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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 โครงการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ  คือ 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหาร จัดการ 
ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการด าเนินงานปัญหา และอุปสรรคการด าเนินงานตาม โครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
25621 รวมทั้งข้อเสนอเพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของ โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนวิธีการด าเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้  

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

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประเด็นการประเมินผลในโครงการนี้ คือ การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ และ การส ารวจการรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ในการ
ให้บริการ และการด าเนินงานพัฒนาฯ ดังนั้นประชากร ประกอบด้วย หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มตัวอย่าง  หมายถึง บางส่วนของประชากรที่จะใช้ในการศึกษา ได้แก่  
1) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนประชาชน

ซึ่งได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ และผู้น าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ตอบ
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ ที่ถูกสุ่มโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามลักษณะของโครงการ  

2) การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานโครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 



36 
 

 
รายงานขั้นต้น (Inception Report) 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ประจ าปี 2562 

3) การส ารวจการรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ในการให้บริการ และการ
ด าเนินงานพัฒนาตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่ได้รับการบริการสาธารณะจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีโครงการ/ กิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

3.2.1 รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปี 2562 ทั้ง 
7 ยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะบริบทของการจัดท าแผน เช่น ความสอดคล้องของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับแผน
ในระดับชาติ ระดับภาค กลุ่มจังหวัด รวมถึงประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ กลยุทธ์และโครงการพัฒนาในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ความคืบหน้าในการด าเนินงาน รวมถึงการการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3.2.2 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ใน 7 ยุทธศาสตร์  
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ 2562 มีตัวชี้วัด (Indicator) เพ่ือท าให้ทราบระดับความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยยึดแนว
ทางการประเมินตาม CIPP MODEL เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้หรือไม ่ทั้งนี้ สามารถแยกตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวช้ีวัดเพื่อประเมิน
ภาพรวมของแผน 

- กระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ระดับชาติและระดับภาค 

- ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- จ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
- ร้อยละของโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือ

หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
- จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
- จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 
- ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
- ร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- จ านวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 



37 
 

 
รายงานขั้นต้น (Inception Report) 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ประจ าปี 2562 

และการท่องเที่ยว - จ านวนโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
- จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
- จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

การประกอบอาชีพ 
- จ านวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
- ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
- ร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก และ
ความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนท้องถิ่นที่ อบจ. ให้การสนับสนุนการจัดการส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

- จ านวนต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศ 

- ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
- ร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- จ านวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท่ี อบจ. ได้เข้าไปส่งเสริมหรือสนับสนุนในระดับพื้นท่ี 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
- ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
- ร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

- จ านวนแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ส าหรับประชาชน 
- จ านวนโครงการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
- จ านวนโรงเรียนในสังกัด อบจ. ที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี

ศักยภาพ 
- จ านวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการดูแล

สุขภาพของตนเอง 
- ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
- ร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
ป้องกัน บรรเทาสาธารณ

- จ านวนเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
- จ านวนพ้ืนที่ประสบภัยที่ อบจ. ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ บรรเทาสา

ธารณภัย 
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ภัย และการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคม 

- จ านวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

- จ านวนผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย 
- ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
- ร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ด ี

- จ านวนกิจกรรมในการปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส านึกของบุคลากร
ภาครัฐ 

- จ านวนหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน 

- ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
- ร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ 
หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

3.2.3 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ 

การลงพื้นที่ส ารวจรวบรวมข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการฯ ติดตามและประมวลผลข้อมูลเพื่อติดตามผล
การด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้จะน ามา
จ าแนกและวิเคราะห์ตามลักษณะข้อมูล เช่น ข้อมูลเชิงปริมาณจะท าการประมวลผลและวิเคราะห์โดยวิธีการทาง
สถิติ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจะท าการประมวลผล และวิเคราะห์แยกรายประเด็น โดยการตรวจติดตามโครงการ
ตามแผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพ้ืนที่ จ านวน 3 
ครั้ง โดยพิจารณาจาก 

    (1) เป็นโครงการที่กระจายอยู่ใน 3 โซน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ 
     โซนเหนือ ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.สะเมิง 
     อ.กัลยาณิวัฒนา อ.พร้าว อ.แม่แตง   
     โซนกลาง ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด             
     อ.สันก าแพง อ.แม่ออน อ.สารภี  

                         โซนใต้ ได้แก่ อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง อ.ฮอด  
                         อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย 
  (2) เป็นโครงการตามนโยบายส าคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล  

   (3) เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนจ านวนมาก  
   (4) ใช้งบประมาณสูง หรือเป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  
   (5) เป็นโครงการที่มีพ้ืนที่รูปธรรมชัดเจน  

    โครงการที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการประเมินอีกครั้ง โดยผลการสุ่มโครงการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่มีดังนี ้
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ครั้งท่ี 
วัน

ส ารวจ 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ พ้ืนที่ 

หน้าในแผน
ฯ 

1  
โซนกลาง 

10 
กรกฎาคม 
2562 

1.2 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย ชม.ถ.1-0069 

(ถนน อบจ.เชียงใหม่) 

บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8 ต าบล
ต้นเปา อ าเภอสันก าแพง เช่ือม 
บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 1 ต าบล
ป่าบง อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม ่

ล าดับที่ 23 
หน้าท่ี 19 

2.3 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าสู่สถานท่ีท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว 

บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 ต าบล
แม่แฝก อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ่

ล าดับที่ 6 
หน้าท่ี 56 

2  
โซนใต ้

7 
สิงหาคม 
2562 

1.2 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต ์

บ้านปง หมู่ที่ 9 ต าบลบา้น
กาด (เขต อบต.บ้านกาด) 
เชื่อมบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 7
ต าบลดอนเปา (เขตอบต.ดอน
เปา)  อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่  

ปี 2562
เพิ่มเตมิและ
เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 
6/2562
หน้า27 
รายการที่ 
27 

1.2 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต ์

บ้านกิ่วแลเปา หมู่ท่ี 3 ต าบล
บ้านกาด (เขต อบต.บ้านกาด) 
เชื่อมบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 7
ต าบลดอนเปา (เขตอบต.ดอน
เปา)  อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่  

ปี 2562
เพิ่มเตมิและ
เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 
6/2562
หน้า 27 
รายการที่ 
26 

3  
โซนเหนือ 

11 
กันยายน 
2562 

5.1 

พัฒนาการศึกษาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนสังกัด
กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดน (อุดหนุนกองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 

33) 

โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ภายใต้การก ากับดูแล
โดยกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33  

ล าดับที1่5
หน้าที 80 

1.2 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

บ้านปางกว้าง หมู่ที่ 13 ต าบล
อินทขิล (เขต ทต.อินทขิล) 
อ าเภอแม่แตง เชื่อม บ้านแก่ง
ปันเต๊า หมู่ที่ 10 ต าบลแม่นะ 
(เขต ทต.แม่นะ) อ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม ่

ล าดับที่ 18 
หน้าท่ี 16 

หมายเหตุ: โครงการและวันในการตรวจติดตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1) แบบประเมินผล เครื่องมือทีใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 ใช้แบบส ารวจติดตามผลโครงการซึ่งเป็นแบบส ารวจที่ไม่
มีโครงสร้างค าถาม โดยประเด็นค าถามจะแตกต่างตามรายละเอียดของโครงการ และผลการด าเนินงานเพ่ือใช้
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ คุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของโครงการ  

2) แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่คณะผู้ศึกษาส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ และผู้น าชุมชน ในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ 
ประชาชนที่มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามลักษณะของโครงการ  

3) แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพืงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 
อบจ. อปท. ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในประเด็นด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ และภารกิจของ 
อบจ. 

3.4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจะอยู่ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ข้อมูลที่จัดเก็บจะท าการประมวลและวิเคราะห์ผลแยกตามลักษณะข้อมูล โดยข้อมูลเชิง คุณภาพจะ
ประมวลและวิเคราะห์แยกรายประเด็นและรายยุทธศาสตร์ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณจะท าการวิเคราะห์และ
สรุปผลแยกรายยุทธศาสตร์และรายส่วนงานที่รับผิดชอบ ในรูปแบบ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบบรรยาย ตาราง และกราฟ  

3.6 การจัดท ารายงานและการประชุมน าเสนอผลการประเมินฯ 

จัดท ารายงานและข้อเสนอแนะแนวทางการวางแผนและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดประชุมชี้แจงและน าเสนอผลติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 4 ครั้ง 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

  

โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ 
รวมทั้งเพ่ือตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการด า เนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาฯ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และผู้บริหารจะได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการจัดท า
แผนด าเนินการในปีต่อไป 

2.1  ทบทวนวรรณกรรม 

2.1.1 แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง   
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแผนที่วางไว้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งการทบทวนแผนในระดับนโยบาย ระดับชาติ และระดับภาค จึงเป็นกรอบ
หลักในการทบทวนแผนเพื่อที่จะประเมินผลด้านความสอดคล้องดังกล่าว โดยแผน 

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   

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของ ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

(1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
(2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
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(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
(4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
(5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ  
(6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก 
ระดับประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก ่

 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน หลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่
ส าคัญ 

 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไข ปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ทางบกและทางทะเล  

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและ
หน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ ประเทศ 
และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
การบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  
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4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้ าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) 
การเสริมสร้างและ ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท่างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนา
กลไกให้พร้อมส าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่าง
เป็นรูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิตอ่ืน ๆ และ (3) การ
พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 

(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน 
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่  “ต่อยอดอดีต”  “ปรับปัจจุบัน”  “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตร
ชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ  

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย ( 1) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (5) อุตสาหกรรม ความ
มั่นคงของประเทศ  

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่ ส าคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย ( 1) 
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมือง
เศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
มหภาค  
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5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย 
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) 
สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น 
ได้แก่  

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม  ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณา
การเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความ
เข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและ สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ 
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้าง
ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวาง พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
(7) การสร้างระบบ การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
และ (3) การดึงดูด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
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5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (1) 
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ ที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดีและ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

 6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์โดย (1) การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอก ห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย (1) การ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (4) การ
พัฒนา บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่  

1. การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) 
เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
ปลอดภัยในการท่างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
ภาวะ และทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
กลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้
สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับ โครงสร้างและ
แก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไก การบริหารงานในระดับภาค กลุ่ม
จังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนา
ก าลังแรงงานในพื้นที ่
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 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) 
ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือ
รองรับสังคมยุคดิจิทัล  

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึง ตนเองและการจัดการตนเอง โดย 
(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (3) 
สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกัน ทางปัญญา
ให้กับชุมชน 

(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม  

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่  

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพ่ิมมูลค่า ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล่าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ (4) 
รักษาและเพ่ิม พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพ่ิม มูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟ้ืนฟูชายหาด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับ การป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการอย่างเป็น องค์รวม และ (4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
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4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพ้ืนที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน ( 3) 
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน (5) พัฒนา เครือข่ายองคก์รพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  

5. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการจัดการน้ า
เชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลด
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและ
ชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม 
และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวน
ทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วน
ร่วม และธรรมาภิบาล 

(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐที่ท่าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่าง านให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อยู่ตลอดเวลา โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่  

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
และ (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
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2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (3) ระบบติดตาม
ประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (3) 
ส่งเสริมการกระจายอ่านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่
มี สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

4. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย  (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ  

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ใน
สังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบ
แบบบูรณาการ  

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น โดย (1) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และ (3) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย  

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (1) 
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุก
ร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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2) ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

(1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับ
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
สุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น โดยแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (2) 
พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า (3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย (7) ผลักดันให้สถาบัน
ทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในระยะต่อไป 
จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน 
แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ (2) การกระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง (3) เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายใน
ชุมชน 

(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การพัฒนา 5 ปีต่อ
จากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถ
ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุน
ภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและ
ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ ท ารายได้และแข่งขัน
ได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
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(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง  (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาในระยะ
ต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย  โดยแนวทางการพัฒนาส าคัญ
ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) 
สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
กลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ งแวดล้อม (8) การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้าง
รายได้เพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้ง
ภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) 
การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัย
คุกคามอ่ืน ๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล (5) การบริหาร
จัดการความมัน่คงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการ
พัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง 
จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 
การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
และ การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) 
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง (5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม 
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  การพัฒนาในระยะต่อไปจึง
มุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่ง
ทางรางและทางน้ า เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการ
รองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือ
เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง (3) 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (4) พัฒนาด้านพลังงาน (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (6) พัฒนาระบบน้ าประปา  

(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นในเรื่องการเพ่ิมความ
เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม   (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมด้านบุคลากรวิจัย 
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รายงานขั้นต้น (Inception Report) 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ประจ าปี 2562 

(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาค และมีการกระจาย รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้
เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน าพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
(2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  (3) การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา มุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการ
เชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่
มูลค่าในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญใน
ภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ                  
ในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประ เทศไทยเป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้า
และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความ
เชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน 
GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS  และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์  (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและ
พัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
(9) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ (10) ส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

3) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบการบริหารราชการระดับพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
ในรูปของการรวมกลุ่มของจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม และศักยภาพการ
พัฒนาเข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการ พัฒนาระดับพ้ืนที่มีความชัดเจน มีการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันระหว่างจังหวัด และเกิดการใช้ทรัพยากร ทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง
และล าพูน โดยมีศูนย์ปฏิบัติการของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มจังหวัด          
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ภาคเหนือตอนบน 1 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาส าคัญที่สนับสนุนและสอดรับกับทิศทาง การพัฒนาของ
ประเทศใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ขณะเดียวกันกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ยังได้ยึดปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นวาระส าคัญของการก าหนด
ประเด็นการพัฒนาเพ่ือให้สามารถนาศักยภาพของพ้ืนที่ที่มีอยู่มา ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้  

วิสัยทัศน์   

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรม ล้านนา สังคม
น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”   

พันธกิจ   

1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล   
2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน   
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและ มูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ   
4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน

ระหว่างภูมิภาค 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning)   
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ประเด็นยุทธศาสตร์   

1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ  
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ

พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

ภาพที่ 2.1 การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ ต าแหน่งยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยง
ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 

 

4) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน 2562 

วิสัยทัศน์    

“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) เมืองที่ให้ความสุขและชีวิต ที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่
อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก   
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รายงานขั้นต้น (Inception Report) 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ประจ าปี 2562 

ประเด็นการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น โดยมีแนวทางพัฒนา
ส าคัญคือ (1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพ (2) 
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพ (3) 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล (4) 
ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพ 

2. การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล มีแนวทางพัฒนาส าคัญคือ 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ (2) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีและนวัตรกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ (3) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิตและการประกอบธุรกิจ (4) ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการ
ผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 

3. การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีแนวทางพัฒนาส าคัญคือ (1) 
พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) 
ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ (3) ส่งเสริมคุณธรรม 
จิตสาธารณะและประชารัฐ (4) เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (5) พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร (6) ลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มีแนวทางพัฒนาส าคัญคือ (1) ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และ
สามารถอ านวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม (2) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ 
ขยะ และของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ (3) ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดขัดแย้ง และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย (4) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

5. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน มีแนวทางพัฒนาส าคัญคือ (1) 
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือรับมือกับ
ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ (2) เพ่ิมประสิทธิภาพ และความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนว
ชายแดน (3) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความ
พร้อมเพ่ือป้องกันกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  มี
แนวทางพัฒนาส าคัญคือ (1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ (2) ส่งเสริมและพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการ ปกครอง 
โดยด าเนินการกันเอง มีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิด ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมี ขอบเขตพอควร เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมั่นคงของรัฐบาล อ านาจ
ของทอ้งถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่น
นั้น ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีสิทธิตามกฎหมาย ที่จะด าเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมาย
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ   

 หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เอง เพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารตามหน้าที่และเพ่ือใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ 
ข้อบังคับ สุขาภิบาล เป็นต้น  

 สิทธิที่เป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อ านาจในการก าหนดงบประมาณ เพ่ือบริหาร
กิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ   

หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและการปกครอง ตนเอง จัดแบ่งเป็น
สองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่น แบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะมีคณะผู้บริหารเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น ฝ่ายนิติบัญญัติ  ปัจจุบัน
ราชการส่วนท้องถิ่น มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)   

ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความส าคัญหลายประการต่อการพัฒนาประเทศ 
ดังนี้   

 การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic Democracy) เพราะ
การปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ ประชาชนรู้สึกว่า
ตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความ รับผิดชอบ และ
หวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใส ในระบอบ
การปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร การ
เลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลยพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้า 
ไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้น าในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงาน
ท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความช านาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วน
ร่วมทางการ เมืองในระดับชาติต่อไป   
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 การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่ เป็นการปกครองอัน
เกิดจากค าสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง คือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ปกครอง ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความ ร่วมมือร่วมใจจาก
ประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิด
โอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน ซึ่งจะท าให้ประชาชน เกิด
ความส านึกในความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกัน 
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง หรือการกระจายอ านาจไปในระดับต่้าสุด ซึ่งเป็นฐานส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมือง
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย   

 การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจ าเป็นบาง ประการ ดังนี้     

- ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มข้ึน ซึ่งจะเห็นได้จาก งบประมาณที่
เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง     

- กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่เก่ียวพันกับท้องถิ่นอ่ืน และไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อ
ประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง   

 การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ 
และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การบริหารงานจึง
จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

 การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต ผู้น าหน่วย
การปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้ง การสนับสนุนจาก
ประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการ
บริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย   

 การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง การปกครอง
ท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม การด าเนินงานพฒันาชนบทที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่ง คือ การมี 
ส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะต้องมาจากการ
ริเริ่มช่วยตนเองของท้องถิ่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระใน
การปกครองตนเอง (อนันต์ อนันตกูล, 2521)   
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วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้   

 ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่ เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องอาศัย เงิน
งบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่ 
เพียงพอ ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น  ๆ ก็สามารถมี
งบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้   

 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศ มีขนาดกว้าง
ใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจาก
รัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มี
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้   

 เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต่าง
ไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ าเป็น โดยให้อ านาจหน่วยการปกครองท้องถิ่น
จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น 
ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นท่ัวประเทศเป็นอันมาก และแม้จะ
มีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้อย่างรอบคอบ   

 เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองโดย
การสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือ ฝ่ายนิติบัญญัติ 
การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)   

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศ
หลายประการ ดังนี้ 

 ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ   
 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง   
 เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่

ประชาชน (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้ง
จังหวัด จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของ
เทศบาลและ อบต. รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือไม่ให้งานซ้ าซ้อน 
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2.1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปิยะ กล้าประเสริฐ (2559) การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่ (ใช้ผลของ VRS) มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ปทุมธานี พบว่า ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการ
ให้บริการของ อปท. จังหวัดปทุมธานี (ใช้ผลของ VRS) ต่ ากว่า ร้อยละ 90 มี 2 ด้าน คือ (1) ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และ (2) ด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน 
3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี ผลจากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 4. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ให้บริการสาธารณะในกลุ่มขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงด้านความสามารถในการให้บริการ ผลการศึกษา พบว่า 1. ควรส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและ
เพ่ิมรายได้แก่ประชาชน โดยเชิญผู้ที่มีความรู้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบการค้า การลงทุน การตลาด กับ
ประชาชน 2. ทาง อปท.ควรจัดให้มีตลาดรองรับผลผลิตทาง การเกษตร ของเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ เนื่องจาก
ปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ ามาก ท าให้เกษตรกรมี รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
3. อบจ. ควรให้โอกาสประชาชนเข้ามามีสวนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์สูงสุดในการ
พัฒนาท้องถิ่นได้ 4. ควรท าการขุดลอกคูคลองเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง 5. ควรจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่คอย
ดูแลด้าน ความปลอดภัยให้มากขึ้น 6) ควรจัดโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมอย่าง ทั่วถึง 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558) ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต้องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า การให้บริการ
ประชาชนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) คิดเป็นร้อยละ 87.20 สามารถเรียงล าดับ
คะแนนความพึงพอใจมากไปหา น้อยดังนี้ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 88.00 ต่อ
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 87.65 ต่อสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 
87.05 และต่อช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อย ละ 86.50 คุณภาพของการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
88.05 ความคุ้มค่าของการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 88.45 ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
89.35 

อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ (2557) ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครราชสีมาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง มี 
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ 
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ปานกลาง-ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในความรับผิดชอบ แต่มีนโยบาย 
และแผนงานในการพัฒนาการท่องเที่ยว เน้นการสนับสนุน การจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถูกบรรจุเข้า 
ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มาส่งเสริมเป็นล าดับต้น ๆ เมื่อเที ยบ 
งบประมาณท่ีมีอยู่กับพ้ืนที่รับผิดชอบ 32 อ าเภอ ถือว่ายังไม่พอเพียง จึงท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวไม่เป็น 
รูปธรรมเท่าที่ควร กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว ยังไม่มีความเข้าใจถึ งบทบาท อ านาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในด้านการท่องเที่ยว ทราบเพียง บทบาทด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน และมีความคาดหวังให้สนับสนุนงบประมาณใน การจัดกิจกรรมทุกระดับ และเพ่ิมการมีส่วน 
ร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยผู้ศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาภายใต้บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 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 อยู่ในระดับมากและผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ 
กระบวนการการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พบว่า บุ คลากรที่มีเพศอายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและหน่วยงานที่สังกัด ต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหาร 
จัดการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน 

2.2 แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

2.2.1 แนวคิดการติดตามโครงการ  

1. การติดตามโครงการ  

สุนทร เกิดแก้ว (2540: 10-11 อ้างใน สมทรง กิจจาชาญชัยกุล, 2550) ได้ให้ความหมายว่า การ
ติดตาม หมายถึง กระบวนการวัดหรือการตรวจสอบที่ท ากันเป็นประจ า การวัดและ การตรวจสอบดังกล่าว 
ได้แก่ การวัดน าเข้า กิจกรรม และผลผลิต ที่เกิดขึ้นในช่วงของการด าเนินโครงการ วัตถุประสงค์ของการ
ติดตาม เพ่ือต้องการชี้น าให้เห็นสถานการณ์ของโครงการให้เร็ว ที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากร การปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่เป็น ปัญหาได้ทันท่วงทีหรือกล่าวได้อีกว่า การติดตาม
เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานเบื้องต้นส าหรับการปรับปรุงการบริหารโครงการ  การติดตามโครงการแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ   

1) การติดตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การติดตามการปฏิบัติงานโครงการได้ผล ก้าวหน้าไปใน
ทิศทางท่ีสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานที่งบประมาณก าหนดไว้หรือไม่   
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2) การติดตามประสิทธิภาพของโครงการ ได้แก่ การศึกษาติดตามเมื่อมีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้
ผลผลิตโครงการ ได้ใช้กรรมวิธีหรือเทคนิคการด าเนินงานที่ประหยัดที่สุดหรือไม่ ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบให้เห็น
สัดส่วนของผลผลิตกับปัจจัยน าเข้าของโครงการ  

 3) การติดตามประสิทธิผลของโครงการ ได้แก่ การศึกษาตามการปฏิบัติงานโครงการ ได้ก่อให้เกิด
ผลผลิตตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด   

ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ (2540: 58 อ้างใน สมทรง กิจจาชาญชัยกุล , 2550) กล่าวว่า การติดตาม
หมายถึง กระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงานและการท ารายงาน การติดตามผลจึงเกี่ยวข้องกับการ
รวบรวมข้อมูลและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึง ความก้าวหน้าและ
ปัญหาส าคัญ ๆ ของการปฏิบัติงานตามโครงการจะได้สามารถด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ป้องกันมิให้
เกิดความสิ้นเปลือง และความล่าช้าในการด าเนินงานโดยไม่จ าเป็น การติดตามผลต้องท าเป็นระยะ ๆ อย่าง
สม่ าเสมอโดยอาจเลือกติดตามผล และรายงานผลเฉพาะบางเรื่องที่เห็นว่าส าคัญ ไม่จ าเป็นต้องท ารายงานที่มี
ขอบข่ายครอบคลุมในทุก ๆ เรื่อง เช่น อาจเลือกรายงานเฉพาะความก้าวหน้าของงานทางด้านกายภาพหรือ
ผลงาน การใช้จ่ายเงิน การใช้บุคลากร และการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต เป็นต้น 

2. วิธีการติดตามโครงการ   

ชาญ สวัสดิ์สาลี (2540: 47-49 อ้างใน สมทรง กิจจาชาญชัยกุล, 2550) กล่าวถึง วิธีการในการ
ติดตามผลว่านิยมใช้กันอยู่ 3 วิธี คือ    

1) การสังเกต หมายถึง การที่ผู้ติดตามไปเฝ้าสังเกตและเฝ้าดูอย่างเอาใจใส่โดยการ พิจารณาและ
ก าหนดไว้อย่างมีระเบียบถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานระหว่างก่อนการฝึกอบรมและ หลังการฝึกอบรม ว่าสิ่ง
ใดเปลี่ยนแปลงไปบ้างในทางที่ดีข้ึน ตลอดจนสังเกตถึงผลงานที่ออกมาจากการปฏิบัติงานจริง ๆ ในหน้าที่ การ
สังเกตจะได้ผลดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ของนักสังเกตจึงควรมีคู่มือการสังเกต
ช่วยด้วย    

2) การสอบถาม เป็นวิธีที่ใช้เพื่อต้องการจะทราบว่าผู้ส าเร็จการอบรมได้ให้ข้อเท็จจริงอะไรบ้าง ตามที่
ผู้ติดตามต้องการทราบถึงการน าสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ๆ ว่าใช้ได้มากน้อยแค่
ไหน เพียงไร มีปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อควรปรับปรุงแก้ไขเพียงไร    

3) การวัดผล เป็นวิธีที่ใช้ติดตามผลว่าได้น าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เพียงไร แบ่งออกได้เป็นการวัดผลทางจิตวิทยา เช่น ในด้านพฤติกรรมต่าง ๆ กับการวัดผล
ทางกายภาพ เช่น การวัดน้ าหนัก ส่วนสูง ขนาด ในการวัดผลทาง กายภาพนั้น มีเครื่องมือการวัดผลที่ทันสมัย
อยู่แล้ว ส่วนการวัดผลทางจิตวิทยานั้นได้พัฒนาก้าวหน้า มาตามล าดับจนได้มาตรฐาน เช่น ข้อสอบมาตรฐาน 
(St)  

2.2.2 แนวคิดการประเมินผล   

1) ความหมายของการประเมินผล  
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การประเมินผลหรือ Evaluation หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
การวิจัย (Research) การวัดผล (Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล 
(Monitoring) การ ประมาณการ (Assessment) และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) หรือกล่าวได้ว่าเป็น
การประมาณ ค่าหรือการประเมินผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน โดยมีการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การสอบถาม การทดสอบ การสังเกต ฯลฯ และท าการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินว่าการด าเนินงานนั้นมี คุณค่า
หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานนั้นมากน้อยเพียงใด (ประชุม รอดประเสริฐ.  2529: 73)             

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 (2525: 119) ได้ให้ค าจ ากัดความของโครงการว่า 
หมายถึง แผนหรือเค้าโครงที่ก าหนดไว้ โครงการเป็นศัพท์ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า "Project" ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งหรือระดับหนึ่งของแผนงาน (Plan) บางต ารา ถือว่ามีความหมาย เช่นเดียวกับค าว่า “Program” ซึ่ง
หมายถึงแผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจน   ดังนั้น การประเมินผล (Evaluation) จึงเป็นส่วน
ส่วนที่มีความส าคัญมากในการวางแผน เพราะการประเมินผลจะเป็นตัววัดและบอกให้ผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติ
ตามแผนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับแผนทั้งหลายได้รู้ว่า แผนหรือโครงการที่ก าหนดขึ้นและน าไปปฏิบัตินั้น เมื่อท า
เสร็จแล้วได้ผลเป็นประการใด เป็นไปตามที่คาดหมายและความมุ่งหวังมากน้อยอย่างไร และผลการ
ประเมินผลนี้สามารถน ามาพิจารณาตัดสินใจได้ว่า ควรจะด าเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรจะหยุด
เพียงแค่นี้ เป็นต้น (ศิริวิช ดโนทัย และคณะ. 2537: 17)   

การประเมินผลจึงมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ รวมถึงการ
วางแผนงานในอนาคต ในกระบวนการวางแผนการประเมินผลมีความส าคัญและ คุณประโยชน์ ดังนี้               

 (1)  การประเมินช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมี ความชัดเจน
ขึ้น กล่าวคือ ส่วนใดที่ไม่ชัดเจนจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจน เสียก่อนที่จะได้รับการ
สนับสนุนให้ด าเนินงาน                 

(2)  การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์ เต็มที่ ทั้งนี้
เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัจจัยทุกส่วนของโครงการ  ซึ่งหากพบปัญหาจะได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติงานเหมาะสมคุ้มค่าโดยมีทรัพยากรในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสม
เพียงพอแก่การด าเนินงาน ท าให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไป อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ                

(3)  การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุเป้าประสงค์ ดังที่ได้กล่าวว่าโครงการเป็นส่วนหนึ่งของ
แผน ดังนั้น เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข ย่อมจะท าให้แผนงานด าเนินไปด้วยดี 
และบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้             

(4)  การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( Impact) ของโครงการ 
และท าให้โครงการไม่เกิดความเสียหายขึ้น                  

(5)  การประเมินโครงการมีส่วนส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เนื่องจากการ ประเมินโครงการ
เป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง โดยทุกส่วนของโครงการและปัจจัยทุกชนิด จะได้รับการวิเคราะห์
อย่างละเอียด ทั้งข้อมูลน าเข้า ( Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Outputs) จะได้รับการ
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ตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอน ส่วนใดที่มีปัญหาหรือไม่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาย้อนกลับ 
(Feedback) เพ่ือให้มีการด าเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานหรือ เป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้น จึงถือ
ได้ว่าการประเมินผลเป็นการควบคุมคุณภาพของโครงการ                

6)  การประเมินโครงการช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสิ นใจในการบริหารโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะการประเมินโครงการจะท าให้ผู้บริหารทราบถึงอุปสรรคปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไป
ได้ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ ท าให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ว่า จะด าเนิน
โครงการต่อไปหรือยุติโครงการ นอกจากนั้น ผลการประเมินโครงการยังเป็นข้อมูล ส าคัญในการวางแผนหรือ
ก าหนดนโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง  

 2) รูปแบบของการประเมินผล   

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2529: 5) กล่าวว่า รูปแบบการประเมินโครงการ (Models for Evaluation) 
เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะรูปแบบการประเมินโครงการนอกจากจะให้ภาพรวม ของลักษณะการประเมินแล้ว 
ยังให้แนวทางในการตั้งข้อค าถามและความมุ่งหมาย ตลอดจนวิธีการ รวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินอีกด้วย 
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศ สหรัฐอเมริกามักประยุกต์รูปแบบการประเมินหลายๆ 
รูปแบบมาใช้ร่วมกัน โดยคณะกรรมการประเมินโครงการทางการศึกษาจะจัดท าเป็นแนวทางการประเมิน 
(Guidelines) ส าหรับโครงการใน ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบการประเมินที่ใช้โดยทั่วไป 4 รูปแบบ 
ดังนี้  

(1)  การประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal - based Model) เป็นรูปแบบการ ประเมินที่
เก่าแก่และใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด การประเมินตามรูปแบบนี้จะเน้นความส าคัญของ 
วัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal Attainment หรือ Objective Based Model) โดยการ
ประเมินผลจะ ให้ความส าคัญกับผลผลิตจากโครงการ ถ้าหากผลผลิตจากโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ก็จะ ประเมินได้ว่าโครงการนั้นสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ตามแนวคิดนี้จะ
เห็นได้ว่าปัญหาใหญ่จะ อยู่ที่ว่าการที่จะวัดผลสัมฤทธิ์นั้นเป็นเรื่องล าบาก เพราะบ่อยครั้ง
วัตถุประสงค์ของโครงการเขียนไว้ใน รูปอัตนัยท าให้การวัดตามวัตถุประสงค์เป็นไปได้ยาก   

(2) การประเมินแบบตอบสนองหรือมีส่วนร่วม (Responsive Model) การประเมิน แบบ 
Responsive Model นี้เน้นที่กิจกรรมมากกว่าจุดมุ่งหมายของโครงการ และให้ความสนใจที่ 
ปัญหาและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การประเมินแบบนี้จะท าการรวบรวม วิเคราะห์
และ ตีความข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือเป็นปัญหาของผู้ใช้บริการของโครงการ โดย
ผลตอบสนองจากผู้ ร่วมโครงการจะสะท้อนให้เห็นความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ     

(3)  การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseur Ship Model) การประเมินแบบนี้จะ เน้นที่บทบาท
ของผู้ประเมินโดยไม่ยึดจุดมุ่งหมาย ไม่ได้ค านึงถึงปัญหาหรือข้อโต้แย้งใด ๆ และไม่ได้ ประเมิน
โครงการโดยอาศัยการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ แต่เป็นการประเมินโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็น   ผู้
ก าหนดแนวทาง (Guide lines) และเกณฑ์ประเมิน ดังนั้น ผลการประเมินจะเป็นที่เชื่อถือได้
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เพียงใด จึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseur Ship) ความรู้และ
ความ เชี่ยวชาญผนวกกับความมีชื่อเสียงของผู้เชี่ยวชาญ    

 

(4)  การประเมินเพ่ือการตัดสินใจ (Decision - making Model)   

 Context-Input-Process-Product (CIPP) การประเมินแบบ CIPP คือ กระบวนการจ าแนก 
รวบรวมและเสนอข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของความมุ่งหมาย การ
ออกแบบหรือการวางแผนงานด าเนินงานและแผนงานโครงการใดโครงการหนึ่ง เพ่ือเป็นแนว
ในการตัดสินใจของผู้รับผิดชอบ เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น   

 UCLA Center for the Study of Evaluation (CSE) การประเมินแบบ CSE หมายถึง 
กระบวนการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การเลือกข่าวสารที่เหมาะสม รวบรวมและ 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอ านาจในการ ตัดสินใจได้พิจารณาเลือก
ตามความเหมาะสม (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2529: 5)  

(5)  การประเมินประสิทธิภาพ ปัจจุบันผู้บริหารโครงการตระหนักถึงความส าคัญของ การประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการ โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จ าเป็นส าหรับ โครงการ
บริการทั่วไป เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้นสามารถด าเนินการอย่างสอดคล้องกับ 
สภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น การด าเนิน
โครงการบริการสังคมจึงไม่มุ่งแต่เพียงความส าเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องคุ้มค่าในเชิงของ
ประสิทธิภาพด้วย การประเมินประสิทธิภาพของโครงการจึงเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การพิจารณาใน
เรื่องความส าเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย ผลผลิตของโครงการที่เกิดจากปัจจัยที่ลงทุน 
และผลผลิตของโครงการเมื่อเทียบกับโครงการอ่ืน ๆ ที่ลงทุนเท่ากัน โดยการประเมิน
ประสิทธิภาพของ โครงการสามารถท าได้ทั้งก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ 
และเม่ือสิ้นสุดการด าเนิน โครงการ โดยรูปแบบหรือเกณฑ์การการประเมินมี 2 ประเภท คือ  

 การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุง โครงการ การประเมิน
ประเภทนี้จะต้องจัดท าขณะที่โครงการด าเนินการอยู่ ซึ่งเป็นการประเมินตาม กิจกรรมของ
โครงการที่อาจก าหนดไว้ในรูปของแผนภูมิ PERT (PERT: Program Evaluation And 
Review Technique) หรือ ซีพีเอ็ม (CPM: Critical Path Model)  

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่า โครงการประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจว่า ควรยุติโครงการหรือควรจะด าเนินงานโครงการต่อไป ดังนั้น การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจึงต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดโครงการ โดยครอบคลุม 4 
ประเด็น คือ การประเมินสิ่งป้อนเข้า ( Input) การประเมินกระบวนการ (Process) การ
ประเมิน ผลลัพธ์ (Output) และการประเมินผลกระทบ (Impact) ดังนี้  
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- การประเมินสิ่งที่ป้อนเข้า (Input Evaluation) สิ่งที่ป้อนเข้า หมายถึง ทรัพยากร 
(Resource) ที่ใช้ในโครงการ ทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่โครงการ 
ด าเนินการไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น การประเมินสิ่งที่ป้อนเข้า  
จึงหมายถึง การหาข้อเทจ็จริงที่เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ  

- การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินผล การ
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานของโครงการเพ่ือตอบค าถามว่า การ
ปฏิบัติงานเป็นไป ตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ และทุกหน่วยของโครงการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  

- การประเมินผลลัพธ์ (Output Evaluation) ผลลัพธ์ หมายถึง ผล (Result) ที่ผู้
วางแผนประสงค์จะให้เกิดขึ้น โดยการบริหารทรัพยากรที่ดีของโครงการและ
ถูกต้อง การประเมิน ผลลัพธ์จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลลัพธ์ที่ปรากฏว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด  

- การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) หมายถึง การประเมินผล กระทบ
ของโครงการต่อประชาสังคมและสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยด้านอ่ืน ๆ มีอย่างไร 
การประเมินนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาว่าผลของโครงการนั้นเป็นเหตุให้มีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และผลที่ เกิดข้ึนนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่  

2.2.3 ตัวแบบการประเมินผล     
ตัวแบบในการประเมินผลโครงการมีดังนี้  

1) ตัวแบบ CIPP (CIPP Model) คือ การประเมินรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจาก
การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ตัวแบบนี้มีองค์ประกอบที่ตองศึกษา คือ 

(1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (context) เช่น แนวโน้มการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สถิติประชากร ฯลฯ   

(2) การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ ( inputs) ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ คือ ทรัพยากร เช่น วัตถุดิบ 
งบประมาณ เทคโนโลยี  บุคลากร ตลอดจนวิธีการและเวลาที่ใช้ เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้มา ใช้ใน
การตัดสินใจ  

(3) การประเมินกระบวนการ (process) เป็นการส ารวจและศึกษากระบวนการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอน ว่ามีการปฏิบัติและประสานงานระหว่างกันอย่างไร    

(4) การประเมินผลผลิต (products) เป็นการส ารวจและประเมินว่า ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
และงานบริการที่จัดท ามีความส าเร็จหรือไม่อย่างไร    

2) ตัวแบบ IPO (IPO Model) การประเมินแบบ IPO Model ประกอบด้วย   
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 ปัจจัยน าเข้า (Input) เพ่ือออกแบบโครงการ  
 กระบวนการ (Process) เพ่ือประเมินขั้นตอนด าเนินการตามโครงการ  
 ผลผลิต (Output หรือ Product) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

 โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้  

(1)  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ใน การตัดสินความ
เหมาะสมของแผนงาน/โครงการ โดยดูว่า ปัจจัยน าเข้า (บุคลากร เวลา งบประมาณ วิธีการ 
ศักยภาพ ฯ) จะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ผลที่ได้จากการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า คือ การวิเคราะห์รูปแบบวิธีการที่ใช้ในรูปของราคาและก าไร (Cost and Benefit) 
ที่จะ ได้รับ    

 (2) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อเริ่มปฏิบัติงานตามแผน จ าเป็นต้องมีการ
ประเมินกระบวนการเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ส่งต่อให้ผู้ รับผิดชอบและ 
ผู้ด าเนินการทุกล าดับขั้น ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่องของกระบวนการหรือการด าเนินการ
ตาม ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และเพ่ือรวบรวมสารสนเทศส าหรับผู้ตัดสินใจวางแผนงาน รวมทั้งเป็น
รายงานปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน                 

 (3) การประเมินผลผลิต (Output & Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัด และแปล
ความหมายของความส าเร็จ การประเมินผลผลิตจะพิจารณาว่า วัตถุประสงค์ที่ก าหนดบรรลุ 
เป้าหมายอย่างใด             

2.2.4 แนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ  

1) ความพึงพอใจ  

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2526: 9 อ้างใน วรรณวิมล จงจรวยสกุล, 2551) ได้ให้ความหมายว่า ความ
พึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของเราและมีความสัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่ เกี่ยวกับ ความหมายของ
สภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกเลว -ดี พอใจ-ไม่
พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ เป็นต้น 

พิณ ทองพูน (2529: 9 อ้างใน วรรณวิมล จงจรวยสกุล, 2551) กล่าวว่า ความพึง พอใจหมายถึง 
ความรู้สึกชอบหรือยินดีเต็มใจ หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทั้งทางวัตถุ และด้านจิตใจ   

หลุย จ าปาเทศ (2533: 9 อ้างใน วรรณวิมล จงจรวยสกุล, 2551) ความพึงพอใจ หมายถึงความ
ต้องการได้บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จาก สายตา ค าพูด และการ
แสดงออก   
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กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจใน องค์ประกอบ และ
สิ่งจูงใจด้านต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ โดยแสดงออกจาก พฤติกรรม เช่น สายตา ค าพูด 
ลักษณะท่าทาง เป็นต้น  

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกดี รู้สึกชอบ ด้วย ความยินดี เต็ม
ใจ พอใจ ที่สนองความต้องการ ด้วยการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น สายตา ค าพูด ท่าทางต่าง ๆ เป็นต้น  

2) ลักษณะของความพึงพอใจ   

ความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน 
สถานการณ์หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านการ 
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผัน 
แปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็น 
ความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่ 
คาดหวังไว้   

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

3) องค์ประกอบความพึงพอใจ  

องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ เป็นความพึงพอใจในการบริการที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการ
บริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับ และสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากการบริการในแต่ละ
สถานการณ์บริการหนึ่ง ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่ผันแปรไปตามช่วงเวลา ที่แตกต่างกันได้ 

(วรรณวิมล จงจรวยสกุล, 2551) ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการประกอบด้วย  

(1) ด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการ ที่ได้รับมี
ลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด 

 (2) ด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าวิธีการ น าเสนอบริการใน
กระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อย เพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก
ในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออก ของการให้บริการตามบทบาทหน้าที่และปฏิกิริยา
ตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษา
สื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิตของการบริการที่แท้จริง 
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2.2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารโครงการ การประเมินท าให้ทราบว่า การปฏิบัติงาน

หรือการด าเนินการใด ๆ ก็ตามบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ หากไม่สอดคล้องจะได้ด าเนินการหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยในปัจจุบันการบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ มิได้ค านึงถึงเฉพาะผลลัพธ์จากโครงการ
เท่านั้น แต่ยังมองถึงผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมด้วย การด าเนินการของหน่วยงานต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจึงต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ 

กรอบแนวคิดดังกล่าว เป็นการปรับจากแนวทางการประเมินตาม CIPP MODEL ซึ่งเป็นรูปแบบการ
ประเมินที่มีความเป็นพลวัตร รูปแบบการประเมินมี 4 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และ การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) 
นอกจากนี้ ได้มีการติดตามโครงการ (Project Tracking) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการปฏิบัติงาน และ
การติดตามประสิทธิภาพของโครงการ 

การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณา
หลักการและเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหา ความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ 
ความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและหน่วยบังคับบัญชา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ 
ความเหมาะสม ความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถน ามาสนับสนุนการด าเนินโครงการได้ เพ่ือท าให้
ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอยู่แล้ว และปัจจัยใดที่ควรหาเพ่ิมเติม การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) เป็นการประเมินการปฏิบัติงานว่าได้ด าเนินงานการแผนที่ก าหนดหรือไม่ กิจกรรมใดที่สามารถ
ท าได้ กิจกรรมใดที่ควรเพ่ิมเติม เพ่ือการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
ตรวจสอบกิจกรรมและทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง  ๆ ส่วนการ
ประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ ตรวจสอบคุณภาพของผลลัพธ์ ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 
ความอยู่รอดและความเป็นไปได้ในการขยายผลโครงการ ผลกระทบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
เป็นข้อมูลประกอบของการประเมินผลลัพธ์ได้เช่นกัน 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง มีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
โดยจะต้องเป็นการตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือเขตจังหวัด ประกอบกับ
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางกรอบนโยบายการพัฒนาและการประสานความ
ร่วมมือของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านการเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนา
สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี ซึ่งมุ่งหวังเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเน้นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ.2561 - 2564) พร้อมทั้งจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.2562 และได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมพัฒนาที่จะด าเนินการจริงทั้งหมด การปฏิบัติงานหรือด าเนินโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่จะมีแผนพัฒนาที่ดี แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ท าให้ไม่สามารถที่จะ
บ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ระบบการติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วย
ตอบค าถามได้ว่า องค์กรได้ด าเนินงานตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร ในขณะเดียวกันข้อมูลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถน ามาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนา
ในปีถัดไป  



2 

 
รายงานขั้นต้น (Inception Report) 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ประจ าปี 2562 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (1) (2) (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารวมทั้ง
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  

 การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติงาน ลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ท างานด้านวิชาการที่มีความเป็น
กลาง ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2562 ซึ่งสามารถบ่งชี้ว่าโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น มีขั้นตอน และผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใด ใช้งบประมาณคุ้มค่าหรือไม่ 
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข 
ปรับปรุงและทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3) เพ่ือเสนอแนวทางเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่  

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 25 อ าเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

 1. อ าเภอกัลยาณิวัฒนา  2. อ าเภอจอมทอง  3. อ าเภอไชยปราการ  
 4. อ าเภอเชียงดาว  5. อ าเภอดอยสะเก็ด 6. อ าเภอดอยเต่า 
 7. อ าเภอดอยหล่อ  8. อ าเภอฝาง  9. อ าเภอพร้าว 
 10. อ าเภอแม่วาง  11. อ าเภอแม่แจ่ม 12. อ าเภอแม่แตง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87
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รายงานขั้นต้น (Inception Report) 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ประจ าปี 2562 

 13. อ าเภอแม่ริม  14. อ าเภอแม่ออน 15. อ าเภอแม่อาย 
 16. อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 17. อ าเภอเวียงแหง 18. อ าเภอสะเมิง 
 19. อ าเภอสันก าแพง  20. อ าเภอสันทราย 21. อ าเภอสันป่าตอง 
 22. อ าเภอสารภี  23. อ าเภอหางดง 24. อ าเภออมก๋อย 
 25. อ าเภอฮอด 

การประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยจะท า
การตรวจเยี่ยมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยกระจายตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม ่

1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

เป็นการประเมินผลครอบคลุมการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ คือ 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น  
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และจัดระเบียบเรียบร้อยชุมชนสังคม  
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร  

ประกอบด้วย หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

1.4 ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้างให้นับรวมเวลาที่ผู้ว่าจ้างใช้ในการพิจารณาตรวจรับ
รายงานในแต่ละขั้นตอน และระยะเวลาที่คณะท างานใช้ในการแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการศึกษา  แต่ละขั้นตอน 
รวมเป็นเวลาการด าเนินการของคณะท างานด้วย 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
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1.5 แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑) ศึกษารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนที่
เกี่ยวข้องและน ามาจัดท ากรอบแนวคิดในการศึกษา วิธี
การศึกษา แผนการด าเนินการศึกษาโครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

        

๒) จัดประชุมเพ่ือน าเสนอ รายงานขั้นต้นฯ            
๓) วิเคราะห์ปัญหา ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก ากับ
ดูแล  

 
        

๔) การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และการติดตามประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามโครงการ ในรอบ ๖ เดือนแรก  

  
 

      

๕) จัดประชุมเพ่ือน าเสนอ รายงานความก้าวหน้า            
๖) ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการฯ การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒ 

    
 

    

๗) การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และการติดตามประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามโครงการ ในรอบ ๙ เดือน  

         

๘) จัดประชุมเพ่ือน าเสนอ รายงานฉบับกลาง          
๙) ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการฯ การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ 

         

๑๐) รายงานติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดเชียงใหม่  และการติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ณ สิ้นสุดไตร
มาสที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒) 

         

๑๑) จัดประชุมเพ่ือน าเสนอ รายงานฉบับสุดท้าย          
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1.6 การส่งมอบงาน 

งวดที่ 1 รายงานขั้นต้น  (Inception Report)  จ านวน 20 เล่ม เสนอองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง เนื้อหาประกอบด้วย 

1) กรอบแนวคิดในการศึกษา วิธีการศึกษา ออกแบบเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล โดยใช้รูปแบบการประเมินผล ซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม 
(Stuffbeam) ด าเนินการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

2) การคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการตรวจติดตาม
ในพื้นที่ด าเนินการ 

งวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Procession Report) จ านวน 20 เล่ม เสนอองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง เนื้อหาประกอบด้วย 

1) ผลการศึกษารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2) ผลการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และ
การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ในรอบ 6 เดือนแรก ภายใต้กรอบ
การประเมินผลแบบซิปโมเดล (CIPP Model)  

3) สรุปการประชุมน าเสนอผลงาน คร้ังที่ 1 

งวดที่ 3 รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จ านวน 20 เล่ม เสนอองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เนื้อหาประกอบด้วย  

1) ผลการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการฯ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2) ผลการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และ
การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ในรอบ 9 เดือน ภายใต้กรอบการ
ประเมินผลแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 

3) สรุปการประชุมน าเสนอผลงาน คร้ังที่ 2 

งวดที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 ภายใน 270 วัน นับจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาจ้าง รายงานประกอบด้วย เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 200 เล่ม รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ภาคผนวกพร้อม word file บรรจุในแผ่น CD-ROM จ านวน 10 ชุด รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) จ านวน 30 เล่ม โดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมจากรายงานฉบับกลาง ประกอบด้วย 
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1)  รายงานติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ภายใต้กรอบการประเมินผลแบบ
ซิปโมเดล (CIPP Model) ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562)   

2)  ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

3) สรุปการประชุมน าเสนอผลงาน คร้ังที่ 3 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ทราบถึงประสิทธิภาพของการน าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่น าไปสู่การ

ปฏิบัติ    

2) ทราบผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการวางแผนและด าเนินงานพัฒนา  

3) มีข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่น  
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ค าน า 

 

สิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ได้ว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จ าเป็นต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล การ 
วิเคราะห์ การเปรียบเทียบตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยงตรง คณะกรรมการ 
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยสังคมก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
เพ่ือน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรในอนาคต 

โครงการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือทราบถึง
ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการ
ด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และเพ่ือเสนอแนวทางเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

รายงานขั้นต้น  (Inception Report)  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มี
เนื้อหาประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการศึกษา วิธีการศึกษา เครื่องมือ รวมถึงการคัดเลือกโครงการเพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลตามแผนด าเนินกงานองค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งการด าเนินงานขั้นต่อไปจะเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 ซึ่งจะมีการพัฒนาตัวชี้วัดและวิธีการวัด และ
การรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการท างานจาก เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี ทางคณะท างานขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 


