว่ามีเพียงพอหรือไม่ การ
ประเมินผลปัจจัยเบื้องต้นนี้ จะช่วยให้ได้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ว่าควรปรับวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้
อัตราก าลังเท่าใด วางแผนและด าเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมินสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่า 
การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการกระท าเฉพาะกรณีนั้น ๆ และวิเคราะห์ภายในแผนงาน/โครงการเท่านั้น 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพ่ือหาข้อบกพร่องของ
การด าเนินงานตามข้ันตอนของแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับนักประเมินผล 
ตลอดจนเป็นการบันทึกสะสมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน จะพบว่าการประเมินผลกระบวนการเป็นการค้นหา
ค าตอบที่ว่าระบบการท างาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคล วิธีการ
ติดต่อสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดผลและแปลความหมายของผล
ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ โดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเป็นการเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้          
(ทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา) กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/ โครงการ หากผลงานที่ท าได้สูงกว่า
หรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าแผนงาน/โครงการประสบผลส าเร็จ แต่ถ้าผลงานที่ท าได้ต่ ากว่าเกณฑ์ ก็แสดงว่า
แผนงาน/โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ โดยผู้ประเมินผลจะต้องอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดย
อาจใช้รายงานการประเมินผลสภาวะแวดล้อม การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น และการประเมินผลกระบวนการ
ประกอบในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้วย (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546) 
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รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย  
1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency 

Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษากระบวนการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ 
(Activity) ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ที่จะส่งผลให้เกิดผลงาน (Outputs) ของโครงการ โดยจะ
พิจารณาถึง 

1.1) การด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการบรรลุผล
งาน (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแต่ละข้ันตอน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
1.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและ

ทางลบ 
1.4) มูลค่าของผลงานที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 

2) การประเมินผลที่ได้รับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลงาน (Outputs) 
ของโครงการสามารถน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ (Project Purpose) ได้หรือไม่เพียงใด โดย
ประเด็นในการประเมนิจะพิจารณาเกี่ยวกับ 
 2.1) ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ 
 2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost - Effectiveness) ของงาน/ โครงการ 
 2.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและ
ทางลบ 

3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ผลที่ได้รับต่อเนื่อง
จากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) จะไป
ช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนงาน (Program Goal) ได้มากน้อยเพียงใด โดยประเด็นในการประเมิน
จะพิจารณาเกี่ยวกับ 
 3.1) ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลกระทบที่มีต่อแผนงานตามตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดไว้ 

3.2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและ
ทางลบ (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546) 
 

2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
ความหมายของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกชอบหรือพอใจในองค์ประกอบและสิ่งจูงใจด้านต่างๆ สามารถ

ตอบสนองความต้องการได ้โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เช่น สายตา ค าพูด ลักษณะท่าทาง เป็นต้น  
 
ความส าคัญของความพึงพอใจ  
สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หน้า 15) กล่าวถึงความส าคัญของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็น

ปัจจัยส าคัญ ที่ช่วยให้งานประสบ ผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการแรกที่ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของงานบริการก็คือ จ านวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริหารที่
ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ่งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ 
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ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงที่สุดจากความส าคัญดังกล่าว สรุปได้ว่า หากบุคคลมีความพึงพอใจย่อมส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของ
หน่วยงาน ตลอดจนท าให้เกิดความศรัทธาในหน่วยงานต่อไป 

 
ลักษณะของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน

สถานการณ์หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ผ่านการ
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผัน
แปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์  นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่
คาดหวังไว้  

นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละบุคคล  โดย
จากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาควร
จะได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความ
พึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของผลตอบแทน 
(อัจฉรา สมสวย, 2545)  

2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ  

การให้บริการ เป็นหน้าที่หลักส าคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่จะต้องมีการติดต่อ
สัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อการบริการ 
(Delivery Service) ให้แก่ผู้รับบริการ กล่าวคือ คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมดคือ การ
ปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ การให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกัน (Equivalent Service) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) การให้บริการ
อย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า (Progressive Service) (John D. Millett, 1951)  

 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ โดยเกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการ
เข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อย
เพียงใด  

 
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการ ดังนี้  
 รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการได้รับ ท าให้เขา

สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้  
 ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ าเสมอ และความถูกต้องใน

การให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ  
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 การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะค านึงถึงเวลาและ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามท่ีผู้รับบริการต้องการหรือไม่  

 ความมั่นใจได้ (Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความช านาญ หรือ
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความม่ันใจ รวมทั้งความไว้วางใจในการบริการนั้น  

 ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณาถึงความสะดวก
ด้านเวลา สถานที่ ท าเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริการ
รวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว (สมิต สัชฌุกร, 2546)  
 

การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ  
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการ

ขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการของแต่ละบุคคล หากจะวัดความพึงพอใจในการใช้
บริการสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต  

 การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม
บุคคลที่ต้องการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นค าตอบ
อิสระ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น  

 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง  

 การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการ และหลังจากการ
ได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับการบริการ เป็นต้น 
ผู้วิจัยจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน (ชานันท์ ถ้าคู่, 2545)  

ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคัญต่อการด าเนินงานบริการให้สามารถเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้ 

 ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
บุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับ
บุคคลอ่ืน และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทน
แตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เป็นเช่นเดียวกันบุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการ 
ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการ
ต่าง ๆ หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีและพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่ งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์บริการก่อนที่ประชาชนจะมาใช้บริการ 

2.1.6 แนวคิดการบริหารแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

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

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กรไปสู่ชุดของการวัดผลส าเร็จที่ก าหนดกรอบส าหรับการวัดกลยุทธ์และ
ระบบการจัดการ โดยในการวัดผลส าเร็จขององค์กรจะมี 2 มิติทั้งวัตถุประสงค์ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงินที่
สมดุลกัน ซึ่งจะพิจารณาได ้4 มุมมอง คือ  
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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) ยังไม่มีศัพท์บัญญัติที่ชัดเจนแต่ปัจจุบันได้มีผู้รู้และ

นักวิชาการหลายท่านได้ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไว้แตกต่างกัน อาทิ การประเมินผลเชิงดุลยภาพ การประเมิน
องค์กรแบบสมดุล  การวัดผลแบบสมดุล  ลิขิตสมดุล  ลิขิตดัชนี  ดุลดัชนี หรือ สมดุลกระดานคะแนน 

แนวคิดเกี่ยวกับ BSC เริ่มมีการกล่าวถึงและใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 โดย 
Kaplan & Norton เป็นผู้น าเสนอแนวคิดนี้ เพ่ือช่วยในการประเมินองค์กรและน าเสนอรายงานให้ผู้บริหาร 
โดยอาศัยมุมมอง (Perspectives) อ่ืนนอกเหนือจากมุมมองทางด้านการเงิน เพราะจากการศึกษาและส ารวจ
สาเหตุ Kaplan & Norton พบว่า องค์กรส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใช้แต่ตัวบ่งชี้ทางด้านการเงินเป็นหลัก แต่
ภายใต้การแข่งขันในยุคปัจจุบันผู้บริหารเริ่มพบว่า การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จและอยู่รอด ภายใต้
ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงนั้น การอาศัยตัวชี้วัดทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ตัวชี้วัดทางด้านการเงินมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น  

 ข้อจ ากัดของตัวชี้วัดทางด้านการเงิน 
1) การแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เน้นปัจจัยจับต้องไม่ได้มากขึ้น ( Intangible the Assets)เช่น ความรู้ 

(Knowledge) ชื่อเสียงภาพพจน์ขององค์กร (Image) ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของพนักงาน
ตรา/ยี่ห้อ ของสินค้า หรือแม้กระทั่งความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) ตัวชี้วัดทางด้านการเงินบอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว (Lagging 
Indicators) แค่ไม่ได้บอกให้รู้ถึงปัญหาและโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ใน
ตัวชี้วัดทางด้านการเงินเป็นตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้มาต่อเมื่อเหตุการณ์หรือระยะเวลาได้สิ้นสุดลงแล้ว 

 
ท าไมจึงเรียกว่า “Balanced Scorecard” 
Balanced คือ ความสมดุลของสิ่งต่อไปนี้ 
ความสมดุลทั้งในด้านการเงินและด้านอ่ืน ได้แก่ ด้านลูกค้า การด าเนินงานภายใน และการเรียนรู้และ

พัฒนา ซึ่งก็คือ มุมมอง (Perspectives) ทั้ง 4 มุมมองของ BSC นั่นเอง 
1) ความสมดุลระหว่างมุมมองในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมุมมองระยะสั้นคือการใช้ความส าคัญด้าน

การเงินเป็นหลัก จนละเลยต่อการพัฒนาองค์กรในระยะยาว เช่น ในเรื่องของบุคลากรหรือด้านเทคโนโลยี แต่ 
BSC เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารมุ่งให้ความส าคัญทั้งมุมมองระยะสั้น (ด้านการเงิน) และมุมมองในระยะยาวที่
แสดงถึงการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

2) ความสมดุลระหว่างมุมมองภายในและภายนอกองค์กร เพราะ BSC เสนอมุมมองด้านลูกค้า 
(Customer perspective) จะเป็นการมององค์กรจากมุมมองของตัวลูกค้าท าให้องค์กรทราบว่า อะไรคือสิ่งที่
ลูกค้าคาดหวังหรือต้องการ 

3) ความสมดุลระหว่างการเพิ่มรายได้และการควบคุมต้นทุน 

http://www.km.moc.go.th/
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4) ความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดที่เป็นเหตุ (Leading indicators) และตัวชี้วัดที่เป็นผล (Lagging 
Indicators) 

 
 Scorecard คือ บัตรคะแนน หมายความว่า มีระบบข้อมูลหรือสิ่งสนับสนุนให้เห็นว่า ตัวชี้วัดในแต่
ละด้านนั้นได้ท าจริงไม่ใช่มีเฉพาะตัวเลข  

BSC กับระบบราชการ ส านักงาน ก.พ. ได้น า BSC มาใช้เป็นกรอบแนวทางก าหนดปัจจัยหลักแห่ง
ความส าเร็จและตัวชี้วัดผลการด าเนินการหลักขององค์กรในการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารราองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วนทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายในองค์กร มุมมองด้านองค์ประกอบภายในองค์กร มุมมองด้านนวัตกรรมและมุมมองด้านการเงิน ซึ่ง
ตามปกติหน่วยงานราชการจะให้ความส าคัญกับปัจจัยภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการท างนและตัว
หน่วยงานมากกว่าปัจจัยภายนอก เช่น  ประชาชนผู้รับบริการ หรือ  ผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์และให้
ความส าคัญกับเรื่องการเงินเฉพาะเวลาเสนอของบประมาณประจ าปีเท่านั้น 

มุมมองของ BSC ไม่จ าเป็นต้องมี 4 ด้านเสมอไป องค์กรที่น าเทคนิค BSC มาใช้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสามารถปรับมุมมองให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสม โดยมุมมองที่ก าหนดขึ้น
ควรเอื้ออ านวยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุกกลุ่ม (ตารางท่ี 2.1) 

 
ตารางท่ี 2.1 ตัวแบบประยุกต์ของ BSC ที่ปรับใช้กับส่วนราชการไทย 

มุมมองด้านลูกค้า  
(Customer Perspective) 

 

ประชาชนผู้รับบริการ นักวิชาการ หน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลผู้มีส่วนได้เสีย
ประโยชน์ 

 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Business Process Perspective) 

 

ความรู้ความสามารถของบุคลากร ทักษะจริยธรรม 
ขวัญและก าลังใจ กระบวนการท างาน วัฒนธรรม
องค์กร 

มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
(Learning and Growth Perspective) 

   

งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์การ
พัฒนาระบบงาน การสร้างเครือข่าย ระบบการ
ตรวจค้นข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มุมมองด้านการเงิน 
(Financial Perspective) 

 

ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากร การใช้งบประมาณให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ การตรวจสอบป้องกันการรั่วไหล การ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
Balanced Scorecard ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลองค์กรไม่สามารถใช้แต่ตัวชี้วัดทางด้านการเงินได้เพียงอย่างเดียว ผู้บริหารต้อง

พิจารณามุมมองอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ซึ่งประเด็นนี้คือ จุดเริ่มต้นหรือที่มาของ BSC ที่ Kaplan กับ Norton 
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลองค์กร โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงมุมมองทั้ง 4 ด้าน คือ 
มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective), มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective), มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Process perspective), มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning 
and Growth perspective) โดยภายในแต่ละมุมมองประกอบด้วย 
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1) วัตถุประสงค์ (Objective) 
2) ตัวชี้วัด (Measures หรือ performance Indicators)  
3) เป้าหมาย (Target) 
4) ความคิดริเริ่ม หรือสิ่งที่จะท า (Initiatives) 

 
Balanced Scorecard ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
BSC นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการประเมินผลแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  

ซึ่งในปัจจุบันว่า จุดอ่อนที่ส าคัญของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การวางแผนหรือ การจัดท ากลยุ ทธ์แต่อยู่ที่
ความสามารถในการน ากลยุทธ์ที่ได้ก าหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การที่
องค์กรจะประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องประกอบด้วยทั้งกลยุทธ์ที่ดี และความสามารถในการน ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติถ้าองค์กรมีกลยุทธ์ที่ดีเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถด าเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันถ้า
มีความสามารถในการปฏิบัติ แต่ขาดกลยุทธ์ที่ดีย่อมท าให้องค์กรขาดทิศทางที่ชัดเจนและยิ่งถ้าองค์กรขาดทั้ง
กลยุทธ์ที่ดีและความสามารถในการปฏิบัติที่ดีองค์กรนั้นย่อมจะประสบความล้มเหลวตั้งแต่ต้น ดังนั้นแนวทาง
ส าคัญที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จจึงต้องประกอบด้วย การมีทั้งกลยุทธ์ที่ดีและความสามารถในการ
น ากลยุทธ์นั้นไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งอุปสรรคส าคัญท่ีท าให้กลยุทธ์ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ประกอบด้วย 

1) วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นขาดการสื่อสารและการถ่ายทอดไปยังผู้บริหารระดับต่างๆ และ
พนักงานซึ่งถ้าบุคคลภายในองค์กรไม่สามารถเข้าใจต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร ย่อมยากที่จะท าให้
บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 

2) การที่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ และพนักงานยังขาดแรงจูงในที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
3) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมักไม่ค่อยให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับกลยุทธ์มาก ผู้ บริหาร

มักจะมองว่ากลยุทธ์เป็นเพียงกิจกรรมที่ท าเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น ท าให้กลยุทธ์ไม่ได้น าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง 

หลักการ BSC สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาอุปสรรคทั้ง 3 ข้อเบื้องต้นของการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ได้ เพราะ BSC จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ อีกทั้งการ
แปลง BSC จากระดับองค์การไปสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ท าให้ทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ตนเองจะต้องท าเพ่ือช่วยให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบผลส าเร็จ 

 
ประโยชน์ของ Balanced Scorecard   
การท า BSC มีประโยชน์ต่อองค์กรหลายประการ ดังนี้ 
1) การเห็นชอบและสื่อสารทางกลยุทธ์ 
2) การเรียนรู้ 
3) การวางแผนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
4) กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์กร 
5) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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แนวทางการน า Balanced Scorecard มาใช้ให้เกิดผล 
การน า BSC ไปใช้ให้เกิดผลส าเร็จนั้น มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง และขั้นตอนที่จะส่งผล

ส าเร็จหรือไม่นั้นอยู่ในขั้นของการน า BSC ไปใช้มากกว่าการออกแบบแต่การน า BSC ไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ
นั้นไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว ซึ่งจะสามารถสรุปปัจจัยที่จะน า BSC ไปใช้ใช้เกิดผลได้ดังนี ้

1) ผู้บริหารระดับสูงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการน า BSC มาใช้ให้เกิดผลส าเร็จผู้บริหารจะต้องมี
ความเข้าใจในหลักการของ BSC และมีทัศนคติที่ดีในการน า BSC มาใช้ อีกทั้งต้องให้การสนับสนุนและเป็น
เจ้าภาพในการน า BSC มาใช้ในองค์กรโดยไม่ควรจะมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองเป็นเจ้าภาพแทน 

2) การบริหารการเปลี่ยนแปลง การน า BSC มาใช้ให้เกิดผลจะต้องน าแนวคิดในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงเข้ามาใช้ร่วมด้วย เนื่องจากการน า BSC มาใช้นั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงที่ควรพิจารณาได้แก่ มุ่งเน้นการสื่อสารภายในและไม่ควรท าทีเดียวทั้งองค์กร รวมทั้งจะต้องมี
การสร้างทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานด้วย 

3) การน า BSC มาใช้ต้องเน้นที่ความเร็ว เรียบง่าย ต่อเนื่อง และใช้เป็นประจ าโดยความเร็วคือ 
ความเร็วในการพัฒนาและน าเอา BSC ไปใช้ การพัฒนาจึงมุ่งเน้นถึงการพัฒนามากกว่าความสมบูรณ์ 
เนื่องจาก BSC จะไม่มีวันสมบูรณ์ได้จนกว่าได้มีการใช้ความเรียบง่ายคือ ความเรียบง่ายในด้านหลักการแนวคิด
ที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาความต่อเนื่อง คือ การน า BSC มาใช้ไม่ใช่โครงการที่จะท าได้ไม่ส าเร็จภายในเวลา
ไม่กี่เดือนหรือปี แต่การที่จะไน BSC จนประสบผลส าเร็จนั้น จะต้องมีความต่อเนื่อง ทั้งมีการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่วนการใช้เป็นประจ าหมายความว่าต้องน า BSC มาใช้ผสมผสานกับการ
บริหารงานประจ าวันไม่ว่าจะจัดให้มีการประชุมตาม BSC หรือท าให้ผลการด าเนินงานตาม BSC เป็นสิ่งที่ท าให้
เห็นได้ชัดเจนอยู่ตลอดเวลา 

4) การผูกผลของ BSC กับสิ่งที่จูงใจบุคลากร ถือเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ซึ่งการผูกกับสิ่งจูงใจ
นั้นหมายถึง ถ้าท าได้ตามเป้าหมายจะได้รับรางวัล แต่ถ้าไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้จะ ไม่เกิดอะไรขึ้น ซึ่งในประเด็น
นี้ยังจ าเป็นต้องพิจารณาต่อไป 

5) BSC ถือเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ ดังนั้นถ้าจะน ามาใช้ให้เกิดผลที่สุด ควรจะน ามาใช้ในด้าน ของ
กลยุทธ์เป็นหลัก ไม่ใช่เพียงแค่การประเมินผลให้ครบทั้ง 5 ด้าน เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ
ก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) เนื่องจากตัวชี้วัดที่อยู่ใน BSC นั้นควรจะเป็นตัวชี้วัดเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Measures) มากกว่าตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดในการเตือนภัย (Safety Measures) ก่อนที่เราจะ
เริ่มท า BSC องค์กรอาจจะมีตัวชี้วัดอยู่แล้วเป็นร้อย ๆ ตัวแต่การท า BSC ไม่ใช่การน าเอาตัวชี้วัดในเชิงกลยุทธ์
เป็นหลัก นั่นคือ ถ้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดีขึ้นย่อมท าให้องค์การดีขึ้นตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ส่วน
ตัวชี้วัดในการเตือนภัยนั้นจะเป็นตัวชี้วัดในการเตือนภัยมากกว่าผลการด าเนินงานนั้นสูงกว่าหรือต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

2.1.7 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการ

ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
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และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็น
ต้น (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ ช่วย
สร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ
ขยันหมั่นเพียร ท าให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะท าให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส 
ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นัก
ลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น 
(http://th.wikipedia.org) 

 กล่าวโดยสรุป ธรรมาภิบาล เป็นกลไกส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชน สามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ที่จะปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมาย  และแสดง
ความเห็นที่แตกต่างกันบนหลักการของการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ
ต่อผลที่กระท า และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ ตอบสนองความต้องการของคนในสังคม มีระบบ
บริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจ
เกิดข้ึนได้ในอนาคต 
 
 

องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.2542 ได้แบ่ง

องค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีออกเป็น 6 ประการ ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.3 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

 
1) หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมาย และกฎข้อบังคับ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของ

สังคม อันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม 

หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 

ธรรมาภิบาล 

หลักความรับผิดชอบ 

หลักความคุ้มค่า 
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2) หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ใน
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

3)  หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ
ท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจน 

4) หลักความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวนสาธารณะประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

5) หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

6) หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่จ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

แต่จะเป็นหลักการใดก็ตาม ก็จะเห็นว่าหลักการทั้งหลายล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษา “ความสมดุล” 
ในมิติต่าง ๆ ไว้ เช่น หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน คือไม่เบียดเบียน ผู้อ่ืนหรือ
ตัวเองจนเดือดร้อน ซึ่งการที่มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก็เพ่ือมุ่งให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสมดุลดังกล่าวว่าอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้  ส่วนหลักความรับผิดชอบ ก็ต้องสมดุลกับ
เสรีภาพที่เป็นสิ่งที่ส าคัญของทุกคน และหลักความคุ้มค่า ก็ต้องสมดุลกับหลักอ่ืนๆ เช่น บางครั้งองค์การอาจ
มุ่งความคุ้มค่าจนละเลยเรื่องความเป็นธรรมหรือโปร่งใส หรือบางครั้งที่หน่วยงานโปร่งใสมากจนคู่แข่งขันล่วงรู้
ความลับที่ส าคญัในการประกอบกิจการ ความสมดุล หรือ ธรรม จึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของธรรมาภิบาล 
(ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 

หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

1) ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาใช้บริการ ( Clear 
statement-high service quality)" องค์กรจะต้องมีการประกาศ (statement) พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่ชัดเจน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การปฏิบัติงานขององค์กรนั้น ๆ" 

2) ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่และบทบาทของตน (Public Statement ว่าจะท า หน้าที่
อย่างไรโดยวิธีอะไรที่จะบรรลุเป้าหมาย) "ผู้บริหารควรแจ้งให้ประชาชนได้ทราบในการประกาศสาธารณะ 
(Public Statement) ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยระบุให้ทราบถึงการปฏิบัติงานที่พอเหมาะกับ
ขนาดและความซับซ้อน (Complexity) ขององค์กร" 

3) ส่งเสริมค่านิยม (Values) ขององค์กร และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติ
หรือพฤติกรรม (Behaviors) (moral integrity and etiquette in the responsiveness to the diverse 
public) "ผู้บริหารท าตัวเป็นตัวอย่างในการให้บริการแก่ประชาชนทุกชนชั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน" 

4) มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม(Providing 
information to flow two-ways)"ต้องมีระบบตรวจสอบการท างานทุกอย่าง เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกอย่างด าเนิน
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ไปตามแผนการท างาน มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบัญชีการเงินรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่ผลิตโดย
องค์กร" 

5) พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(ผู้บริหารต้องมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง) "ผู้บริหารจัดการจะต้องมีความรับผิดชอบใน
ผลงาน โดยการประเมินผลงานเป็นระยะๆ ทั้งนี้รวมทั้งการประเมินความต้องการในการฝึกอบรม หรือการ
พัฒนาทักษะที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่" 

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

 
2.1.8 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลแผนพัฒนาและแผนด าเนินงาน และการประเมินความเป็น

องค์กรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
การประเมินผลแผน/โครงการ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแผน/

โครงการ แล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในการ
ปรับปรุงแก้ไขแผน/โครงการ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อไปการประเมินผลแผน/โครงการ 
สามารถท าได้ 4 ระยะคือ 1) ก่อนเริ่มด าเนินการ (Pre-plan) เพ่ือดูว่าแผน/โครงการมีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้หรือไม่ 2) ระหว่างด าเนินการ (On-going) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของแผน/โครงการ และ
ตรวจสอบแผน/โครงการ 3) เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการ(Completion) เพ่ือดูว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หรือไม่ 4) หลังแผน/โครงการ (Post) เพ่ือดูผลส าเร็จต่อเนื่องและผลกระทบที่เกิดจากแผน/โครงการ ท าให้
ทราบถึงผลประโยชน์ ผลกระทบในระยะยาว อาจเรียกว่าเป็นการประเมินความยั่งยืนของแผน/โครงการ 
เทคนิคที่ใช้ในการประเมินแผน/โครงการนอกจาก CIPP Model ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเทคนิค 
Balanced Scorecard ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้นเพื่อ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญต่อความอยู่รอดและเติบโต
ขององค์กร 4 กลุ่มหลักดังนี้ 

2.8.1 ด้านการเป็นองค์กรภาครัฐที่มีการด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ในแผน ได้แก่ 
ความส าเร็จของโครงการ และความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 

2.8.2 ด้านกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการจากองค์กรภาครัฐ ได้แก่ การตอบสนอง รวดเร็วและ
ถูกต้อง การให้บริการ (คุณภาพของการบริการ) ที่มีต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ 

2.8.3 ด้านการบริหารจัดการ/กระบวนการภายใน ได้แก่ เวลาในกระบวนการ (การใช้เวลาใน
แต่ละขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม) คุณภาพในกระบวนการ (คุณภาพของงานในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการ) 
ผลิตภาพในกระบวนการ (ทักษะ แรงจูงใจ ผลผลิตต่อคน) ความรู้ความสามารถของบุคลากร ทักษะจริยธรรม 
ขวัญและก าลังใจ กระบวนการท างาน วัฒนธรรมองค์กร 

2.8.4 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ การค้นคว้า ทดลอง การผลิต และบริการ การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การศึกษาหาวิธีปรับปรุงระบบงาน การรักษาทุนทางปัญญา การใช้ทักษะการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร 

 
 
 

http://medinfo.psu.ac.th/pr/WebBoard/readboard.php?id=20713
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2.1.9 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะผู้ศึกษาได้น าแนวคิด CIPP Model และ Balanced Scorecard มาใช้
โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ตามแนวของ CIPP Model คือ การประเมินด้านบริบท (Content) ด้าน
ปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) และน าแนวคิด Balanced 
Scorecard มาใช้ในการประเมินด้านผลผลิต 
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การทบทวนงานและ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูม ิ

 
- สภาพทั่วไปและข้อมูลของ อบจ.

เชียงใหม ่
- การด าเนินงานงานตามนโยบาย

และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.

เชียงใหม ่
- แผนพัฒนาสามปี อบจ. เชียงใหม ่

ความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า 

- แนวคิดท่ีน 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 

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 ี
 

บทบาทของ อบจ. ที่มีคุณภาพใน
การบริหารจัดการ 

- ธรรมาภิบาล 
- โปร่งใส 
- ความรับผดิชอบ 
- บทบาทตาม พรบ. 

สรุปผลประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พนินท์ เครือไทย และ ชิชญาสุ์ ช่างเรียน (2554) ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก 
ผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะพบว่า อปท.ขนาดกลาง มีจุดเด่นในด้านการ

ให้บริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ด้านการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว และด้านการ
สาธารณสุขใน ขณะที่อปท.ขนาดเล็กเน้น การให้บริการสาธารณะเฉพาะด้าน (Specific function) ได้แก่ ด้าน
การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ สงบเรียบร้อย ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนาจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อปท.ใช้
ปัจจัยน าเข้ามากเกินในด้านการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมศาสนาจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน ด้านการลงทุนและ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย อย่างไรก็ตามเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ อปท. การก าหนดนโยบายเฉพาะด้านควรเน้น
ความร่วมมือระหว่าง อปท.ในแต่ละระดับ โดยเน้นความร่วมมือที่มีองค์กรเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล 
นอกจากนี้ในกลุ่ม อปท. ระดับเดียวกัน การจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้จะน าไปสู่การปรับปรุงการบริหาร
จัดการโครงการที่อปท. จ าเป็นต้องปรับตัวต่อไปในอนาคต 

อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ (2557) ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
ปานกลาง-ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในความรับผิดชอบ แต่มีนโยบาย
และแผนงานในการพัฒนาการท่องเที่ยว เน้นการสนับสนุน การจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถูกบรรจุเข้า
ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มาส่งเสริมเป็นล าดับต้น ๆ เมื่อเทียบ
งบประมาณที่มีอยู่กับพ้ืนที่รับผิดชอบ 32 อ าเภอ ถือว่ายังไม่พอเพียง จึงท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวไม่เป็น
รูปธรรมเท่าที่ควร กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว ยังไม่มีความเข้าใจถึงบทบาท  อ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในด้านการท่องเที่ยว ทราบเพียง บทบาทด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และมีความคาดหวังให้สนับสนุนงบประมาณใน การจัดกิจกรรมทุกระดับ และเพ่ิมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยผู้ศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากา ร
ท่องเที่ยวของจังหวัด นครราชสีมาภายใต้บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้าน
งบประมาณ ด้านการวางนโยบายและแผนงาน 

นิตย์รดี ใจอาษา (2555) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหาร
จัดการในองค์การ บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การมี
ส่วนร่วม และการควบคุม อยู่ในระดับมากและผลการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
กระบวนการการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  พบว่า บุคลากรที่มีเพศอายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและหน่วยงานที่สังกัด ต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหาร
จัดการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ไมแ่ตกต่างกัน 

แวหะมะ จินาแว และ อริยา คูหา (2553) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอยี่งอ ในการให้บริการทั้ง 8 ด้าน คือ
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการศึกษา ด้านสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารการจัดการที่ดี และ ด้าน
ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการทั้ง 8 ด้าน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ประชาชนที่มีกลุ่มอายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยประชาชนให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาด้านการคมนาคม ปรับปรุงแหล่ง
น้ าอุปโภคบริโภค ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และใช้ชีวิตแบบพอเพียง พัฒนา
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตส านึกให้พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการใช้ชีวิตร่วมกันของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหาร
จัดการ ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการด าเนินงานปัญหา และอุปสรรคการด าเนินงานตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งข้อเสนอเพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของ
โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นวิธีการ
ด าเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลในการติดตามและประเมินผลได้แก่ 
1) บุคลากรที่ท างานในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ส่วนงานที่รับผิดชอบการด าเนินโครงการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2) ประชาชนและผู้น าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ในพื้นท่ีด าเนินการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ 
3) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 
4) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 42 คน 

 
 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง บางส่วนของประชากรที่จะใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการจ านวน 41 คน ที่
ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานของส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ค านวณจากสูตรของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2544) 
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เมื่อ n0 หมายถึง  ขนาดตัวอย่างเบื้องต้น 
p  หมายถึง  สัดส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ซึ่งมีค่าเป็น 0.762 ; 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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1
254

 

โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญและเป็นสัดส่วนกับจ านวนข้าราชการจากแต่ละหน่วยงานดังตารางที ่3.1 
 

ตารางที ่3.1 จ านวนและขนาดตัวอย่างข้าราชการในแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนงาน จ านวนข้าราชการ ขนาดตัวอย่าง 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 39 6 
2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 11 2 
3. กองแผนและงบประมาณ 21 3 
4. กองคลัง 24 4 
5. ส านักการช่าง 74 12 
6. กองพัสดุและทรัพย์สิน 24 4 
7. ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32 5 
8. กองการเจ้าหน้าที ่ 24 4 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 5 1 

รวม 254 41 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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1) ประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ และผู้น าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ถูกสุ่มโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามลักษณะของโครงการและตัวชี้วัด 

2) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่ีตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
 

3.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.2.1 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ 

พ้ืนที่เป้าหมายของการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่ที่กระจายตามลักษณะทั้ง 4 โซน ทาง
ภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

โซนที่ 1 ได้แก่ อ าเภอกัลยานิวัฒนา อ าเภอสะเมิง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด 
อ าเภอดอยเต่า และอ าเภออมก๋อย 

โซนที่ 2 ได้แก่ อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอ.เวียงแหง อ าเภอเชียงดาว 
อ าเภอพร้าว และ อ าเภอแม่แตง 

โซนที่ 3 ได้แก่ อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแม่ออน อ าเภอสารภี อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง 
อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่วาง และ อ าเภอดอยหล่อ 

โซนที่ 4 ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ริม และ อ าเภอสันทราย 
 

คณะท างานสุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างน้อย 3 ยุทธศาสตร์ โดยคณะผู้ศึกษาร่วมกับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง ที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน และ/หรือ
โครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ จ านวน 3 ครั้งโดยผลการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จะน าเสนอในรายงานฉบับที่ 2  

ผลการสุ่มพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยม คือ คณะท างานท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จ านวน 3 ครั้ง โดยคณะท างาน
จะก าหนดวันและเวลาเพ่ือตรวจพื้นที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชด าริดอยค า 
บ้านกองลม หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (อ าเภอเวียงแหง) ก าหนดลงพ้ืนที่วัน
พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561  

ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.3005 บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4 ต าบล    
แม่คะ เชื่อมบ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ 15 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (อ าเภอฝาง) ก าหนดลงพื้นทีว่ันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 

ครั้งที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 21 ต าบลดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านโทกเสือ ต าบลดอยหล่อ เชื่อมบ้านโป่งจ้อ หมู่ที่ 7 ต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
(อ าเภอดอยหล่อ) และ ติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้  
(อ าเภอดอยสะเก็ด) ก าหนดลงพื้นที่วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 
 

3.2.2 การพิจารณาโครงการต่อเนือ่ง 
 โครงการต่อเนื่อง หมายถึง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง 3-4 ปีติดต่อกัน และมีการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3.2.3 การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท างานขอข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกองแผน

และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ทั้งรวมและแยกโครงการประเภทจัดซื้อวัส ดุ
ครุภัณฑ์  ทั้งนี้การแยกโครงการประเภทจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ออกจากโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยต้องมีการเปรียบเทียบความสอดคล้องของโครงการตามแผนพัฒนาฯ กับ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ป ี    
(พ.ศ. 2561-2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2564) 
โดยผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-2 จะน าเสนอใน
รายงานฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1-3 จะน าเสนอในรายงานฉบับที่ 2 และทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะน าเสนอ
ในรายงานฉบับสมบูรณ ์

 
3.2.4 การสุ่มติดตามโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
คณะท างานได้ท าการสุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ขนาดตัวอย่างจากสูตร     
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เมื่อ n0 หมายถึง ขนาดตัวอย่างเบื้องต้น 
p  หมายถึง สัดส่วนโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีค่าเป็น 

0.7662 ; 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. 2561 
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ด้วยวิธีสุ่มแบบเชิงเดียว และเป็นสัดส่วนกับจ านวนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังตารางที่ 3.2 ทั้งนี้จะ
ติดตามในด้านงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะของโครงการ และผลการด าเนินโครงการเท่านั้น 
 

ตารางที ่3.2 จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานฯ และจ านวนโครงการที่ท าการสุ่มเพ่ือติดตามผล 

 
3.2.5 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

คณะท างานได้พัฒนาตัวชี้วัดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพันธกิจด้านคุณภาพของผลงานด้านการ
บริหารจัดการ ด้านกลุ่มเป้าหมาย (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา (นวัตกรรม) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

การประเมินพันธกิจ: 1. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 

1. ความครบถ้วนของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

ประเมินลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 4 ข้อ ดังนี้ 
1) แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 แผน 
2) แสดงแนวทางการพัฒนาและเป้าประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

ที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3) แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วง

ระยะเวลาสี่ปี 
4) แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เกณฑ์การประเมิน 

 ด าเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับดี 
 ด าเนินการ 2 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 ด าเนินการ 1 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการตามแผนฯ/สุ่มติดตามผล 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 96/17 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 14/3 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8/2 
4. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 4/1 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 52/8 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการ

จัดระเบียบชุมชน สังคม 
13/2 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 50/8 
รวม  237/41 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
2. การเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
และประสานแผนพัฒนา 4 ปี 
(2561-2564) 
หมายเหต ุ
แผนชุมชนคือ ผลของการจัดการบริหารการ
ให้ชุมชน 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 างานตามแผนในระยะท่ี 2 
ดังนี้ 
1) มีการจัดท าประชาคมและประสานแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
2) กิจกรรมประชาคมและประสานแผนฯ ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ 

หรือข้อบัญญัติประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
3) มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาคม

และประสานแผนฯ 
4) มีการจัดท าวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นหน่วยงานที่สามารถประสาน

แผนพัฒนาระยะ 4 ปี (2561-2564) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

เกณฑ์การประเมิน 
 ด าเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับดี 
 ด าเนินการ 2 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 ด าเนินการ 1 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุงการด าเนินการ 

3. การแก้ไขปัญหาของชุมชน ประเมินกระบวนการท างาน ดังนี้ 
1) อบจ.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ

ผลการด าเนินโครงการ 
2) อบจ.ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกันระหว่าง อปท. ในการ

จัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
3) มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการหรือ

หน่วยงานรัฐในการจัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4) มีการมอบหมาย/ร่วมมือ/ส่งเสริมให้ภาคชุมชนหรือองค์กรประชา
สังคม เป็นผู้ด าเนินการแทนเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนหรือเพ่ือการ
จัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน 
 ด าเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ด าเนินการ 2 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 ด าเนินการ 1 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

4. การบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

เป็นการประเมินความครบถ้วนของเนื้อหาการบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
1) มีการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและจัดท าโครงการ

พัฒนาเพื่อขยายฐานการพัฒนาในด้านต่างๆ ในปี พ.ศ. 2561-
2564 ให้มีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
2) มีการจัดท าแผนมีการประสานและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนา

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

3) เตรียมโครงการต่างๆให้อยู่ในลักษณะพร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ
งบประมาณ 

4) มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

5) มีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ด าเนินการทุกข้อหมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 4 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับดี 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 ด าเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

 
การประเมินพันธกิจ: 2. ผลส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
1. ร้อยละของการกระจาย
งบประมาณและโครงการ
ในแต่ละพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ 

ตรวจนับ วิเคราะห์ โครงการที่อยู่ในแผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้มีการจัดสรร
งบประมาณ และจ านวนโครงการลงในแต่ละพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 85 หมายถึง มีการกระจายดีมาก 
 ร้อยละ 74.29 - 95.99 หมายถึง มีการกระจายดี 
 ร้อยละ 52.29 – 74.28  หมายถึง มีการกระจายปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 52.29 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการตามแผน 

ตรวจนับจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง เทียบกับโครงการทั้งหมดที่อยู่ใน
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
3. ร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการแลว้เสร็จตามแผน 

ตรวจนับจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงและแล้วเสร็จ เทียบกับโครงการ
ทั้งหมดท่ีอยู่ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดี 
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

 
การประเมินพันธกิจ: 3. ผลส าเร็จของแผนการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
1. ร้อยละของแผนการ
ด าเนินงานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561   
ที่สอดคล้องกับ  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 
 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 

วิเคราะห์ และจ าแนกโครงการที่อยู่ในแผนการด าเนินงานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
 

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือทราบประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเม่ือสิ้นสุดแผน 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดีมาก 
 ร้อยละ 74.29 - 95.99 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับด ี
 ร้อยละ 52.29 – 74.28 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 52.29 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินลงทุนเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
 

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุน เพ่ือทราบประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการใช้จ่ายเงินลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเมื่อสิ้นสุดแผน 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่รอ้ยละ 88 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.11 – 87.99 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดี 
 ร้อยละ 52.29 – 65.10 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 52.29 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
4. ร้อยละของโครงการตาม
แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ที่ได้ด าเนินการเทียบ
กับเป้าหมายในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

ตรวจนับจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ที่ด าเนินการจริง เทียบกับโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

5. ร้อยละของโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนให้มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินวัดจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมีการจัดสรร
งบประมาณต่อเนื่อง 3-4 ปีติดต่อกัน และมีการด าเนินงานตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

 
 

การประเมินคุณภาพของผลงาน: ผลการด าเนินงาน 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์
ในการด าเนินโครงการ 

ประเมินโดยพิจารณาร้อยละของจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ครบถ้วนเทียบกับจ านวนโครงการที่ด าเนินการ(ใช้วิธีสุ่มอย่าง
ง่าย) 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

ประเมินโดยพิจารณาร้อยละของจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่ระบุ
ในแผนการด าเนินงานเทียบกับจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ )ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง(  
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. การขยายผลการด าเนิน ประเมินโดยพิจารณาจากร้อยละของโครงการต่อเนื่องตามแผนพัฒนา
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
โครงการให้เกิดความยั่งยืน ท้องถิ่นสี่ปีที่มีลักษณะการด าเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อเทียบกับโครงการต่อเนื่องทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

 
การประเมินการบริหารจัดการ: 1. แผนพัฒนาบุคลากร 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
1. ผลส าเร็จของการ
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นข้อ ซึ่งข้อมูลได้จาก (ข้อ 6 
รวม) หลักฐานทั้งท่ีเป็นเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
1) มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2) มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้

บุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5) มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
6) มีการน าผลการการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน หรือ

การบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
เกณฑ์การประเมิน  
 ด าเนินการทุกข้อหมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 4-5 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 ด าเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

ประเมินจากร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อให้สูงขึ้น ได้รับการ
อบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา เลื่อนต าแหน่ง 
เกณฑ์การประเมิน 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง ด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง ด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง ด าเนินการระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร 

ประเมินจากร้อยละของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้น ว่าเป็น
หลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมอย่าง
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
และตรงกับความต้องการ
ของบุคลากร 

แท้จริง หรือเป็นหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงประจักษ์แล้ว 
เกณฑ์การประเมิน 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง ด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00-79.99 หมายถึง ด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00-64.99 หมายถึง ด าเนินการระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

 
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 ระดับดี 
 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 และมีการใช้งานระบบใหม่จนปรากฏผล
ส าเร็จ – มีการด าเนินการในระดับดีมาก 

2. มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการเท่ากับในปีที่ผ่านมา และมีการด าเนินงานจนปรากฏผลส าเร็จ - 
มีการด าเนินการในระดับด ี

3. มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการเท่ากับในปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีผลส าเร็จของงาน – มีการ
ด าเนินการในระดับปานกลาง 

4. ไม่มีน าระบบสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้งาน – ต้องปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

2. ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมต่อการบริหาร
จัดการ 

ประเมินจากผลส าเร็จของการใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินการ 
-  ประเมินจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานก่อนและ

หลังการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินการ 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
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 
การน านวัตกรรมมาใช้ส่งผลให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพลดลง - มี
การด าเนินการในระดับปานกลาง 

4. มีระบบสารสนเทศแต่ไม่มีการน ามาใช้ หมายถึงต้องมีการปรับปรุงการ
น านวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ - ต้อง
ปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 

ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 

ประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการในพ้ืนที่ที่ อบจ. เข้าไป
ปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานฯ 
ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ ช่วงคะแนน 0-3 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
  ≥80       ได้        3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 70-79.99  ได้    2.25 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 
 60-69.99  ได้    1.50 คะแนน หมายถีง พึงพอใจปานกลาง 
 50-59.99  ได้    0.75 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 <50         ได้       0  คะแนน หมายถึง ไม่พึงพอใจ      

2. ความพึงพอใจของกลุ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อ
กลุ่มปฏิบัติงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเมินจากความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการ อบจ. 
ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ ช่วงคะแนน 0-3 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
  ≥80       ได้        3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 70-79.99  ได้    2.25 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 
 60-69.99  ได้    1.50 คะแนน หมายถีง พึงพอใจปานกลาง 
 50-59.99  ได้    0.75 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 <50         ได้       0  คะแนน หมายถึง ไม่พึงพอใจ      

3. ความพึงพอใจของกลุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเมินจากความพึงพอใจของ นายก อปท .ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
เชียงใหม่ และตัวแทนภาคธุรกิจ ในพ้ืนที่ที่ อบจ. ได้เข้าไปปฏิบัติงานตาม
แผนด าเนินงานฯ 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
 
 
 
 
 

 

ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ ช่วงคะแนน 0-3 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
  ≥80       ได้        3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 70-79.99  ได้    2.25 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 
 60-69.99  ได้    1.50 คะแนน หมายถีง พึงพอใจปานกลาง 
 50-59.99  ได้    0.75 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 <50         ได้       0  คะแนน หมายถึง ไม่พึงพอใจ      

4. ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการ
จัดท าแผน และการ
ด าเนินงานตามแผน 
 
 
 

 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนฯ  
ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ ช่วงคะแนน 0-3 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
  ≥80       ได้        3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 70-79.99  ได้    2.25 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 
 60-69.99  ได้    1.50 คะแนน หมายถีง พึงพอใจปานกลาง 
 50-59.99  ได้    0.75 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 <50         ได้       0  คะแนน หมายถึง ไม่พึงพอใจ      

5. ความพึงพอใจของกลุ่ม
ข้าราชการ อบจ  .ที่มีต่อการ
บริหารงานตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเมินจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ มีต่อการ
บริหารงานตามนโยบายของนายก อบจ. 
วิธีการวัด – แบบสอบถามที่วัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ระดับ 5   
โดยใช้ข้อค าถามจากนโยบายการบริหารงานที่นายก อบจ.ที่เสนอต่อสภาฯ 
ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ ช่วงคะแนน 0-3 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
  ≥80       ได้        3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 70-79.99  ได้    2.25 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 
 60-69.99  ได้    1.50 คะแนน หมายถีง พึงพอใจปานกลาง 
 50-59.99  ได้    0.75 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 <50         ได้       0  คะแนน หมายถึง ไม่พึงพอใจ      

6. ความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
ข้าราชการ อบจ. 

ประเมินจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ ในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง 
ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ ช่วงคะแนน 0-3 คะแนน 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ≥80       ได้        3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 70-79.99  ได้    2.25 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 



60 
 

รายงานฉบับที่ 1 การติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
60 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
 60-69.99  ได้    1.50 คะแนน หมายถีง พึงพอใจปานกลาง 
 50-59.99  ได้    0.75 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 <50         ได้       0  คะแนน หมายถึง ไม่พึงพอใจ      

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ทั้งนี้แบบสอบถามมีการก าหนดค่าความคิดเห็น/ความ พึงพอใจออกเป็น     
5 ระดับ ตั้งแต่ 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  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
ในการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่คณะผู้ศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์จากการ

ด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ และผู้น าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตาม
ลักษณะของโครงการ 

และคณะผู้ศึกษาได้จัดท าแบบประเมินให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเมินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ด้วย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แบบสอบถาม 4 ฉบับ ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และตามการประเมินตัวชี้วัด 

1.  แบบสอบถามส าหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึง
พอใจในการบริหารงานและการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

3. แบบสอบถามส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 
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4. แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือประเมินความพึงพอใจของการได้รับบริการ 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหลายวิธี ดังนี้ 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร อาทิ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ป ี    
(พ.ศ. 2561 - 2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 -
2564) 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เช่น การสัมภาษณ์บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ การ
สัมภาษณ์บุคลากรในกองแผนงานและงบประมาณ 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เช่น การส่งแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางไปรษณีย์ แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการในส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ จากการลงพ้ืนที่ 
 

3.5 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจะอยู่ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส าหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นใช้วิธีการหลายแบบขึ้นอยู่
กับลักษณะของตัวชี้วัด เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบบรรยาย 
ตาราง และกราฟ 

 
 
 
 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ 

 
ในแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการ

แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับรายงานฉบับที่ 1 นี้ คณะผู้ติดตามและพประเมินได้ท าการวิเคราะห์
งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 และ 2 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
4.1 งบประมาณตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ าแนกตาม

ยุทธศาสตร ์
จากการวิเคราะห์ พบว่า งบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2561 มีจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 915,546,890 บาท มีการจัดสรรให้กับโครงการตามยุทธศาสตร์จ านวน 
237 โครงการ หลังจากโอนลด โอนเพ่ิมแล้วคงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้ 915,338,408 บาท และ 3 
ยุทธศาสตร์แรกท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่  

 ล าดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนเงิน 352,999,800 บาทคิดเป็นร้อยละ 
38.56 ของงบประมาณท้ังหมด 

 ล าดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวนเงิน 219,467,470 บาท คิด
เป็นร้อยละ 23.97 ของงบประมาณท้ังหมด 

 ล าดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จ านวนเงิน 149,081,420 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.28 ของงบประมาณท้ังหมด รายละเอียด ดังภาพที ่4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4.1 การจัดสรรงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร ์

4.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 

352,999,800 บาท จ านวน 96 โครงการ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีการด าเนินงานใน 2 แผนงาน คือ 

แผนงานที่ 1: เคหะและชุมชน มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 3 ,300,000 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.93 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 

38.56% 

6.19% 
6.58% 4.22% 

23.97% 

4.20% 

16.28% 
โครงสร้างพื้นฐาน 

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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แผนงานที่ 2: อุตสาหกรรมและการโยธา มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 93 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 
349,699,800 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.07 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ ดัง
แสดงในภาพที่ 4.2  

กดัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2 งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรด้านยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามแผนงาน 

 
ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานถูกบรรจุไปด้วยโครงการก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐานของชุมชนใน 2 แผนงาน เช่น เคหะที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า โครงการเกี่ยวกับน้ า เป็นต้น ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจ านวนโครงการพบว่า เป็นยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการมากที่สุดคือ 96 โครงการ จากผลการ
ติดตามในปีที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการยกเลิกโครงการ และมีโครงการที่รอ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก การก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างมีเงื่อนไข
ในการด าเนินการมากกว่าโครงการด้านอื่นๆ เช่น ฤดูกาล ราคากลาง เป็นต้น (ตารางท่ี 4.1) 

เมื่อพิจารณาจากแผนงาน พบว่า โครงการในแผนงานที่ 2 คือ อุตสาหกรรมและการโยธา ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมากกว่าแผนงานที่ 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.07 ของงบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจาก 
ยังคงมีอีกหลายพ้ืนที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังรอการพัฒนาด้านการ
โยธา อีกทั้ง หลายพ้ืนที่ได้จัดท าแผนการพัฒนาชุมชนของแต่พ้ืนที่ด้านการโยธา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
จัดท าผังเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการซ่อมแซมผิวจราจร ในขณะที่แผนงาน
เคหะชุมชนมีโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มากนัก เช่น จ้างเหมาบริการตัดหญ้า โครงการบ ารุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานแยกตามแผนงาน 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 

แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณจัดสรร 

ต่องบประมาณ
ท้ังหมด 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(โครงการ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

รอ 
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

ยกเลิก
(โครงการ) 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

แผนงานที่ 1: เคหะชุมชน 3,300,000.00 3,300,000.00 0.93 1,135,708.00 2.44 - 3 - - 3  

แผนงานที่ 2: อุตสาหกรรม 349,699,800.00 349,699,800.00 99.07 45,373,229.00 97.56 - 92 1 - 93  

รวม 352,999,800.00  352,999,800.00   100.00 46,508,937.00  100.00  0  95  1  0  96 100.00 

ร้อยละ 100.00  100.00   13.18   0  98.96 1.04 0  100.00  
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52.90% 

5.91% 

41.19% 

แผนงาน : เคหะและชุมชน งบประมาณ 
30,000,000 บาท 

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งบประมาณ 3,350,000 บาท 

แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบประมาณ 23,358,000 บาท 

4.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น 56,708,000 บาท จ านวน 14 โครงการ หลังจากโอนลดโอนเพ่ิมแล้วคงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้ 
63,508,000 บาท มีการด าเนินงานใน 3 แผนงาน คือ 

แผนงานที่ 1: เคหะและชุมชน มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 30,000,000 
บาท หรือเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47.24) ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 

แผนงานที่ 2: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 
3,350,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.27 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 

แผนงานที่ 3: การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็น
งบประมาณ 23,358,000 บาท หรือมากกว่าหนึ่งสาม (ร้อยละ 36.78) ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ ดังแสดงในภาพที่ 4.3 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.3 งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ าแนกตามแผนงาน 

ภาพที่ 4.3 แสดงให้เห็นถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนงานทั้ง 3 แผนงาน กล่าวคือ 
แผนงานที่ 1 เคหะและชุมชน และแผนงานที่ 3 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในสัดส่วนที่ค่อนข้างแตกต่างกันคือ 30 ล้านบาท และ 23.358 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
47.24 และร้อยละ 36.78 ตามล าดับ โดยแผนงานที่ 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดเหมือนปีที่ผ่านมา
ด้วยโครงการด้านการบริการบ ารุงรักษาไม้ดอก และการตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับและงานศิลปกรรม 
ในขณะที่แผนงานที่ 3 เน้นไปที่โครงการด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เพ่ือพิจารณาที่แผนงานที่ 2 ด้านความเข้มเข็งของชุมชน พบว่า มีเพียง 4 โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ โดยเน้นไปที่โครงการส่งเสริมกรมีรส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาการกระจายสินค้า การพัฒนาสินค้าบ้านถวายสฦประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการจ้างที่ปรึกษา
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

อย่างไรก็ตาม งบประมาณท่ีจัดสรรให้แก่แผนงานที่ 2 อาจจัดสรรให้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ถึงฉบับปัจจุบัน ให้ความส าคัญไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น 
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ควรมีการน าโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ต่อไป โดยอาจลดการจัดสรรงบประมาณในแผนงานที่ 1 ลง และเปลี่ยนเป็น
กิจกรรมชุมชนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสท ากิจกรรมในการปลูกไม้ดอกไม้
ประดับร่วมกันไว้ใช้ในการตกแต่งเมืองหรือชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
ให้แก่ประชาชนทุกคนอีกด้วย (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางท่ี 4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแยกตามแผนงาน 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์  
เศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยว 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณจัดสรร 

ต่องบประมาณ
ท้ังหมด 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(โครงการ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

รอ 
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

ยกเลิก
(โครงการ) 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

แผนงานที่ 1: เคหะและชมุชน 30,000,000.00 30,000,000.00 52.90 - - - 2 - - 2  

แผนงานที่ 2: สร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน 

3,350,000.00 4,150,000.00 7.32 2,101,090.00 62.72 2 1 1 - 4  

แผนงานที่ 3: การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

23,358,000.00 29,358,000.00 51.77 6,285,730.00 26.91 1 7 - - 8  

รวม 56,708,000.00  63,508,000.00 111.99 8,386,820.00  89.63  3  10  1  0  14 100.00 

ร้อยละ 100.00  111.99  14.79    21.43  71.43 7.14  0  100.00  
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4.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรร
งบประมาณท้ังสิ้น 38,600,000 บาท จ านวน 8 โครงการ มีการด าเนินงานใน 3 แผนงาน คือ 

แผนงานที่ 1: เคหะและชุมชน มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 36,000,000 
บาท หรือร้อยละ 93.26 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 

แผนงานที่ 2: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 
1,500,000 บาท หรือร้อยละ 3.89 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 

แผนงานที่ 3: การเกษตร มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 1,100,000 บาท 
หรือร้อยละ 2.85 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ ดังภาพที ่4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ าแนกตามแผนงาน 

ภาพที่ 4.4 แสดงให้เห็นถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนงานทั้ง 3 แผน กล่าวคือ แผนงานที่ 
2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และแผนงานที่ 3 ด้านการเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน คือ 1.5 ล้านบาท และ 1.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.89 และร้อยละ 2.85 ตามล าดับ โดย
ทั้งสองแผนงานได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าแผนงานที่ 1 คือ แผนงานเคหะและชุมชน ใกล้เคียงกับปี
ที่ผ่านมา โดยแผนงานที่ 2 มีเพียง 1 โครงการเท่านั้นที่เน้นไปในด้าน การประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตส านึก 
และความตระหนักในการดูแลรักษาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนงานที่ 3 มี
เพียง 2 โครงการ คือ โครงการเกี่ยวกับการท าแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัว และการปลูกไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือ
ลดภาวะโลกร้อน โดยโครงการทั้งสองแผนด าเนินการในรูปแบบการฝึกอบรม 

ในขณะที่แผนงานที่ 1 เคหะและชุมชน งบประมาณที่จัดสรร เน้นหนักไปที่โครงการบริหารจัดการ
โรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้มากที่สุด คือ 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรทั้งหมดในแผนงานที่ 1 ส่วนงบประมาณที่เหลือได้จัดสรรให้กับโครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษา
ต้นยางจ านวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.89 และโครงการที่เหลือได้รับการจัดสรรงบประมาณใน

93.26% 

3.89% 2.85% 
แผนงาน : เคหะและชุมชน  งบประมาณ 
36,000,000 บาท 

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบประมาณ 1,500,000 บาท 

แผนงาน : การเกษตร  งบประมาณ 
1,100,000 บาท 
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สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแว้ดล้อม ได้รับงบประมาณเท่ากันคือ โครงการละ 1.5 ล้านบาท และโครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด คือ 1 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.78 เท่านัน้ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า โครงการบริหารจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ ที่ด าเนินการด้วยการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบประมาณให้เป็นจ านวนมากกว่าโครงการอ่ืนๆ ในแผนงานที่ 1 
นั้นคณะผู้ประเมินเห็นว่า ควรมีการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ที่หลากหลายมากกว่านี้ เช่น การศึกษาดู
งานการบริหารจัดการโรงงานปุ๋ยที่ประสบผลส าเร็จในประเทศ การฝึกปฏิบัติด้านการตลาด การสร้างกลยุทธ์
การขาย หรือแม้แต่การตั้งหน่วยงานย่อยภาตใต้โรงงานปุ๋ย เพ่ือท าการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development Division) ด้านศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานปุ๋ยให้ชัดเจน เพ่ือสร้างผล
ก าไรให้แก่โรงงาน หรือจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพ่ิมเติมเพ่ือโครงการที่ 5 คือการฝึกอบรมสัมมนา และ
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเกี่ยวข้องกันกับโครงการบริหารจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของ
เหลือใช้ (ตารางท่ี 4.3) 

นอกจากนี้ แผนงานที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่เน้นด้านการประชาสัมพันธ์ 
จิตส านึก ความตระหนักการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจมีการเพ่ิมการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ โดยอาจเป็นกิจกรรมเพ่ิมความรู้ 
ความสามารถและทักษะต่างๆ ด้านกากรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการรวมกลุ่ม
ชาวบ้าน ชุมชน หรือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุน
ชน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ตารางท่ี 4.3 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแยกตามแผนงาน 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 

 
 

 

แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์  
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมแยกตามแผนงาน 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณจัดสรร 

ต่องบประมาณ
ท้ังหมด 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(โครงการ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

รอ 
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

ยกเลิก
(โครงการ) 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

แผนงานที่ 1: เคหะและชมุชน 36,000,000.00 36,000,000.00 92.30 4,475,931.47 81.50 - 7 1 - 8  

แผนงานที่ 2: สร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 

1,500,000.00 1,500,000.00 3.90 884,000.00 16.10 - 1 - - 1  

แผนงานที่ 3: การเกษตร 1,100,000.00 1,100,000.00 2.90 132,000.00 2.40 - 1 1 - 2  

รวม 38,600,000.00  38,600,000.00  99.10 5,491,931.47  100.00  0 9  2   0  11 100.00 

ร้อยละ 100.00  100.00  14.23   0  81.82   18.18  0 100.00  
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100.00% 

แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งบประมาณ 60,240,200 บาท 

4.1.4 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามยุทธศาสตร์ด้านการศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 60,240,200 บาท จ านวน 4 โครงการ มีการด าเนินงานเพียง 1 
แผนงาน ได้แก่ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 4 โครงการ ด้วย
งบประมาณ 60,240,200 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับ
ยุทธศาสตร์นี้ ดังแสดงในภาพที่ 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5 งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น

จ าแนกตามแผนงาน 
 
ภาพที่ 4.5 แสดงให้เห็นถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแผนงานเพียง 1 แผนงาน ซึ่งประกอบไป

ด้วย 4 โครงการ กล่าวคือ งบประมาณ 60.24 ล้านบาท ในยุทธศาสตร์นี้ถูกจัดสรรให้แก่ 4 โครงการ ใน
จ านวนงบประมาณที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรม ภมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุดคือ ประมาณ 48.68 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.74 ของงบประมาณท้ังหมดในยุทธศาสตร์นี้  

ในขณะที่อีก 3 โครงการที่เหลือ คือ 1) โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
การอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฯ 2) โครงการจ้างที่ปรึกษาปรึกษาตามโครงการ
ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก้ฯ และ  3) โครงการ
เครือข่ายการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมล้านนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 8 ล้านบาท 3 
ล้านบาท และ 6 แสนบาท ตามล าดับ 

งบประมาณในโครงการที่ 1 โครงการที่ 3 และโครงการที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกันจึงได้รับ
การจัดสรรงบประมาณมาก อย่างไรก็ตาม โครงการที่ 2 คือ เครือข่ายการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมล้านนาและเมืองประวัติศาสตร์ เป็นโครงการสร้างพ้ืนฐานด้านจิตใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นใน
ความรัก หวงแหน และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมล้านนา กล่าวคือ ในกรณีที่ประชาชนไม่ให้ความคัญ อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานในโครงการที่ 1 โครงการที่ 3 และโครงการที่ 4 เนื่องจากเป็นโครงการที่จ าเป็นต้องได้รับการ
ยอมรับ ความเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความร่วมมือในการด าเนินการจากชาวประชาชนทุกคนทั้งสิ้น ดังนั้น 
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อาจพิจารณาปรับเพ่ิมงบประมาณ เพ่ิมโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างเจตคติแก่ประชาชนในด้านการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา (ตารางท่ี 4.4) 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ชื่อยุทธศาสตร์ครอบคลุมถึง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แต่ในขณะที่ชื่อแผนงาน ครอบคลุมเพียง ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แสดงให้เห็นถึง
กรอบแนวคิดในการด าเนินงานตามโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ไม่ครบทุกประเด็น อีกประการหนึ่งที่
ส าคัญคือ ยุทธศาสตร์นี้จัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมากส าหรับจ้างที่ปรึกษาฯ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม แล้วถือได้ว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ
น้อยเกินไป ดังนั้น ในปีถัดไปควรมีการพิจารณาท้ัง 2 ประเดน็ดังกล่าวให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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ตารางท่ี 4.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของยุทธศาสตร์การศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
 

แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
จารีตและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณจัดสรร 

ต่องบประมาณ
ท้ังหมด 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(โครงการ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

รอ 
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

ยกเลิก
(โครงการ) 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

แผนงานที่ 1: การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

60,240,20.00 60,240,200.00 100.00 10,714,900.00 17.79 0 3 1 0 4 100.00 

รวม 60,240,20.00 60,240,200.00 100.00 10,714,900.00 17.79 0 3 1 0 4 100.00 

ร้อยละ 100.00  100.00  17.79  0.00 75.00 25.00 0.00 100.00  
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4.1.5 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับการจัดสรร
งบประมาณท้ังสิ้น 219,467,470 บาท จ านวน 52 โครงการ หลังจากโอนลดโอนเพ่ิมแล้วคงเหลืองบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 212,617,470 บาท มีการด าเนินงานใน 6 แผนงาน คือ 

แผนงานที่ 1: การศึกษา มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 35 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 101,824,070 
บาท หรือเกือบครึ่งหนี่ง (ร้อยละ 47.70) ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 

แผนงานที่ 2: สาธารณสุข มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 60,000,000 บาท 
หรือประมาณมากกว่าหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 28.22) ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 

แผนงานที่ 3: สังคมสงเคราะห์ มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 450 ,000 
บาท หรือร้อยละ 0.21 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 

แผนงานที่ 4: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 10 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 
23,683,400 บาท หรือร้อยละ 11.12 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 

แผนงานที่ 5: การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเป็น
งบประมาณ 26,838,000 บาท หรือร้อยละ 12.55 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 

แผนงานที่ 6: งบกลาง มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 6,672,000 บาท หรือ
ร้อยละ 3.14 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ ดังแสดงในภาพที่ 4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.6 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ าแนกตามแผนงาน 
 
ภาพที่ 4.6 แสดงให้เห็นถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในยุทธศาสตร์นี้ โดยแบ่งการด าเนินงาน

ออกเป็นแผนงานรวมทั้งสิ้น 6 แผนงาน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดแผนการด าเนินงานมากที่สุด และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณมากเป็นอันดับสอง คือ ประมาณ 219 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึงการจัดสรร
งบประมาณรายแผนงาน พบว่า สามแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดในปีนี้คือ แผนงานที่ 1 
แผนงานที่ 2 และแผนงานที่ 5 กล่าวคือ แผนงานที่ 1 ด้านการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 
คือ ประมาณ 100 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.02 ของงบประงบประมาณทั้งหมดในยุทธศาสตร์นี้ ซึ่ง

46.40% 

27.34% 

0.21% 

10.79% 
12.23% 3.04% แผนงาน : การศึกษา งบประมาณ 101,824,070 บาท 

แผนงาน : สาธารณสุข งบประมาณ 60,000,000 บาท 

แผนงาน : สังคมสงเคราะห์ งบประมาณ 450,000 บาท 

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ 
23,683,400 บาท 

แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบประมาณ 26,838,000 บาท 

แผนงาน : งบกลาง งบประมาณ 6,672,000 บาท 
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ประกอบไปด้วย 35 โครงการ โดยงบประมาณส่วนใหญ่ให้ความส าคัญไปที่โครงการเกี่ยวกับ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา และโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เชิงพ้ืนที่ ด้วยงบประมาณ 28 ล้านบาท 8.19 ล้านบาท และ 7 
ล้านบาท ตามล าดับ  

เป็นที่น่าสังเกตว่า โครงการบริหารสถานศึกษาได้รับงบประมาณ 8.194 ล้านบาท จากงบประมาณ
ของแผนงานนี้ แต่ไม่พบการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการแต่อย่างใด ในขณะที่โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุน 28 ล้านบาท และโครงการสนับสนุน
การปฎิรูปการศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณ 7 ล้านบาท โดยทั้งสองโครงการอยู่ในระหว่างการลงนามใน
สัญญาจ้าง ทั้งนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้การจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ควรแสดงรายละเอียด
กิจกรรมภายใต้โครงการที่ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

นอกจากนี้ งบประมาณหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 27.34) ของงบประมาณยุทธศาสตร์ทั้งหมด ถูกจัดสรร
ส าหรับแผนงานที่ 2 ด้านสาธารณสุข หรือประมาณ 60 ล้านบาท ส าหรับเพียง 1 โครงการเท่านั้น คือ 
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโครงการที่มีภารกิจหลักส าคัญ
และต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงถือเป็นการจัดสรรงบประมาณที่สมเหตุสมผล ในขณะที่แผนงานที่ 5 
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่ค่อนข้างแตกต่างจากสอง
แผนงานแรก ถึงแม้ว่าเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของแผนงานที่ได้การจัดสัดงบประมาณมากที่สุดก็ตาม คือ 
26.83 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ 4 โครงการเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาแก่ประชาชนและผู้สูงอายุ 2 
โครงการ ด้วยงบประมาณ 9.3 ล้านบาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ 
งบประมาณ 16 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างการลงนามาสัญญาจ้างทั้งสองโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสุขภาพฯ มีการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างมาก และมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วร้อยละ 77.38 
ของงบประมาณทั้งหมดของโครงการ แต่ในทางกลับกัน คณะผู้ประเมินไม่พบรายละเอียด และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจนของโครงการนี้ในการด าเนินงาน ในขณะที่ โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์เยาวชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยงบประมาณ 1.53 ล้านบาท ก าลังรอด าเนินการ โดยโครงการจัด
แข่งขันกีฬาส าหรับผู้สูงอายุได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แยกตามแผนาน 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
  

 

แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์  
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณจัดสรร 

ต่องบประมาณ
ท้ังหมด 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(โครงการ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

รอ 
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

ยกเลิก
(โครงการ) 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

แผนงานที่ 1: การศึกษา 101,824,070.00 101,824,070.00 46.40 26,746,403.00 12.19 2 23 10 0 35 67.31 

แผนงานที่ 2: สาธารณสุข 60,000,000.00 60,000,000.00 27.34 38,000,000.00 17.31 0 1 0 0 1 1.92 

แผนงานที่ 3: สังคมสงเคราะห ์ 450,000.00 400,000.00 0.18 112,080.00 0.05 0 1 0 0 1 1.92 

แผนงานที่ 4: สร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 

23,683,400.00 16,883,400.00 7.69 12,093,800 5.51 1 5 4 0 10 19.20 

แผนงานที่ 5: ศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

26,838,000.00 26,838,000.00 12.34 20,830,372 9.49 1 2 1 0 4 7.69 

แผนงานที่ 6: งบกลาง 6,672,000.00 6,672,000.00 3.04 - 0 0 0 1 0 1 1.92 

รวม 219,467,470.00 212,617,470 96.99 97,782,655.00 44.55 4 32 16 0 52 99.96 

ร้อยละ 100.00  100.00  44.55  7.69 61.54 30.77 0.00 100.00  
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55.92% 

31.08% 
13.00% 

แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน งบประมาณ 
21,500,000 บาท 

แผนงาน : เคหะและชุมชน งบประมาณ 
11,950,000 บาท 

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบประมาณ 5,000,000 บาท 

4.1.6 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทา    
สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 38,450,000 บาท จ านวน 13 โครงการ มีการด าเนินงานใน 3 
แผนงาน ดังต่อไปนี้ 
 แผนงานที่ 1: การรักษาความสงบภายใน มีแผนการด าเนินงานทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 
21,500,000 บาท หรือร้อยละ 55.92 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 
 แผนงานที่ 2: เคหะและชุมชน มีแผนด าเนินการทั้งสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 11 ,950,000 
บาท หรือร้อยละ 31.08 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 
 แผนงานที่ 3: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีแผนด าเนินการทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 
5,000,000 บาท หรือร้อยละ 13.00 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ ดังแสดงในภาพที่ 
4.7 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม    
จ าแนกตามแผนงาน 

 
ภาพที่ 4.7 แสดงให้เห็นถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม ที่แบ่งการด าเนินงานออกเป็นแผนงานรวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน คือ 1) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2) แผนงานเคหะและชุมชน และ 3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยเมื่อพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณพบว่า ทั้ง 3 แผนงานได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้าง
แตกต่างกันตามลักษณะและรูปแบบของโครงการ คือ แผนงานที่ 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ 
21.51 ล้านบาท หรือประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 55.92) ของงบประมาณยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด เพ่ือ
การบริหารจัดการ 9 โครงการ ที่เน้นไปในด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการป้องกันและบันเทาสาธารณภัย ซึ่งจัดสรรงบประมาณไว้รวม 7.9 ล้านบาท ซึ่งโครงการทั้งหมดอยู่
ในระหว่างการอนุมัติ ตลอดจน โครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ฝึกซ้อมแผนส าหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 8 ล้านบาท และโครงการบ ารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
เครื่องจักรกล และวัสดุยานพาหนะ รวม 5.6 ล้านบาท   
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แต่เป็นที่น่าสังเกตุว่า โครงการที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด 2 โครงการ เป็นโครงการเกี่ยวกับการให้
ความรู้ด้วยการฝึกอบรม ที่อาจประเมินผลความส าเร็จและความคุ้มค่าจากผลการด าเนินงานของทั้งสอง
โครงการได้ค่อนข้างยาก โดยอาจมีการเพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลาย หรือโครงการที่มีประโยชน์และสามารถวัด
ความส าเร็จและความคุ้มค่าได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ส าหรับแผนงานที่ 2 งานเคหะและชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุน 11.95 ล้านบาท โดยเน้นไปที่
โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาลจ านวนสองในสาม (ร้อยละ 66.95) 
ของงบประมาณแผนงานนี้ ที่เหลือสนับสนุนโครงการด้านวัสดุก่อสร้าง และวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ส าหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาลรวมงบประมาณหนึ่งในสาม (ร้อยละ 33.05) ของงบประมาณแผนงานนี้ โดยทุก
โครงการมีความสอดคล้องกันเฉลี่ยจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม 

ในขณะที่แผนงานที่ 3 งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีเพียงโครงการเดียวที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจ านวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.00 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด คือโครงการ
ป้องกัน บ าบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้รับการปรับแลเจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา 
(ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคมแยกตามแผนงาน 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนาคม 2561 
  
 
 
 
 

แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์  
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบยีบชุมชนสังคม 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณจัดสรร 

ต่องบประมาณ
ท้ังหมด 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(โครงการ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

รอ 
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

ยกเลิก
(โครงการ) 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

แผนงานที่ 1: การรักษาความสงบ
ภายใน 

21,500,000.00 21,500,000.00 55.92 2,715,216.61 7.06 0 8 1 0 9 69.23 

แผนงานที่ 2: เคหะและชมุชน 11,950,000.00 11,950,000.00 31.08 4,080,548.07 10.61 0 3 0 0 3 23.08 

แผนงานที่ 3: สร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 

5,000,000.00 5,000,000.00 13.00 2,376,000.00 6.18 0 1 0 0 1 7.69 

รวม 38,450,000.00 38,450,000.00 100.00 9,171,764.68 23.85 0 12 1 0 13 100.00 

ร้อยละ 100.00  100.00  23.85  0.00 92.31 7.69 0.00 100.00  
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78.75% 

0.40% 

0.23% 

0.22% 
20.39% แผนงาน : บริหารงานทัว่ไป งบประมาณ 117,396,420 

บาท 
แผนงาน : การศึกษา งบประมาณ 602,200 บาท 

แผนงาน : สงัคมสงเคราะห์ งบประมาณ 340,000 บาท 

แผนงาน : เคหะและชมุชน งบประมาณ 332,800 บาท 

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชมุชน งบประมาณ 
30,400,000 บาท 

4.1.7 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น 149,081,420 บาท จากโครงการจ านวน 50 โครงการ หลังจากโอนลดโอนเพ่ิมแล้วการเหลือ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 148,922,938 บาท มกีารด าเนินงานใน 5 แผนงาน คือ 
 แผนงานที่  1 : บริหารงานทั่วไป มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 42 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 
117,396,420 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.75 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 
 แผนงานที่ 2: การศึกษา มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 602,200 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 
 แผนงานที่ 3: สังคมสงเคราะห์ มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 350,000 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.24 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 
 แผนงานที่ 4: เคหะและชุมชน มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 332,800 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.22 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 
 แผนงานที่ 5: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีแผนด าเนินงานทั้งสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 
30,400,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.41 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับยุทธศาสตร์นี้ ดังแสดง
ในภาพที่ 4.8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8 งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จ าแนกตามแผนงาน 
 

ภาพที่ 4.8 แสดงให้เห็นถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในยุทธศาสตร์นี้ ภายใต้แผนการด าเนินงาน 
5 แผน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากเป็นอันดับสาม คือ ประมาณ 150 ล้านบาท รอง
จากยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต และเมื่อ
พิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณรายแผนงาน พบว่า แผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดในปีนี้
คือ แผนงานที่ 1 และแผนงานที่ 5 ดังรายละเอียดต่อไปนื้ 
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 แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารทั่วไป ประกอบไปด้วย 42 โครงการ โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
มากที่สุดคือ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.29 ของงบประมาณในยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด โดยเป็นเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งจ านวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.04 ของงบประมาณที่จัดสรร
ในโครงการนี้ รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ของคณะผูบริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยคือ ไม่ถึงร้อยละสิบ (ร้อยละ 8.52) ของงบประมาณในแผนงานที่ 1 ทั้งหมด และ
โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบของ อบจ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 8.976 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 7.65 รองลงมาคือ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยจ านวน
เงิน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.26 เท่านั้น และโครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวนงบประมาณจัดสรร 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.70 ของงบประมาณที่แผนงาน 1 ได้รับการ
จัดสรรทั้งหมด นอกจาก เป็นโครงการด้านการบริหารงานทั่วไปที่เน้นไปที่การฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่ และการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารงานทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
ที่อยู่ในเกณฑ์ดีในแผนงานนี้ 

อย่างไรก็ตาม แผนงานที่ 1 เป็นแผนงานที่รวบรวมโครงการที่ค่อนข้างหลากหลาย และจัดสรร
งบประมาณที่ค่อนข้างแตกต่างกันมาก ซี่งหากมองผิวเผินแล้วอาจดูเหมือนว่าโครงการและงบประมาณไม่มี
ความสอดคล้องกัน และไม่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แต่ในอีกมุมมอง
หนึ่ง โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่สูงนั้น เพ่ือสร้างพ้ืนฐานและลดงบประมาณให้แก่โครงการ
ต่อเนื่องอ่ืนๆ จึงส่งผลให้โครงการหลังจากนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่มากนัก อีกประเด็นหนี่งที่ส าคัญ 
คือ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมากนั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซี่ งเป็นโครงการที่
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ และวัดความส าเร็จของโครงการได้ค่อนข้างยากมาก อีกทั้งยังต้อง
เตรียมงบประมาณไว้ส าหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง โดยงบประมาณส่วนนี้อาจปรับลดลงได้ 
เนื่องจากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่แล้ว นอกจากนี้ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน ก็เป็นอีกกลุ่มโครงการหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือเป็นโครงการที่
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ศักยภาพในการท างาน และเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองใหม่ๆ ในการท างานมาก
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้รับผิดชอบโครงการเหล่านี้ต้องสามารถวัดผลความส าเร็จ และความคุ้มค่าเชิงนโยบาย 
และเชิงปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

ส าหรับแผนงานที่ 5 งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบไปด้วย 3 โครงการเท่านั้น แต่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณมากถึง 30 ล้านบาท โดยเมื่อพิจารณารายโครงการ พบว่า ทั้ง 3 โครงการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแตกต่างกันมาก กล่าวคือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/การป้องกันสถาบันส าคัญของชาติ 
ได้รับการจัดสรร 28 ล้านบาท หรือเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 92.11) ของงบประมาณในแผนงาน และเป็นที่น่า
สังเกตุว่า มีการก าหนดชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ชัดเจนและไม่เอ่ือต่อความเข้าใจเพ่ือวิเคราะห์ถึงการ
จัดสรรงบประมาณและความคุ้มค่าของกิจกรรมต่องบประมาณท่ืได้รับการจัดสรร 
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แผนงานที่เหลือ คือ แผนงานที่ 2 - 4 นั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ 
แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ และแผนงานเคหะชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  6 แสน
บาท 3.5 แสนบาท และ 3.32 แสนบาท ตามล าดับ ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณที่สมเหตุสมผล โดย
แผนงานที่ 2 ให้ความส าคัญไปที่การจัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ภารกิจของส านักศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
การจัดซื้อวัสดุต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการของส านักการศึกษาฯ ในขณะที่
แผนงานที่ 3 งานสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วยโครงการเพียง 1 โครงการด้านการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เท่านั้น และแผนงานที่ 4 งานเคหะและชุมชน ประกอบไปด้วย 2 โครงการที่เน้นไปที่ การจัดซื้อวัสดุต่างๆ  
และการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือ
เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่หน่วยงานควรให้ความส าคัญ (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแยกตามแผนงาน 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
  

 
 
 
 
 

แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์  
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณจัดสรร 

ต่องบประมาณ
ท้ังหมด 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(โครงการ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

รอ 
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

ยกเลิก
(โครงการ) 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

แผนงานที่ 1: บริหารทั่วไป 117,396,420.00 117,396,420.00 78.75 2,810,599.00 1.89 2 24 16 0 42 48.00 

แผนงานที่ 2: การศึกษา 602,200.00 443,718.00 0.30 121,950.00 0.08 1 1 0 0 2 4.00 

แผนงานที่ 3: สังคมสงเคราะห ์ 5,000,000.00 350,000.00 0.23 - 0.00 0 0 1 0 1 2.00 

แผนงานที่ 4: เคหะชุมชน 332,800.00 332,800.00 0.22 93,500.00 0.06 0 2 0 0 2 4.00 

แผนงานที่ 5: สร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 

30,400,000.00 30,400,000.00 20.39 8,896,426.00 5.97 0 2 1 0 3 6.00 

รวม 149,081,420.00 148,922,938.00 99.89 11,922,475.00 8.00 3 29 18 0 50 100.00 

ร้อยละ 100.00  100.00  8.00  6.00 58.00 36.00 0.00 100.00  
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4.2 งบประมาณตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ าแนกตามส่วน
ราชการ 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า งบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติแยกตามส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 915,546,890 บาท มีการจัดสรรให้กับโครงการตาม
ส่วนราชการจ านวน 237 โครงการ หลังจากโอนลดโอนเพ่ิมแล้วคงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้ 915,338,408 
บาท และ 3 ส่วนราชการแรกท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ได้แก่  

 ล าดับที่ 1: ส านักการช่าง จ านวนเงิน 518,184,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.61 หรือมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งหมด 

 ล าดับที่ 2: ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวนเงิน 196,176,470 บาท คิดเป็นร้อยละ
21.41 หรือประมาณหนึ่งในห้าของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งหมด 

 ล าดับที่ 3: กองกิจการสภาฯ จ านวนเงิน 92,156,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.07 หรือประมาณ 
หนึ่งในสิบของงบประมาณท้ัที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถีงการตอบสนองการด าเนินงานต่อยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการด าเนินงาน 
พบว่า 3 หน่วยงานแรกที่มีแผนการด าเนินงานเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์มากที่สุด คือ ส านักการช่าง ส านักปลัดฯ 
และส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ภาพท่ี 4.9) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส านักการช่าง ครอบคลุม  6 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 ส านักปลัดฯ ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครอบคลุม 3 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ภาพที่ 4.9 งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรแยกตามหน่วยราชการ 
 
 การวิเคราะห์งบประมาณตามแผนงานด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะด าเนินการ
ตามหน่วยราชการทั้งหมด 8 หน่วยราชการ ได่แก่ 1) ส านักการช่าง 2) ส านักการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 3) ส านักปลัดฯ 4) กองการเจ้าหน้าที่ 5) กองคลัง 6) กองแผนและงบประมาณ 7) กองกิจการสภาฯ 
และ      8) กองพัสดุและทรัพย์สิน โดยในแต่ละหน่วยราชการจะด าเนินการน าเสนอและวิเคราะห์ในประเด็น
ที่ส าคัญ 4 ประเด็นได้แก่  
 1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรตามข้อบัญญัติ 
 2. งบประมาณท่ีเบิกจ่ายตามจริง 
 3. โครงการทั้งหมดของหน่วยราชการ และ 

4. โครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
4.2.1 งบประมาณตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของส านักการช่าง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ส านักการช่างได้รับจัดสรรงบประมาณตามขัอบัญญัติทั้ งสิ้น 

518,184,600 บาท หรือมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51.90) ของงบประมาณทั้งหมด ซ่ึงมีสัดส่วนใกล้เคียงกับ
จ านวนโครงการของหน่วยงานคือประมาณ ร้อยละ 51.89 เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด  

ส านักการช่างได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเพียงร้อยละ 11.44 ของงบประมาณทั้งหมดได้รับการ
จัดสรรงบประมาณที่เบิกจ่ายตามจริง หรือประมาณ 59.27 ล้านบาท จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
แต่อย่างไรก็ตาม 120 โครงการก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้นในไม่ช้านี้ 
โดยโครงการทั้งหมด 123 โครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ไดม้ากถึง 6 ยุทธศาสตร์ ดังแสดงในภาพที่ 4.10 คือ 
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ภาพที่ 4.10 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของส านักการช่างแยกตามยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โดยในยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบไปดวย 93 โครงการ และเป็นยุทธศาสตร์ที่มีงบประมาณสนับสนุน
มากที่สุด คือ 352,999,800 บาท หรือประมาณสองในสาม (ร้อยละ 68.12) ของงบประมาณของส านักการ
ช่างทั้งหมด รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 60 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.58 ของงบประมาณของส านักการช่าง เพ่ือบริหารจัดการเพียง 1 โครงการ 
คือการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

ในขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี เพียง 332,800 บาทเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของงบประมาณส่วนส านักช่าง
ทั้งหมดเพ่ือบริหารจัดการ 2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ (ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของส านักการช่าง 
 

4.2.2 งบประมาณตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของส านักการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับจัดสรรงบประมาณตามขัอ

บัญญัติทั้งสิ้น หลังจากโอนลดแล้วคงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้  196,017,988 บาท หรือประมาณหนึ่งในห้า 
(ร้อยละ 21.41) ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับจ านวนโครงการของหน่วยงานคือประมาณ 
ร้อยละ 19.40 เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด คือ 46 โครงการ 

ส านักการการศีกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเพียงร้อยละ 29.80 ของ
งบประมาณทั้งหมดได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เบิกจ่ายตามจริง หรือประมาณ 58.41 ล้านบาท จากข้อมูล 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 แต่อย่างไรก็ตาม 4 โครงการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 29 โครงการก าลังอยู่
ระหว่างการด าเนินการ และ 13 โครงการรอด าเนินการ ซึ่งเป็นหน่วยราชการที่มีโครงการเพ่ือรอการ
ด าเนินการมากที่สุดเมื่อเทียบกับหน่วยราชการอ่ืนๆ โดยโครงการทั้งหมด 46 โครงการสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังแสดงในภาพที่ 4.11 คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศาสนา ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  
 

 

 

 

การด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร ์

ของส านักการชา่ง 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 352,999,800.00  352,999,800.00  46,508,938.00   8.98 96  78.05 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 32,802,000.00 32,802,000.00 - 0.63 4 3.25 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 38,600,000.00 38,600,000.00 5,491,931.00 10.06 8 6.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 60,000,000.00 60,000,000.00 380,000.00 0.07 1 0.81 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 33,450,000.00 33,450,000.00 6,795,765.00 1.31 12 9.76 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 332,800.00 332,800.00 93,500.00 0.02 2 1.63 

รวม 518,184,600.00  518,184,600.00  59,270,134.00  11.44 123   100.00 

ร้อยละ 100.00 100.00    100.00  
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ภาพที่ 4.11 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แยกตามยุทธศาสตร ์
 

โดยในยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบไปด้วย 40 โครงการ และเป็นยุทธศาสตร์ที่มีงบประมาณสนับสนุน
มากที่สุด คือ 135,334,070 บาท หรือมากกว่าสองในสาม (ร้อยละ 69.04) ของงบประมาณของส านัก
การศึกษาฯ ทั้งหมด รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญาท้องถิ่น 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 60 ล้านบาท หรือเกือบหนึ่งในสาม (ร้อยละ 30.73) ของงบประมาณของ
ส านักการศึกษาฯ เพ่ือบริหารจัดการ 4 โครงการ  

ในขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยที่สุด  
เพียง 443,718 บาทเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของงบประมาณส่วนส านักการศึกษาฯ ทั้งหมดเพ่ือ
บริหารจัดการ 2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ (ตารางท่ี 4.9) 

 
ตารางที่ 4.9 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของส านักการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
 

4.2.3 งบประมาณตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของส านักปลัดฯ 

การด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ของส านัก

การศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 60,240,200.00  60,240,200.00  10,714,900.00   5.46  4  8.69 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 135,334,070.00 135,334,070.00 47,576,775.00 24.25 40 86.96 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 602,200.00 443,718.00 121,950.00 0.06 2 4.35 

รวม 196,176,470.00  196,017,988.00  58,413,625.00  29.77  46  100.00  

ร้อยละ 100.00 100.00     100.00  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักปลัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามขัอบัญญัติทั้งสิ้นหลังจากโอน
ลดโอนเพ่ิมแล้วคงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้ 87,191,740 บาท หรือน้อยกว่าหนึ่งในสิบ (ร้อยละ 9.52) ของ
งบประมาณทั้งหมด ซื่งมีสัดส่วนแตกต่างกับจ านวนโครงการของหน่วยงานคือประมาณ ร้อยละ 19.40 เมื่อ
เทียบกับโครงการทั้งหมด คือ 23 โครงการ 

ส านักปลัดฯ ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเพียงร้อยละ 32.89 ของงบประมาณทั้งหมดได้รับการ
จัดสรรงบประมาณที่เบิกจ่ายตามจริง หรือประมาณ 28.67 ล้านบาท จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
แต่อย่างไรก็ตาม 4 โครงการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 13 โครงการก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ และ 6 
โครงการรอด าเนินการ โดยคาดการณ์ว่าทุกโครงการจะแล้วเสร็จตามระยะ โดยโครงการทั้งหมด 23 โครงการ
สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ 4 ยุทธศาสตร์ ดัง
แสดงในภาพที่ 4.12 คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.12 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของส านักปลดัฯ แยกตามยุทธศาสตร ์

 
โดยในยุทธศาสตร์ที่ 7 ประกอบไปดว้ย 20 โครงการ และเป็นยุทธศาสตร์ที่งบประมาณสนับสนุนมาก

ที่สุด คือ  40,252,340 บาท หรือเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 46.15) ของงบประมาณของส านักการปลัดฯ 
ทั้งหมด ส าหรับ 40 โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 22.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.32 ของงบประมาณของส านักปลัดฯ เพ่ือบริหารจัดการ 3 
โครงการ  

ในขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณน้อยที่สุดเพียง 5 ล้านบาทเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.73 ของงบประมาณส่วนส านัก
ปลัดฯ ทั้งหมดเพ่ือบริหารจัดการ 1 โครงการคือ โครงการป้องกันบ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้ (ตารางท่ี 4.10) 

 
 



90 
 

รายงานฉบับที่ 1 การติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
90 
 

ตารางท่ี 4.10 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของส านักปลัดฯ 

 
4.2.4 งบประมาณตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของกองการ

เจ้าหน้าที่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามขัอบัญญัติทั้งสิ้น  

13,949,680.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.52 ของงบประมาณทั้งหมด ซื่งถือเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างน้อย
และมีสัดส่วนแตกต่างกับจ านวนโครงการของหน่วยงานคือประมาณ  ร้อยละ 5.06 เมื่อเทียบกับโครงการ
ทั้งหมดคือ 12 โครงการ 

กองการเจ้าหน้าที่ มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเพียงร้อยละ 4.05 ของงบประมาณทั้งหมดได้รับการ
จัดสรรงบประมาณที่เบิกจ่ายตามจริง หรือเพียงจ านวน 564,589 บาท จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
แต่อย่างไรก็ตามมี 2 โครงการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4 โครงการก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ และ 6 
โครงการรอด าเนินการ โดยคาดการณ์ว่าทุกโครงการจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยโครงการทั้งหมด 
12 โครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เพียง 1 
ยุทธศาสตร์ ดังแสดงในภาพที่ 4.13 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.13 งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรของกองการเจ้าหน้าที ่

การด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร ์

ของส านักปลัดฯ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 22,956,000.00  22,956,000.00   8,386,820.00  9.61  7  30.43  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 19,033,400.00 12,183,400.00 7,916,020.00 9.07 9 39.13 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 5,000,000.00 5,000,000.00 2,376,000.00 2.72 1 4.35 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 40,252,340.00 40,252,340.00 9,996,026.00 11.46 6 26.09 

รวม 87,241,740.00  80,391,740.00  28,674,866.00   32.86 23  100.00  

ร้อยละ 100.00 100.00     100.00  
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100% 

ยุทธฯที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ในยุทธศาสตร์ที่ 7 ประกอบไปด้วย 12 โครงการ โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของอบจ.เชียงใหม่ เป็นโครงการ
ทีต่ั้งงบประมาณไว้มากที่สุด จ านวน 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.96 ของงบประมาณของทั้งหมดของกองการ
เจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่มีการด าเนินการเบิกจ่าย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนรอการด าเนินการ (ตารางท่ี 4.11) 
 
ตารางท่ี 4.11 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของกองการเจ้าหน้าที่ 

 

4.2.5 งบประมาณตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของกองคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลังได้รับจัดสรรงบประมาณตามขัอบัญญัติทั้งสิ้น 1,274,900.00 

บาท หรือประมาณร้อยละ 0.14 ของงบประมาณทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนโครงการภายใต้การ
ด าเนินงานของกองคลัง พบว่า มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับโครงการของหน่วยงานราชการอ่ืนๆ (ร้อย
ละ 3.79)  

กองคลัง ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเพียงร้อยละ 14.82 ของงบประมาณทั้งหมดได้รับการจัดสรร
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายตามจริง หรือเพียงจ านวน 188,881.37 บาท จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งมี 
5 โครงการก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ และ 4 โครงการรอด าเนินการ โดยคาดการณ์ว่าทุกโครงการจะแล้ว
เสร็จตามระยะ รวมโครงการทั้งหมด 9 โครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ 1 ยุทธศาสตร์ ดังแสดงในภาพที่ 4.14 คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 

 

 

 

   

  

ภาพที ่4.14 งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรของกองคลัง 

การด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร ์

ของกองการเจ้าหน้าที ่

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 13,949,680.00 13,949,680.00 564,589.00 4.05 12 100.00 

รวม 13,949,680.00 13,949,680.00 564,589.00 4.05   12  100.00 

ร้อยละ 100.00 100.00     100.00  
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ในยุทธศาสตร์ที่ 7 ประกอบไปด้วย 9 โครงการ โครงการส่งเสริมความรู้ และอบรมสัมมนาให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการโรงแรม และสถานประกอบการน้ ามันและยาสูบ เป็นโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้มากที่สุด 
จ านวน 350,000 บาท หรือร้อยละ 27.45 ของงบประมาณของทั้งหมดของกองการเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่มีการ
ด าเนินการเบิกจ่าย ซึ่งอยู่ขั้นตอนรอการด าเนินการ (ตารางท่ี 4.12) 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของกองคลัง 

 
4.2.6 งบประมาณตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของกองแผนและ

งบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนและงบประมาณได้รับจัดสรรงบประมาณตามขัอบัญญติทั้งสิ้น

หลังโอนลดโอนเพ่ิมแล้วคงเหลืองบประมาณที่ตั้งไว้   6,246,900.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.68 ของ
งบประมาณทั้งหมด และเมื่อพิจารณาถึงจ านวนโครงการพบว่า หน่วยงานมีโครงการเพียงประมาณ ร้อยละ 
7.17 เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด คือ 17 โครงการ 

กองแผนและงบประมาณ ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเพียงร้อยละ 11.34 ของงบประมาณทั้งหมด
ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เบิกจ่ายตามจริง หรือจ านวน 708,619.09 บาท จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2561 ซึ่งมี 14 โครงการก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ และ 3 โครงการรอด าเนินการ โดยคาดการณ์ว่าทุก
โครงการจะแล้วเสร็จตามระยะ รวมโครงการทั้งหมด 17 โครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ 1 ยุทธศาสตร์ ดังแสดงในภาพที่ 4.15 คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที ่4.15 งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรของกองแผนและงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร ์

การด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร ์
ของกองคลัง 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 1,274,900.00 1,274,900.00 188,881.37 14.82 9 100.00 

รวม 1,274,900.00 1,274,900.00 188,881.37 14.82 9  100.00 

ร้อยละ 100.00 100.00     100.00  
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โดยในยุทธศาสตร์ที่ 7 ประกอบไปด้วย 14 โครงการ และเป็นยุทธศาสตร์ที่มีโครงการสนับสนุนมาก
ที่สุด คือ  5,296,900 บาท หรือสามในสี่ของงบประมาณของกองแผนและงบประมาณ ทั้งหมด (ร้อยละ 
84.79) ซึ่งโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น(Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ 
1,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.01 ของงประมาณทั้งหมด 

ในขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพียง 950,000.00 บาทเท่านั้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15.21 ของงบประมาณทั้งหมดเพ่ือบริหารจัดการใน 2 แผนงาน จ านวน 3 โครงการ แต่ยังไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (ตารางท่ี 4.13) 
 
ตารางที่ 4.13 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของกองแผนและ

งบประมาณ 

 
4.2.7 งบประมาณตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของกองกิจการสภาฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองกิจการสภาฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามขัอบัญญัติทั้งสิ้น 

92,1156,200 บาท หรือประมาณหนึ่งในสิบ (ร้อยละ 10.06) ของงบประมาณทั้งหมด ในขณะที่กองกิจการ
สภาฯ ก าหนดแผนการด าเนินโครงการเพียง 6 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.53 ของโครงการทั้งหมด 

กองกิจการสภาฯ ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเพียงร้อยละ 4.90 ของงบประมาณทั้งหมดได้รับการ
จัดสรรงบประมาณที่เบิกจ่ายตามจริง หรือประมาณ 4.51 ล้านบาท จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 แต่
อย่างไรก็ตาม 2 โครงการยังอยู่ขั้นตอนการรอด าเนินการ และ 4 โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ และยังไม่มี
โครงการใดๆ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยโครงการทั้งหมด 6 โครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ 2 ยุทธศาสตร์ ดังแสดงในภาพที่ 4.16 คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร ์
ของกองแผน 

และงบประมาณ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 950,000.00 950,000.00 - 0.00 3 17.65 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 5,296,900.00 5,296,900.00 708,619.09 11.34 14 82.35 

รวม 6,246,900.00  6,246,900.00   708,619.09  11.34   17 100.00  

ร้อยละ 100.00 100.00     100.00  
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ภาพที่ 4.16 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของกองกิจการสภาฯ แยกตามยุทธศาสตร ์
 

โดยในยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบไปด้วย 2 โครงการ และเป็นยุทธศาสตร์ที่มีงบประมาณสนับสนุน 5.1 
ล้านบาท ซึ่งถือเป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่มากนักเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์อ่ืนๆ หรือคิดเป็นร้อย
ละเพียง 5.53 เท่านั้น ในขณะที่ยุทธศาสตร์ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 87,056,200 ล้านบาท หรือเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 94.47) ของงบประมาณที่กองกิจการสภาฯ 
ได้รับเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 4 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ (ตารางท่ี 4.14) 

 
ตารางที่ 4.14 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของกองกิจการสภาฯ 

 

 
4.2.8 งบประมาณตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของกองพัสดุและ

ทรัพย์สิน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองพัสดุและทรัพย์สินได้รับจัดสรรงบประมาณตามขัอบัญญัติทั้งสิ้น 

316,400 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของงบประมาณท้ังหมด เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเพียง 1 โครงการ
เท่านั้นภายใต้หน่วยงาน 

กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเพียงร้อยละ 7.90 ของงบประมาณทั้งหมด
ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เบิกจ่ายตามจริง หรือประมาณ 25,000 บาท จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2561 ซึ่งโครงการที่เบิกจ่ายอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยโครงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

การด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร ์

ของกองกิจการสภาฯ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 5,100,000.00 5,100,000.00 4,289,860.00 4.65 2 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 87,056,200.00 87,056,200.00 223,910.00 0.24 4 66.67 

รวม 92,156,200.00  92,156,200.00  4,513,770.00  4.89  6   100.00 

ร้อยละ 100.00 100.00     100.00  
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100% 

ยุทธฯที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เพียง 1 ยุทธศาสตร์ ดังแสดงในภาพที่ 4.16 คือยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีดังแสดงในภาพที่ 4.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.17 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของกองพัสดุและทรัพยส์ิน 
 

โดยในยุทธศาสตร์ที่ 7 ประกอบไปด้วย 1 โครงการ และเป็นยุทธศาสตร์ที่งบประมาณสนับสนุน
ทั้งหมดจากงบประมาณของกองพัสดุและทรัพย์สิน คือ  316,400 บาท (ร้อยละ 100.00) (ตารางท่ี 4.15) 

 
ตารางท่ี 4.15 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ของกองพัสดุและทรัพย์สิน 

 

 
 
 
 
 
 

 

การด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร ์

ของกองพัสดุ 
และทรัพย์สิน 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

(บาท) 

งบประมาณที่ตั้งไว ้
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

จ านวนรวม 
(โครงการ) 

ร้อยละของ
โครงการต่อ 

โครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 316,400.00 316,400.00 25,000.00 7.90 1 100.00 

รวม 316,400.00 316,400.00 25,000.00 7.90 1  100.00 

ร้อยละ 100.00 100.00     100.00  
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