


รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 
 

เสนอ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 

จัดท าโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



ก 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ค ำน ำ 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงาน  เพ่ือ
เปรียบเทียบว่ามีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดหรือไม่ รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

ส าหรับรายงานฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ คณะท างานรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ การติดตามโครงการที่สุ่ม
จากแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ในการด าเนินงานนี้ คณะท างานขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และอ านวยความสะดวกทั้งในด้านข้อมูล และด้านการประสานงานใน
การลงพ้ืนที่ ขอขอบพระคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นท่ี ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำ หลักกำร และเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

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

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงาน  โดย
ระบบการติดตามนั้นเริ่มจากการได้รับงบประมาณไปด าเนินงาน ติดตามการใช้งบประมาณเมื่อเ ทียบ
กับเวลา ติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ระบบการ
ติดตามจึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงบริหารแผนงาน เพ่ือให้งาน
ด าเนินต่อไปจนครบก าหนดเวลา และระบบประเมินผลจะเป็นการประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นในส่วนของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด ระบบการติดตาม
และประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการท าแผนปฏิบัติการหรือแผนการด าเนินงาน ถ้าแผนฯ ที่
สอดคล้องและเอ้ือต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของ
ระบบไปได้ ถ้าแผนฯ ไม่เอ้ือต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจนหรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ยึด
แผนการด าเนินงาน เหล่านี้ล้วนท าให้ระบบการติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้ 

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการตรวจติดตาม
และประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

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

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 ซึ่ง
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระดับต่างๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนพัฒนากลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561 – 
2564) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) รวมตลอดถึงนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลไกประชารัฐ หลักการบริหารราชการแผ่นดิน 
Thailand 4.0 และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

นอกจากนี้ ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 
กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ    
พ.ศ.2561 รวมทั้งแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2561 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560  

สิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จ าเป็นต้องอาศัยการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยง
ธรรม คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้ง
รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์กรในอนาคต  

 
1.2  วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ว่ามี
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ     
 1.2.2 เพ่ือตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  1.2.3 เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  1.2.4 เพ่ือทราบข้อเสนอเพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
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1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

1.3.1 ขอบเขตพื้นที่ 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีการติดตามและประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยการคัดเลือกโครงการจากที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้ง 
7 ยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ตามหลักวิชาการภายใต้ความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมการด าเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน และ/หรือโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยกระจายตามลักษณะโซนทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

1.3.2 ขอบเขตประชำกร 
1.3.2.1 ตัวแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบการด าเนินโครงการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
1.3.2.2 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ด าเนินการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้แทน
ภาคประชาชน และภาคเอกชน เป็นต้น 

 
1.4 เป้ำหมำยหรือผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประเมินผล 

เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการด าเนินงาน
ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1.4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
            1) ได้ข้อมูลจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนโครงการที่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ และจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ เทียบกับโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนภายใต้กรอบ
ร้อยละการใช้งบประมาณจากแหล่งงบประมาณตามข้อบัญญัติประจ าปี พ.ศ.2561 รายจ่ายที่จ่ายจาก
เงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานผลการด าเนินโครงการตามรายไตรมาส และข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นต้น พร้อมให้เหตุผลรายละเอียดประกอบการด าเนินโครงการใน
กรณีท่ีไม่ได้ด าเนินโครงการ ยกเลิกโครงการ หรือระหว่างการด าเนินโครงการ 
 2) ได้ข้อมูลโครงการที่ด าเนินการได้ตามแนวนโยบายของผู้บริหาร ที่ก าหนดมาจาก
ปัญหาความต้องการในชุมชน โดยเปรียบเทียบสัดส่วนการกระจายงบประมาณลงในพ้ืนที่ของแต่ละ
อ าเภอ (จ าแนกตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์)  

3) ได้ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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1.4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นการพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายใน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

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

สังคม 
  1.7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2) การประเมินผลการด าเนินงานตามบทบาทของการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีคุณภาพ ในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 

3) การประเมินประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีผลการด าเนิน
ที่บรรลุจุดมุ่งหมาย และสามารถถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการ
กระจายงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างโปร่งใสและสมเหตุสมผล   
                  4) การประเมินตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน จ านวนไม่
น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจากแผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้ครอบคลุม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน 

 
1.5 ขอบเขตกำรประเมินและกำรพัฒนำตัวชี้วัดกำรประเมิน 

1.5.1 การประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ พันธกิจ 
กลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ การเรียนรู้และการพัฒนา  

 1.5.2 การประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จากการใช้เงินจากแหล่งงบประมาณตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และรายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม เป็นต้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร  
 1.5.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กับความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายผู้บริหาร 
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1.6 ระยะเวลำด ำเนินกำรประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยใช้ข้อมูล
ตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือน
กันยายน พ.ศ.2561 
 
1.7 แผนกำรด ำเนินงำน 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีแผนการด าเนินงานที่ประกอบไปด้วย 9 กิจกรรม ในระยะเวลา 
12 เดือน คือตั้งแต่ ธันวาคม 2560 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังรายละเอียดกิจกรรมแสดงใน
ตารางที่ 1.1 
 
ตำรำงท่ี 1.1 แผนการด าเนินงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรม 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 2561 

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

1. การลงนามในสัญญาจ้าง *            

2. ศึกษาข้อก าหนดการศึกษา
เพ่ือก าหนดกรอบการ
ท างาน 

* * * *         

3. เก็บข้อมูลภาคสนาม       * * *     

4. รวบรวมผลการประเมิน
และวิเคราะห์ข้อมูล 

 * * * * * * * * * *  

5. น าเสนอรายงานฉบับที่ 1      *        

6. เก็บข้อมูลแบบสอบถาม     
   การประเมิน 

     * * * *    

7. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

    * * * * * * *  

8. น าเสนอรายงานฉบับที่ 2          *    

9. น าเสนอรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

           * 
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1.8 กำรน ำเสนอผลงำน 
    1.8.1 รำยงำนฉบับที่ 1 (รายงานเบื้องต้น) จ านวน 100 เล่ม ภายใน 140 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560) และผู้ด าเนินงานได้น าเสนอในวันที่ 19 เมษายน 
พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

 ผลการศึกษารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
ตลอดจนยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาจัดท ากรอบแนวคิดในการศึกษา วิธี
การศึกษา แผนการด าเนินการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด โดยเฉพาะข้อมูลทุติ -ยภู
มิ(secondary data) ซึ่งครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก ากับดูแล เพ่ือเป็นแนวทางวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ตลอดจน
ความสอดคล้องของข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด 

 ผลการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน รวมทั้งการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินผลที่ได้พัฒนาขึ้น เพ่ือหาข้อสรุปในการเลือกตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม การด าเนินการพัฒนา
ตัวชี้วัดการประเมินแผนพัฒนาฯ 

 การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2560 – 31 มีนาคม พ.ศ.2561) พร้อมทั้งให้เหตุผลรายละเอียดประกอบการด าเนิน
โครงการในกรณีท่ีไม่ได้ด าเนินโครงการ ยกเลิกโครงการ หรือระหว่างด าเนินโครงการ 

 แผนการตรวจติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 

1.8.2 รำยงำนฉบับที่ 2 (รายงานฉบับกลาง) จ านวน 30 เล่ม ภายใน 250 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ 22 สิงหาคม 2561)  

  การติดตามการประเมินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่และการติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการในรอบ 9 เดือนแรก (ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561) พร้อมทั้งให้เหตุผลรายละเอียด
ประกอบการด าเนินโครงการในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ ยกเลิกโครงการ หรือระหว่างด าเนิน
โครงการ 

 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการต่อเนื่อง  
 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในโครงการที่ได้มีการตรวจเยี่ยมสถานที่จริง 

1.8.3 รำยงำนฉบับที่ 3 (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายใน 330 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง (วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) ประกอบด้วย รายงานฉบับสมบูรณ์ 150 เล่ม รายงาน
ฉบับสมบูรณ์พร้อมภาคผนวก 10 เล่ม รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 50 เล่ม พร้อม word file บรรจุ
ในแผ่น CD – ROM จ านวน 10 แผ่น โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานฉบับกลาง ประกอบด้วย 
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 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และการติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561) พร้อมทั้งให้เหตุผลรายละเอียด
ประกอบการด าเนินโครงการในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ ยกเลิกโครงการ หรือระหว่างด าเนิน
โครงการ 

 รายงานผลการศึกษาตามขอบเขตการศึกษาทั้งหมด 
 ผลการด าเนินงานครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในโครงการที่ได้รับการตรวจเยี่ยมสถานที่จริง 
 

1.9 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.9.1 ได้ผลการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นเครื่องมือใน

การปรับการด าเนินงานขององค์กร  

1.9.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลรายงานผลการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 
1.10 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

แผนพัฒนำ หมายถึง แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 
2564) 

แผนกำรด ำเนินงำน หมายถึง แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ประสิทธิภำพ หมายถึง การที่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเลือกใช้ปัจจัยน าเข้า
ที่เหมาะสมกับเหมาะสมกับเทคนิควิธีการบริหารจัดการ จนเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ เมื่อเทียบเคียงกับ
วัตถุประสงค์ 

ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพ่ือตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการด าเนินงาน
ตามโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2561 – 2564) และ
แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้ได้
ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยผู้บริหารจะได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการจัดท าแผนด าเนินการในปีต่อไป โดยในบทนี้คณะผู้
ประเมินได้แบ่งเนื้อหาส าคัญออกเป็น 2 ส่วนคือ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะท างานได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการประเมิน ดังนี้ 

2.1.1 แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  
ในการประเมินครั้งนี้คณะผู้ประเมินได้ศึกษาถึงแผนพัฒนาในระด้บต่างๆ เพ่ือประเมิน

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 4 แผนฯ 
ด้งรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

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

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

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และ
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บูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารรงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติและปราศจากจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติใน
ระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณา
การ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน
สังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คน
ไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีสาระส าคัญ
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย

ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
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(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลย-ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม ่

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ 
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และ
เป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิตอลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่ง
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิตอลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
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- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น

รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มัน่คง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
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(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

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

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

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

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

มั่งค่ังและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

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

 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท า
ขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม
สูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าหมาย 

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

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

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
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2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

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

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

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

 
แนวทางการพัฒนา 

การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจน
ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 
2. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้ง
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ระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย
การผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต  เพ่ือให้
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้
เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

 
3. การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาด
ที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

 
4. การลงทุนโครงสร้างพื นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคม

ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื นที่ 
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น

โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ 
พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 
5. การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม
เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการ
ผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพ
และเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณา
พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้
กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า และทาง
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อากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  
ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้ง
ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  เป็นต้น 
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้ง
ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 

1. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ

การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มี
การพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการ
ท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟู
สุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจก
บุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
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(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตร
และผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้
เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

 
3. การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ

ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมา
ใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพ
ในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

 
4. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนา

ระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม
อย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 
การลดความเหลื่อมล  าทางสังคม 

1. การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมี
มาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่ง
ผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็น
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รูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา
สินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั นพื นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชน
แออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3. การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินใน
ที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการ
ผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน 
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

4. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่า
ชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

1. การลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหาร
จัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

2. การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
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3. การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ 
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก
ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาค
ส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจาย
การถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครอง
ที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการ
ลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดย
ก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

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

3. การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม
ภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

4. การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัด
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แยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่
วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็น
พลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้
กฎหมาย 

5. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การ
บริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

6. การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถ
ปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการ
ของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตาม
ธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ ให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

1. การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิด
ประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

3. การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
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นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
จ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

3) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
  การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบการบริหารราชการระดับพ้ืนที่แบบ
บูรณาการ ในรูปของการรวมกลุ่มของจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ ทั้งในเชิง
ภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม และศักยภาพการพัฒนาเข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการ
พัฒนาระดับพ้ืนที่มีความชัดเจน มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัด และเกิดการใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แผนพัฒนากลุ่มจัง หวัดภาคเหนือตอนบน 1           
(พ.ศ. 2561 – 2564) ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปางและล าพูน โดยส าหรับกลุ่ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีศูนย์ปฏิบัติการของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด คือ จังหวัด
เชียงใหม่  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาส าคัญที่สนับสนุนและสอดรับ
กับทิศทาง การพัฒนาของประเทศใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ
บริการที่มีมูลค่าสูง 

ขณะเดียวกัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังได้ยึดปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นวาระส าคัญของการก าหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือให้สามารถนาศักยภาพของพ้ืนที่ที่มีอยู่มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้ 

 
วิสัยทัศน์  
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรม

ล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”  
 
พันธกิจ  
1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล  
2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน  
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว  การค้า การ

ลงทุนระหว่างภูมิภาค 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ  
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม 

ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ ต าแหน่งยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนาที่
เชื่อมโยงของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 

 
ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ต าแหน่งการพัฒนาเชิง

ยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนาหลักของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 ที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ และการก าหนดแผนงาน/โครงการระหว่างต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง กล่าวคือ  

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว จะครอบคลุม/สนับสนุนการพัฒนาตามต าแหน่งการ
พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาหลักที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ เกษตรมูลค่าเพ่ิม หัตถกรรม
สร้างสรรค์ การบริการสุขภาพ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเส้นทางคมนาคม และการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม/สร้างสรรค์  
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน จะครอบคลุม/สนับสนุนการพัฒนาตามต าแหน่ง
การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาหลักที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ได้แก่ เกษตรมูลค่าเพ่ิม 
หัตถกรรมสร้างสรรค์ อุทยานอาหาร การบริการสุขภาพ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเส้นทาง
คมนาคม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/สร้างสรรค์  

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร จะครอบคลุม/สนับสนุนการพัฒนาตามต าแหน่งการ
พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาหลักที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ เกษตรมูลค่าเพ่ิม อุทยาน
อาหาร และเมืองสีเขียว  

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุม/สนับสนุนการ
พัฒนาตามต าแหน่งการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาหลักที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ได้แก่ 
เกษตรมูลค่าเพ่ิม และเมืองสีเขียว  

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

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

 
พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาะ 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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นโยบายรัฐบาล 
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 
กันยายน 2557 สรุปได้ดังนี้ 
 

1) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระ

ราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่ง
ขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์
ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน  

 
2) นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  

การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การ
บริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การ
สร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของ
อาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกันแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดย
ใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
น ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม 

  
3) นโยบายการลดความเหลื่อมล  าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 

เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน ข้ามชาติ การ
ท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม 
ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน  มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
ดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ อัตภาพ พัฒนา ศักยภาพ คุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและ
เด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียม  ระบบการดูแลในบ้าน 
สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว สร้าง
ความเข้มแข็ง และความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครอง ทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน 

 
4) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็น
ที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะ
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับ
บริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแลประขาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  พัฒนาระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่
สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญทะนุบ ารุงและ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน      

 
5) นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มี ความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุก
ระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้ว
จึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้าง
งาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประสานการท างาน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม  

 
6) นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ น าโครงการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท า
เป็นโครงการลงร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการ
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อสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงิน ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดต้นทุน
การผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือ ให้เกิดความ
คล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการ ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 
ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม สร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก ให้กระจาย 
ครอบคลุม ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม การ
สร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อ
สภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการพัฒนาพลังงาน   ปรับปรุงวิธีการ
จัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี ให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน 
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี ทางด้านการค้าและขยายรากฐานการ
จัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะ
การเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม
อุตสาหกรรม ที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล  
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุ กภาคเศรษฐกิจ 
ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 

 
7) นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่ง
ขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ 
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณ
ประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนา
ระบบ National Single Window โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ 
ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

 
8) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 

และการพัฒนา และนวัตกรรม 
สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 

1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ 
เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ การใช้ประโยชน์จากผล



28 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

การศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุ
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

 
9) นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  
เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่
ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท า
แผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
ขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูป
เป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ 
โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มี
การลักลอบท้ิงขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

 
10) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม

ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น
และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิง
เวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนัก
ลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และ
ด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบ
พิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
เพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุก
ด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมี
โอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้ง
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จะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ  การปฏิบัติ
โดยมิชอบ ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  

 
11) นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม
ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้
กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็น
ผู้เร่งด าเนินการ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่
เปิดกว้างขึ้นในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
น าเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่ งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้
รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับ
ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับ
การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดด้าน
ค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 

 
2.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการ

ปกครอง โดยด าเนินการกันเอง มีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมี
ขอบเขตพอควร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง 
เป็นผลเสียต่อความมั่นคงของรัฐบาล อ านาจของท้องถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
ความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะด าเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

 หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ  เอง เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพ่ือใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ  เช่น เทศบัญญัติ 
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ สุขาภิบาล เป็นต้น 

 สิทธิที่เป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อ านาจในการก าหนดงบประมาณ เพ่ือ
บริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ  
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ทั้งนี้ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง 
จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่นแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีคณะผู้บริหารเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติ  

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

 
ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญหลายประการต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้  
 การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  (Basic 

Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน  
ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความ
รับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย  อันจะน ามาซึ่งความศรัทธา
เลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ  
ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลยพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่
ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้น าในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ
บริหารงานท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความช านาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป  

 การปกครองท้องถิ่นท า ให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้ จั กการปกครองตนเอง  (Self 
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่
เป็นการปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง  คือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตย
ต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน ซึ่งจะท าให้
ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหา
และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครอง
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง หรือการกระจายอ านาจไปในระดับต่ าสุด ซึ่งเป็นฐานส าคัญยิ่งของการพัฒนา
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

 การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจ าเป็นบางประการ  
ดังนี้  

 - ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง  นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก 
งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง  

 - กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอ่ืน  และไม่มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง  
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 การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย  และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์  ทรัพยากร ประชาชน 
ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี  การ
บริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต 
ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้ง การสนับสนุน
จากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน  และยังฝึกฝนทักษะ
ทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย  

 การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง การ
ปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การด าเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่ง 
คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะต้องมา
จากการริเริ่มช่วยตนเองของท้องถิ่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็น
อิสระในการปกครองตนเอง (อนันต์ อนันตกูล, 2521)  

 
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  
 ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องอาศัยเงิน

งบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆ  อาจไม่
เพียงพอ ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ  ก็สามารถมี
งบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  

 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศมี
ขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการ
บริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า  หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีมีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้  

 เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ าเป็น  โดยให้อ านาจหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ในการบริหาร
กิจการของท้องถิ่น ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ
เป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่าง
รอบคอบ  

 เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
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ปกครองตนเองโดยการสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
หรือฝ่ายนิติบัญญัติ การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)  

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  
 ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินการ  
 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
 เ พ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ ให้การศึกษาการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)  
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้น

กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้ง
ช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและ อบต. รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือไม่ให้งาน
ซ้ าซ้อน 

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการ
จัดการองค์กร ซึ่ง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) 
ได้ให้ค านิยามว่า การจัดการ คือ “กิจกรรมหรือกระบวนการส าหรับการประสานและบูรณาการการใช้
ทรัพยากร เพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คน ซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารใน
โครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากค าจ ากัดความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการ หมายถึง การปฏิบัติซึ่ง
อาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  บริการ 
หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัด
องค์กร (Organizing) การเป็นผู้น า (Leading) และการประเมินผล (Evaluation) (อุทัย เลาหวิเชียร, 
2544 หน้า 112, 113) 

ส าหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น  ตามแนวคิดของ Robert S. 
Kaplan และ David P. Norton ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผลของ
กิจการที่จะท าให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่าง
สมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว 
ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรม
และการเรียนรู้ให้แก่องค์กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคตให้แก่องค์กร
ด้วย  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.
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ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถในการ
แข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตาม
แนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) วัตถุประสงค์ (objective) เพ่ือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะ
ชี้วัด 

(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 

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

การจัดท ากิจกรรม 
ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถน ามาก าหนดเป็นตัวแบบ เพ่ืออธิบายกระบวนการบริหาร

จัดการองค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ , 
วัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้ตัวแบบของทฤษฎีระบบได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 กระบวนการในการบริหารจัดการองค์กร 
 

จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเริ่มตั้งแต่ปัจจัย
น าเข้า (Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง  (Demand) และแรงสนับสนุน 
(Support) ที่เป็นเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้องค์กรเริ่มกระบวนการในการบริหารจัดการ 
(Internal Process) เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถสนองตอบ
ต่อความต้องการหรือการสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ จะเป็นผลสะท้อน (Feed 
Back) กลับมาเป็นปัจจัยน าเข้าอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเป็นอีกปัจจัยใน
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การช่วยสะท้อนผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิตกลับไปสู่
กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์ พัฒนากระบวนการ ปรับปรุง หรือขยายผลการ
ด าเนินการต่อไป 

ในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑ์ในการวัดความส าเร็จใน
ผลิตภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ
เท่านั้น ยังมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องอีก ดังต่อไปนี้ 

แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่          

1. การติดตามผลการด าเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารที่จะสร้าง
ความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่
สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การติดตามผลการด าเนินงานจะช่วยให้
ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  การติดตามผลการด าเนินงานนี้
หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละระดับที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มี
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลส าเร็จของ
การด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการก ากับติดตามผลที่จะต้องจัดท า
รายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ  รวมทั้งควรส่ง
ข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

3. กา ร วั ด ผ ลและประ เ มิ นผล  (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้ ว ย
กระบวนการย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และ
การน าเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกล
ยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546) 

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

องค์กร ดังนั้นมาตรฐานที่ก าหนดนโยบายจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้น  มาตรฐานโดยทั่วไป
แยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดด้วยปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา
ที่ใช้ จ านวนเงินที่ใช้เปรียบเทียบกับงบประมาณ จ านวนหน่วยผลิตและขนาดของบริการที่ ใช้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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1.2) มาตรฐานปัจจัยที่ใช้ในการผลิต (Input Standard) จะวัดด้วยความพยายามที่ให้กับ
งาน (Work Effort) เช่น การวัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 

2) การวัดผลงานที่ท าได้จริง (Measuring Actual Performance) ได้แก่ การวัดผลงานที่
เกิดขึ้นจริงเป็นหน่วยการผลิตที่จริง หรือความพยายามที่ให้กับงานจริง หน่วยวัดที่ใช้จะต้องเป็นอย่าง
เดียวกันกับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นมา เช่น จ านวนที่ผลิต จ านวนวันที่ขาดงาน จ านวนแฟ้ม จ านวน
รายได้ที่เกิดขึ้น ซึ่งผลงานเหล่านี้ได้มาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขต่าง ๆ 

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

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

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

ผลิตได้นั้น ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
2) การควบคุมด้านปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในทาง

ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
3) การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเทคนิค

ที่ส าคัญและนิยมใช้มากที่สุด โดยการให้หน่วยงานจัดท างบประมาณการใช้จ่ายในทุก  ๆ ด้านไว้
ล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้บริหารก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นกับงบประมาณท่ีตั้งเอาไว้ 

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

 
การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
1) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะท าให้เกิดความ

น่าเชื่อถือ และน าไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะท าให้ฝ่าย
บริหารแก้ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรด าเนินการต่อไปอย่างไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้
ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพ่ือการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูล
จากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบ
การควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา 
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3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถท าให้เกิด
ประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อย
ที่สุด ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่าง  ๆ ซึ่งระบบการควบคุมควร
ปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดล้อม 

5) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความ
ซับซ้อนน้อยที่สุด เพ่ือความสะดวกในการใช้ และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจได้
ง่าย 

6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การก าหนดมาตรฐานของการ
ควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถท าได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามได้ 

7) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบการ
ควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซึ่งระบบ
การควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการด าเนินงานทุกอย่างภายใน
องค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กรน าระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่
สามารถบรรลุผลตามต้องการได้ 

8) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารไม่
สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ หรือควบคุมติดตาม
เฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็นสาระส าคัญจริงๆ ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบ
ควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการใช้อ านาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 

9) การใช้มาตรการหลาย ๆ อย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้นจุดใดจุด
หนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะท าให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละงานย่อมมี
มาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรก าหนดให้เหมาะสม
ส าหรับกิจกรรมแต่ละประเภท 

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

คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี  

1) ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะต้องช่วยให้เกิดความม่ันใจว่า
องค์กรจะสามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้ว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผล
จะต้องคุ้มค่ากับต้นทุนในการด าเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินความจ าเป็น 
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มีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงนั้น ย่อมท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ผู้บริหารจึง
ควรค านึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลด้วย 

2) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความแตกต่าง
ระหว่างเป้าหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถด าเนินการ
แก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

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

4) สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะ
หากกระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจ ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติตาม และไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 

5) เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน์
และเหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย (ธงชัย สันติวงศ,์ 2531) 

ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดังต่อไปนี้  

1) ท าให้งานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน หรืองานของแต่ละ
กลุ่ม รวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะ
ยาวของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย 

2) ท าให้เป้าหมายขององค์กรส าเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง เกิดขึ้นอย่าง
สอดคล้อง เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ าสุด 

3) ท าให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรด าเนินไปในแนวทาง
เดียวกัน ตลอดทั้งระบบ 

4) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้อง
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

5) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และช่วยให้
สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ 

6) ท าให้สามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่าง
กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว 
(เสนาะ ติเยาว์, 2543) 
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แนวคิดและหลักการในด้านประเมินผลโครงการ  
แนวคิดด้านการประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบ D.Stufflebeam ได้เสนอตัว

แบบ(Model) ไว้ เรียกช่ือย่อว่า “CIPP Model” ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 
 1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินผล

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

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

3) การประเมินผลกระบวนการ  (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเ พ่ือหา
ข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าหรับนักประเมินผล ตลอดจนเป็นการบันทึกสะสมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน จะพบว่า
การประเมินผลกระบวนการเป็นการค้นหาค าตอบที่ว่าระบบการท างาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคล วิธีการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดผลและแปลความหมาย
ของผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ โดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเป็นการเปรียบเทียบผลงานที่
ท าได้ (ทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา) กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/ โครงการ หากผลงาน
ที่ท าได้สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าแผนงาน/โครงการประสบผลส าเร็จ แต่ถ้าผลงานที่ท าได้ต่ า
กว่าเกณฑ์ ก็แสดงว่าแผนงาน/โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ โดยผู้ประเมินผลจะต้องอธิบายถึงสาเหตุ 
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้รายงานการประเมินผลสภาวะแวดล้อม การประเมินผลปัจจัย
เบื้องต้น และการประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้วย (ชัยสิทธิ์ เฉลิม
มีประเสริฐ, 2546) 

 
รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย  
1) การประเมินผลกระบวนการ  (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ  โดยศึกษากระบวนการ
จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ  (Activity) ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  ที่จะส่งผลให้เกิดผลงาน 
(Outputs) ของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง 
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1.1) การด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการ
บรรลุผลงาน (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแต่ละขั้นตอน ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

1.4) มูลค่าของผลงานที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 
2) การประเมินผลที่ได้รับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 

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

3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ผลที่ได้รับ
ต่อเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project 
Purpose) จะไปช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนงาน (Program Goal) ได้มากน้อยเพียงใด โดย
ประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 
 3.1) ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลกระทบที่มีต่อแผนงานตามตัวชี้วัดที่
ได้ก าหนดไว้ 

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

2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
ความหมายของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกชอบหรือพอใจในองค์ประกอบและสิ่งจูงใจด้านต่างๆ 

สามารถตอบสนองความต้องการได้ โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เช่น สายตา ค าพูด ลักษณะท่าทาง 
เป็นต้น  

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

เป็นปัจจัยส าคัญ ที่ช่วยให้งานประสบ ผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญประการแรกที่ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของงานบริการก็คือ จ านวนผู้มาใช้
บริการ ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ่งถึงปัจจัยและองค์ประกอบ
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ต่างๆ ที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงที่สุดจากความส าคัญดังกล่าว สรุปได้ว่า หากบุคคลมี
ความพึงพอใจย่อมส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน  ตลอดจนท าให้เกิดความศรัทธาใน
หน่วยงานต่อไป 

 
ลักษณะของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน

สถานการณ์หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่าน
การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นความรู้สึกชอบสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้  ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการ
ประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้  

นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละบุคคล 
โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามีความรู้สึก
ว่าเขาควรจะได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับ
ย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับความ
ยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรา สมสวย, 2545)  

2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ  

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

 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการ

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ  โดยเกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด  
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เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการ ดังนี้  
 รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการได้รับ ท า

ให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้  
 ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ าเสมอ และความถูก

ต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ  
 การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะค านึงถึงเวลา

และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการต้องการ
หรือไม ่ 

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

 ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณาถึงความ
สะดวกด้านเวลา สถานที่ ท าเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว (สมิต สัชฌุกร, 2546)  
 

การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ  
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการ

ให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการของแต่ละบุคคล หากจะวัดความ
พึงพอใจในการใช้บริการสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการ
สังเกต  

 การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอความร่วมมือ
จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบ
หรือเป็นค าตอบอิสระ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น  

 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะ
จูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง  

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

ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคัญต่อการด าเนินงานบริการให้สามารถเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้ 

 ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด บุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล
ด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่น และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้
สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เป็นเช่นเดียวกันบุคคลรับรู้หลายสิ่ง
หลายอย่างเกี่ยวกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการซึ่ง
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ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการสัมผัสบริการต่าง ๆ หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยท า
ให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์บริการก่อนที่ประชาชนจะมาใช้บริการ 

2.1.6 แนวคิดการบริหารแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

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

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กรไปสู่ชุดของการวัดผลส าเร็จที่ก าหนดกรอบส าหรับการวัดกลยุทธ์
และระบบการจัดการ โดยในการวัดผลส าเร็จขององค์กรจะมี 2 มิติทั้งวัตถุประสงค์ด้านการเงิน และ
ไม่ใช่การเงินที่สมดุลกัน ซึ่งจะพิจารณาได ้4 มุมมอง คือ  

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

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

ความเป็นมาของ BSC 
ในประเทศไทย Balanced Scorecard (BSC) ยังไม่มีศัพท์บัญญัติที่ชัดเจนแต่ปัจจุบันได้มีผู้รู้

และนักวิชาการหลายท่านได้ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไว้แตกต่างกัน อาทิ การประเมินผลเชิงดุลยภาพ การ
ประเมินองค์กรแบบสมดุล  การวัดผลแบบสมดุล  ลิขิตสมดุล  ลิขิตดัชนี  ดุลดัชนี หรือ สมดุลกระดาน
คะแนน 

แนวคิดเกี่ยวกับ BSC เริ่มมีการกล่าวถึงและใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 
โดย Kaplan & Norton เป็นผู้น าเสนอแนวคิดนี้ เพ่ือช่วยในการประเมินองค์กรและน าเสนอรายงาน
ให้ผู้บริหาร โดยอาศัยมุมมอง (Perspectives) อ่ืนนอกเหนือจากมุมมองทางด้านการเงิน เพราะจาก
การศึกษาและส ารวจสาเหตุ Kaplan & Norton พบว่า องค์กรส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใช้แต่ตัวบ่งชี้
ทางด้านการเงินเป็นหลัก แต่ภายใต้การแข่งขันในยุคปัจจุบันผู้บริหารเริ่มพบว่า การที่องค์กรจะประสบ
ความส าเร็จและอยู่รอด ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงนั้น การอาศัยตัวชี้วัดทางด้านการเงินเพียง
อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ทั้งนี ้เนื่องจากตัวชี้วัดทางด้านการเงินมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น  

 ข้อจ ากัดของตัวชี วัดทางด้านการเงิน 
1) การแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เน้นปัจจัยจับต้องไม่ได้มากขึ้น (Intangible the Assets)เช่น 

ความรู้ (Knowledge) ชื่อเสียงภาพพจน์ขององค์กร (Image) ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจ
ของพนักงานตรา/ยี่ห้อ ของสินค้า หรือแม้กระทั่งความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) ตัวชี้วัดทางด้านการเงินบอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว
(Lagging Indicators) แค่ไม่ได้บอกให้รู้ถึงปัญหาและโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต ทั้งนี้

http://www.km.moc.go.th/
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เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในตัวชี้วัดทางด้านการเงินเป็นตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้มาต่อเมื่อเหตุการณ์หรือ
ระยะเวลาได้สิ้นสุดลงแล้ว 

 
ท าไมจึงเรียกว่า “Balanced Scorecard” 
Balanced คือ ความสมดุลของสิ่งต่อไปนี  
ความสมดุลทั้งในด้านการเงินและด้านอ่ืน ได้แก่ ด้านลูกค้า การด าเนินงานภายใน และการ

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

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

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

3) ความสมดุลระหว่างการเพิ่มรายได้และการควบคุมต้นทุน 
4) ความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดที่ เป็นเหตุ (Leading indicators) และตัวชี้วัดที่ เป็นผล 

(Lagging Indicators) 
 

 Scorecard คือ บัตรคะแนน หมายความว่า มีระบบข้อมูลหรือสิ่งสนับสนุนให้เห็นว่า ตัวชี้วัด
ในแต่ละด้านนั้นได้ท าจริงไม่ใช่มีเฉพาะตัวเลข  

BSC กับระบบราชการ ส านักงาน ก.พ. ได้น า BSC มาใช้เป็นกรอบแนวทางก าหนดปัจจัย
หลักแห่งความส าเร็จและตัวชี้วัดผลการด าเนินการหลักขององค์กรในการพัฒนาระบบการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชน์ในการพิจารราองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วนทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมอง
ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กร มุมมองด้านองค์ประกอบภายในองค์กร มุมมองด้านนวัตกรรมและ
มุมมองด้านการเงิน ซึ่งตามปกติหน่วยงานราชการจะให้ความส าคัญกับปัจจัยภายในองค์กร โดยมุ่งเน้น
ที่กระบวนการท างนและตัวหน่วยงานมากกว่าปัจจัยภายนอก เช่น  ประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียประโยชน์และให้ความส าคัญกับเรื่องการเงินเฉพาะเวลาเสนอของบประมาณประจ าปีเท่านั้น 

มุมมองของ BSC ไม่จ าเป็นต้องมี 4 ด้านเสมอไป องค์กรที่น าเทคนิค BSC มาใช้ประเมินผล
การปฏิบัติงานสามารถปรับมุมมองให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสม โดยมุมมองที่
ก าหนดขึ้นควรเอ้ืออ านวยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุก
กลุ่ม (ตารางที่ 2.1) 
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ตารางท่ี 2.1 ตัวแบบประยุกต์ของ BSC ที่ปรับใช้กับส่วนราชการไทย 

มุมมองด้านลูกค้า  
(Customer Perspective) 

 

ป ร ะช า ช น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  นั ก วิ ช า ก า ร 
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลผู้มี
ส่วนได้เสียประโยชน์ 

 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Business Process Perspective) 

 

ความรู้ความสามารถของบุคลากร ทักษะ
จริยธรรม ขวัญและก าลังใจ กระบวนการ
ท างาน วัฒนธรรมองค์กร 

มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
(Learning and Growth Perspective) 

   

งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์การ
พัฒนาระบบงาน การสร้างเครือข่าย ระบบการ
ตรวจค้นข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มุมมองด้านการเงิน 
(Financial Perspective) 

 

ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร การใช้งบประมาณ
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ การตรวจสอบป้องกัน
การรั่วไหล การป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

 
Balanced Scorecard ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลองค์กรไม่สามารถใช้แต่ตัวชี้วัดทางด้านการเงินได้เพียงอย่างเดียว ผู้บริหารต้อง

พิจารณามุมมองอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ซึ่งประเด็นนี้คือ จุดเริ่มต้นหรือที่มาของ BSC ที่ Kaplan กับ 
Norton พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลองค์กร โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึง
มุมมองทั้ง 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective), มุมมองด้านลูกค้า (Customer 
Perspective), มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process perspective), มุมมองด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth perspective) โดยภายในแต่ละมุมมองประกอบด้วย 

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

 
Balanced Scorecard ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
BSC นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการประเมินผลแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการน ากลยุทธ์ไปสู่

การปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบันว่า จุดอ่อนที่ส าคัญของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การวางแผนหรือ การ
จัดท ากลยุทธ์แต่อยู่ที่ความสามารถในการน ากลยุทธ์ที่ได้ก าหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การที่องค์กรจะประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องประกอบด้วยทั้งกลยุทธ์ที่ดี แ ละ
ความสามารถในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติถ้าองค์กรมีกลยุทธ์ที่ดีเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถ
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ด าเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันถ้ามีความสามารถในการปฏิบัติ แต่ขาดกลยุทธ์ที่ดี
ย่อมท าให้องค์กรขาดทิศทางที่ชัดเจนและยิ่งถ้าองค์กรขาดทั้งกลยุทธ์ที่ดีและความสามารถในการ
ปฏิบัติที่ดีองค์กรนั้นย่อมจะประสบความล้มเหลวตั้งแต่ต้น ดังนั้นแนวทางส าคัญที่จะท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จจึงต้องประกอบด้วย การมีท้ังกลยุทธ์ที่ดีและความสามารถในการน ากลยุทธ์นั้นไปสู่
การปฏิบัติ ซึ่งอุปสรรคส าคัญท่ีท าให้กลยุทธ์ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ประกอบด้วย 

1) วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นขาดการสื่อสารและการถ่ายทอดไปยังผู้บริหารระดับ
ต่างๆ และพนักงานซึ่งถ้าบุคคลภายในองค์กรไม่สามารถเข้าใจต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร 
ย่อมยากท่ีจะท าให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 

2) การที่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ และพนักงานยังขาดแรงจูงในที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
3) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมักไม่ค่อยให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับกลยุทธ์มาก 

ผู้บริหารมักจะมองว่ากลยุทธ์เป็นเพียงกิจกรรมที่ท าเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น ท าให้กลยุทธ์ไม่ได้น าไปสู่
การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

หลักการ BSC สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาอุปสรรคทั้ง 3 ข้อเบื้องต้นของการน ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้ เพราะ BSC จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับได้
รับทราบ อีกทั้งการแปลง BSC จากระดับองค์การไปสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ท าให้ทุกคน
ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองจะต้องท าเพ่ือช่วยให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบ
ผลส าเร็จ 

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

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

ส่งผลส าเร็จหรือไม่นั้นอยู่ในขั้นของการน า BSC ไปใช้มากกว่าการออกแบบแต่การน า BSC ไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลส าเร็จนั้นไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว ซึ่งจะสามารถสรุปปัจจัยที่จะน า BSC ไปใช้ใช้เกิดผลได้ดังนี้ 

1) ผู้บริหารระดับสูงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการน า BSC มาใช้ให้เกิดผลส าเร็จผู้บริหาร
จะต้องมีความเข้าใจในหลักการของ BSC และมีทัศนคติที่ดีในการน า BSC มาใช้ อีกทั้งต้องให้การ
สนับสนุนและเป็นเจ้าภาพในการน า BSC มาใช้ในองค์กรโดยไม่ควรจะมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรอง
เป็นเจ้าภาพแทน 

2) การบริหารการเปลี่ยนแปลง การน า BSC มาใช้ให้เกิดผลจะต้องน าแนวคิดในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงเข้ามาใช้ร่วมด้วย เนื่องจากการน า BSC มาใช้นั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน
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องค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ควรพิจารณาได้แก่ มุ่งเน้นการสื่อสารภายในและไม่ควรท าทีเดียวทั้ง
องค์กร รวมทั้งจะต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานด้วย 

3) การน า BSC มาใช้ต้องเน้นที่ความเร็ว เรียบง่าย ต่อเนื่อง และใช้เป็นประจ าโดยความเร็ว
คือ ความเร็วในการพัฒนาและน าเอา BSC ไปใช้ การพัฒนาจึงมุ่งเน้นถึงการพัฒนามากกว่าความ
สมบูรณ์ เนื่องจาก BSC จะไม่มีวันสมบูรณ์ได้จนกว่าได้มีการใช้ความเรียบง่ายคือ ความเรียบง่ายใน
ด้านหลักการแนวคิดท่ีชัดเจนและตรงไปตรงมาความต่อเนื่อง คือ การน า BSC มาใช้ไม่ใช่โครงการที่จะ
ท าได้ไม่ส าเร็จภายในเวลาไม่กี่เดือนหรือปี แต่การที่จะไน BSC จนประสบผลส าเร็จนั้น จะต้องมีความ
ต่อเนื่อง ทั้งมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่วนการใช้เป็นประจ าหมายความว่า
ต้องน า BSC มาใช้ผสมผสานกับการบริหารงานประจ าวันไม่ว่าจะจัดให้มีการประชุมตาม BSC หรือท า
ให้ผลการด าเนินงานตาม BSC เป็นสิ่งที่ท าให้เห็นได้ชัดเจนอยู่ตลอดเวลา 

4) การผูกผลของ BSC กับสิ่งที่จูงใจบุคลากร ถือเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ซึ่งการผูกกับ
สิ่งจูงใจนั้นหมายถึง ถ้าท าได้ตามเป้าหมายจะได้รับรางวัล แต่ถ้าไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้จะ ไม่เกิดอะไร
ขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ยังจ าเป็นต้องพิจารณาต่อไป 

5) BSC ถือเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ ดังนั้นถ้าจะน ามาใช้ให้เกิดผลที่สุด ควรจะน ามาใช้ใน
ด้าน ของกลยุทธ์เป็นหลัก ไม่ใช่เพียงแค่การประเมินผลให้ครบทั้ง 5 ด้าน เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของการก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) เนื่องจากตัวชี้วัดที่อยู่ใน BSC นั้นควร
จะเป็นตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Measures) มากกว่าตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดในการเตือนภัย (Safety 
Measures) ก่อนที่เราจะเริ่มท า BSC องค์กรอาจจะมีตัวชี้วัดอยู่แล้วเป็นร้อย ๆ ตัวแต่การท า BSC 
ไม่ใช่การน าเอาตัวชี้วัดในเชิงกลยุทธ์เป็นหลัก นั่นคือ ถ้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดีขึ้นย่อมท าให้
องค์การดีขึ้นตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ส่วนตัวชี้วัดในการเตือนภัยนั้นจะเป็นตัวชี้วัดในการเตือนภัย
มากกว่าผลการด าเนินงานนั้นสูงกว่าหรือต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

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

กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้
ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูก
ต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ 
ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างท างานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ท าให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยัง
ท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะท าให้ เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบ
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ได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น (http://th.wikipedia.org) 

 กล่าวโดยสรุป ธรรมาภิบาล เป็นกลไกส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชน สามารถแสดงออกซ่ึงผลประโยชน์ที่จะปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมาย 
และแสดงความเห็นที่แตกต่างกันบนหลักการของการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ 
มีความรับผิดชอบต่อผลที่กระท า และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน  ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  คือ ตอบสนอง
ความต้องการของคนในสังคม มีระบบบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
 

องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.2542 

ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีออกเป็น 6 ประการ ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

 
1) หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมาย และกฎข้อบังคับ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่

ยอมรับของสังคม อันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น 
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

2) หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัยประจ าชาติ 

หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม 

หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 

ธรรมาภิบาล 

หลักความรับผิดชอบ 

หลักความคุ้มค่า 
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3)  หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 

4) หลักความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวนสาธารณะประชา
พิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

5) หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

6) หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่จ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

แต่จะเป็นหลักการใดก็ตาม ก็จะเห็นว่าหลักการทั้งหลายล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษา “ความ
สมดุล” ในมิติต่าง ๆ ไว้ เช่น หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหว่ างตนเองกับผู้ อ่ืน คือไม่
เบียดเบียน ผู้อ่ืนหรือตัวเองจนเดือดร้อน ซึ่งการที่มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก็เพ่ือมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสมดุลดังกล่าวว่าอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้ ส่วน
หลักความรับผิดชอบ ก็ต้องสมดุลกับเสรีภาพที่เป็นสิ่งที่ส าคัญของทุกคน และหลักความคุ้มค่า ก็ต้อง
สมดุลกับหลักอ่ืนๆ เช่น บางครั้งองค์การอาจมุ่งความคุ้มค่าจนละเลยเรื่องความเป็นธรรมหรือโปร่งใส 
หรือบางครั้งที่หน่วยงานโปร่งใสมากจนคู่แข่งขันล่วงรู้ความลับที่ส าคัญในการประกอบกิจการ  ความ
สมดุล หรือ ธรรม จึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของธรรมาภิบาล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 

หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

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

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

3) ส่งเสริมค่านิยม (Values) ขององค์กร และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมาภิบาลโดยการ
ปฏิบัติหรือพฤติกรรม (Behaviors) (moral integrity and etiquette in the responsiveness to 
the diverse public) "ผู้บริหารท าตัวเป็นตัวอย่างในการให้บริการแก่ประชาชนทุกชนชั้นอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน" 
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4) มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม(Providing 
information to flow two-ways)"ต้องมีระบบตรวจสอบการท างานทุกอย่าง เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกอย่าง
ด าเนินไปตามแผนการท างาน มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบัญชีการเงินรวมทั้งข้อมูลต่างๆ 
ที่ผลิตโดยองค์กร" 

5) พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ผู้บริหารต้องมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง)  "ผู้บริหารจัดการ
จะต้องมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเป็นระยะๆ ทั้งนี้รวมทั้งการประเมินความ
ต้องการในการฝึกอบรม หรือการพัฒนาทักษะที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่" 

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

 
2.1.8 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลแผนพัฒนาและแผนด าเนินงาน และการประเมิน

ความเป็นองค์กรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
การประเมินผลแผน/โครงการ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับแผน/โครงการ แล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขแผน/โครงการ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อไปการ
ประเมินผลแผน/โครงการ สามารถท าได ้4 ระยะคือ 1) ก่อนเริ่มด าเนินการ (Pre-plan) เพ่ือดูว่าแผน/
โครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได้หรือไม่  2) ระหว่างด าเนินการ (On-going) เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของแผน/โครงการ และตรวจสอบแผน/โครงการ 3) เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการ
(Completion) เพ่ือดูว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  4) หลังแผน/โครงการ (Post) เพ่ือดู
ผลส าเร็จต่อเนื่องและผลกระทบที่เกิดจากแผน/โครงการ ท าให้ทราบถึงผลประโยชน์ ผลกระทบใน
ระยะยาว อาจเรียกว่าเป็นการประเมินความยั่งยืนของแผน/โครงการ เทคนิคที่ใช้ในการประเมินแผน/
โครงการนอกจาก CIPP Model ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเทคนิค Balanced Scorecard ซึ่งเป็น
ตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญต่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กร  4 
กลุ่มหลักดังนี ้

2.8.1 ด้านการเป็นองค์กรภาครัฐที่มีการด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ใน
แผน ได้แก่ ความส าเร็จของโครงการ และความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 

2.8.2 ด้านกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการจากองค์กรภาครัฐ ได้แก่ การตอบสนอง 
รวดเร็วและถูกต้อง การให้บริการ (คุณภาพของการบริการ) ที่มีต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
เสียประโยชน์ 

2.8.3 ด้านการบริหารจัดการ/กระบวนการภายใน ได้แก่ เวลาในกระบวนการ (การใช้
เวลาในแต่ละขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม) คุณภาพในกระบวนการ (คุณภาพของงานในแต่ละขั้นตอน
การด าเนินการ) ผลิตภาพในกระบวนการ (ทักษะ แรงจูงใจ ผลผลิตต่อคน) ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร ทักษะจริยธรรม ขวัญและก าลังใจ กระบวนการท างาน วัฒนธรรมองค์กร 

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

 
2.1.9 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะผู้ศึกษาได้น าแนวคิด CIPP Model และ Balanced Scorecard 
มาใช้โดยแบ่งการประเมินเป็น  4 ด้าน ตามแนวของ CIPP Model คือ การประเมินด้านบริบท 
(Content) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) และน า
แนวคิด Balanced Scorecard มาใช้ในการประเมินด้านผลผลิต 
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การทบทวนงานและ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูม ิ

 
- สภาพทั่วไปและข้อมูลของ อบจ.

เชียงใหม ่
- การด าเนินงานงานตามนโยบาย

และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.

เชียงใหม ่
- แผนพัฒนาสามปี อบจ. เชียงใหม ่

ความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า 

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

ประสิทธิภาพของแผน/โครงการ 

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

บริบทของ อบจ.เชียงใหม ่ บริบทโครงการใน 7 ยุทธศาสตร์ ประสิทธิผลของแผน/โครงการ 

- การบรรลุวตัถุประสงค์ของแผน/โครงการใน 7    
ยุทธศาสตร ์

 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 3) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ      

สิ่งแวดล้อม 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรมฯ 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภยั

และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
 7) ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
 

บทบาทของ อบจ. ที่มีคุณภาพใน
การบริหารจัดการ 

- ธรรมาภิบาล 
- โปร่งใส 
- ความรับผดิชอบ 
- บทบาทตาม พรบ. 

สรุปผลประเมิน/ข้อเสนอแนะ 

ภาพที ่2.4 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พนินท์ เครือไทย และ ชิชญาสุ์ ช่างเรียน (2554) ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก 
ผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะพบว่า อปท.ขนาดกลาง มีจุดเด่นใน

ด้านการให้บริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ด้านการลงทุน พาณิชกรรมและการ
ท่องเที่ยว และด้านการสาธารณสุขใน ขณะที่อปท.ขนาดเล็กเน้น การให้บริการสาธารณะเฉพาะด้าน 
(Specific function) ได้แก่ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ สงบเรียบร้อย ด้านการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนาจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อปท.ใช้ปัจจัยน าเข้ามากเกินในด้านการส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมศาสนาจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ด้านการ
ลงทุนและ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย อย่างไรก็ตามเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ อปท. การก าหนดนโยบายเฉพาะด้านควรเน้นความ
ร่วมมือระหว่าง อปท.ในแต่ละระดับ โดยเน้นความร่วมมือที่มีองค์กรเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล 
นอกจากนี้ในกลุ่ม อปท. ระดับเดียวกัน การจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้จะน าไปสู่การปรับปรุงการ
บริหารจัดการโครงการที่อปท. จ าเป็นต้องปรับตัวต่อไปในอนาคต 

อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ (2557) ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่
ในระดับปานกลาง มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง-ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ในความรับผิดชอบ แต่มีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาการท่องเที่ยว เน้นการ
สนับสนุน การจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถูกบรรจุเข้าในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) มาส่งเสริมเป็นล าดับต้น ๆ เมื่อเทียบงบประมาณที่มีอยู่กับพ้ืนที่รับผิดชอบ 
32 อ าเภอ ถือว่ายังไม่พอเพียง จึงท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว ยังไม่มีความเข้าใจถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในด้านการท่องเที่ยว ทราบเพียง บทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และมีความคาดหวังให้สนับสนุนงบประมาณใน การจัดกิจกรรมทุกระดับ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยผู้ศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด นครราชสีมาภายใต้บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 ด้าน คือ ด้าน
บุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการวางนโยบายและแผนงาน 

นิตย์รดี ใจอาษา (2555) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีความคิดเห็นต่อกระบวนการ
บริหารจัดการในองค์การ บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การ
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จัดองค์กร การมีส่วนร่วม และการควบคุม อยู่ในระดับมากและผลการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อกระบวนการการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พบว่า บุคลากรที่
มีเพศอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและหน่วยงานที่สังกัด ต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อกระบวนการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน 

แวหะมะ จินาแว และ อริยา คูหา (2553) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอยี่งอ ในการให้บริการทั้ง 8 
ด้าน คือด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการศึกษา ด้าน
สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารการ
จัดการที่ดี และ ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริการทั้ง 8 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ประชาชนที่มีกลุ่มอายุและระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยประชาชนให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรมีการพัฒนาด้านการคมนาคม ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และใช้ชีวิตแบบพอเพียง พัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ปลูกจิตส านึกให้พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และให้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ชีวิต
ร่วมกันของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการด าเนินงานปัญหา และ
อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 รวมทั้ง
ข้อเสนอเพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนวิธีการด าเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลในการติดตามและประเมินผลได้แก่ 
1) บุคลากรที่ท างานในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ส่วนงานที่รับผิดชอบการด าเนินโครงการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2) ประชาชนและผู้น าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ด าเนินการขององค์การ

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

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

 ซึ่งมีค่าเป็น 0.762 ; q=1-p  
z  หมายถึง  ค่าท่ีเปิดจากตารางการแจกแจงปรกติมาตรฐานที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% 
e  หมายถึง  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 

 

 
 

2
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1.645 0.762 0.238
n 49

0.1
 

จากขนาดตัวอย่างเบื้องต้น น ามาค านวณหาขนาดตัวอย่างได้ ดังนี้ 
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เมื่อ  n  หมายถึง  ขนาดตัวอย่าง 
n0 หมายถึง  ขนาดตัวอย่างเบื้องต้น 
N  หมายถึง  จ านวนข้าราชการทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 


49
n 4149

1
254

 

โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญและเป็นสัดส่วนกับจ านวนข้าราชการจากแต่ละหน่วยงานดังตาราง
ที ่3.1 
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ตารางที ่3.1 จ านวนและขนาดตัวอย่างข้าราชการในแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

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

รวม 254 41 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 

1) ประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ และผู้น าชุมชนในแต่
ละพ้ืนที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ถูกสุ่มโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามลักษณะของโครงการ
และตัวชี้วัด 

2) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่ีตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
 

3.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.2.1 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ 

พ้ืนที่เป้าหมายของการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่ที่กระจายตามลักษณะทั้ง 4 โซน 
ทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

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

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

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

โซนที่ 4 ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ริม และ อ าเภอสันทราย 
 

คณะท างานสุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อย่างน้อย 3 ยุทธศาสตร์ โดยคณะผู้ศึกษาร่วมกับคณะกรรมการ
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ติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง ที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน และ/หรือโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ จ านวน 3 ครั้งโดยผลการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จะ
น าเสนอในรายงานฉบับที่ 2  

3.2.2 การพิจารณาโครงการต่อเนือ่ง 
 โครงการต่อเนื่อง หมายถึง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง 3 – 4 ปีติดต่อกัน และมีการด าเนินงานตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3.2.3 การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
คณะท างานขอข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากกอง

แผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ทั้งรวมและแยกโครงการประเภท
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  ทั้งนี้การแยกโครงการประเภทจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ออกจากโครงการต าม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยต้องมีการเปรียบเทียบความสอดคล้องของ
โครงการตามแผนพัฒนาฯ กับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(พ.ศ.2561 – 2564) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) โดยผลการวิเคราะห์การ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 – 2 จะน าเสนอในรายงานฉบับที่ 1 
ไตรมาสที่ 1-3 จะน าเสนอในรายงานฉบับที่ 2 และทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะน าเสนอในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 

 
3.2.4 การสุ่มติดตามโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

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

จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ขนาดตัวอย่างจาก
สูตร     
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เมื่อ n0 หมายถึง ขนาดตัวอย่างเบื้องต้น 
p  หมายถึง สัดส่วนโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีค่า

เป็น 0.7662 ; q=1-p 
z  หมายถึง ค่าท่ีเปิดจากตารางการแจกแจงปรกติมาตรฐานที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% 
e  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 
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2

0 2

1.645 0.7662 0.2338
n 48.475 49

0.1
 

 
จากขนาดตัวอย่างเบื้องต้น น ามาค านวณหาขนาดตัวอย่างได้ ดังนี้ 

 




0

0

n
n n

1
N

 

เมื่อ  n  หมายถึง ขนาดตัวอย่าง 
n0 หมายถึง ขนาดตัวอย่างเบื้องต้น 
N  หมายถึง จ านวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 


49
n 4149

1
237

 

 
ด้วยวิธีสุ่มแบบเชิงเดียว และเป็นสัดส่วนกับจ านวนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังตารางที่ 3.2 

ทั้งนี้จะติดตามในด้านงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะของโครงการ และผลการด าเนิน
โครงการเท่านั้น 
 

ตารางที ่3.2 จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานฯ และจ านวนโครงการที่ท าการสุ่มเพ่ือติดตามผล 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการตามแผนฯ/ 

สุ่มติดตามผล 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 106/18 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 14/2 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8/1 
4. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 4/11 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 52/9 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการ

จัดระเบียบชุมชน สังคม 
14/2 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 50/8 
รวม  248/41 



60 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

3.2.5 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
คณะท างานได้พัฒนาตัวชี้วัดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพันธกิจด้านคุณภาพของผลงาน

ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลุ่มเป้าหมาย (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
(นวัตกรรม) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

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

1. ความครบถ้วนของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

ประเมินลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 4 ข้อ ดังนี้ 
1) แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 

แผน 
2) แสดงแนวทางการพัฒนาและเป้าประสงค์ของแนว

ทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่
ด าเนินการ 

3) แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็น
ห้วงระยะเวลาสี่ปี 

4) แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เกณฑ์การประเมิน 
 ด าเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับดี

มาก 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับดี 
 ด าเนินการ 2 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับปาน

กลาง 
 ด าเนินการ 1 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. การเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
และประสานแผนพัฒนา 4 ปี 
(2561 – 2564) 
หมายเหต ุ
แผนชุมชนคือ ผลของการจัดการบริหารการ
ให้ชุมชน เรียนรู้ จดสามารถก าหนด
เป้าหมายดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของคน
ทั้งระดับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต โดยก าหนดเป็น
กิจกรรมโครงการ ในลักษณะที่ชุมชนท าได้
เองทันที ด้วยความสามารถและศักยภาพ
ของชุมชน หรืออาศัยความสามารถร่วมกัน
กับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ในการ
ด าเนินการร่วมกัน หรือยกให้เป็นภาระของ

ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานตามแผนใน
ระยะที่ 2 ดังนี้ 
1) มีการจัดท าประชาคมและประสานแผนพัฒนา 4 ปี 

(2561 – 2564) 
2) กิจกรรมประชาคมและประสานแผนฯ ถูกบรรจุอยู่ใน

แผนพัฒนาฯ หรือข้อบัญญัติประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3) มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประชาคมและประสานแผนฯ 

4) มีการจัดท าวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นหน่วยงานที่สามารถประสาน
แผนพัฒนาระยะ 4 ปี (2561-2564) ให้สอดคล้องกับ
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
หน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นผู้ด าเนินการใน
กิจกรรมโครงการที่เกินขีดความสามารถของ
ชุมชนเป็นผลของการพัฒนา ปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนสู่จุดหมายของการ
เป็นชุมชนเข้มแข็ง “อยู่เย็นเป็นสุข” 

 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและตอบสนองต่อปัญหาความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

เกณฑ์การประเมิน 
 ด าเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับดี 
 ด าเนินการ 2 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับปาน

กลาง 
 ด าเนินการ 1 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุงการด าเนินการ 

3. การแก้ไขปัญหาของชุมชน ประเมินกระบวนการท างาน ดังนี้ 
1) อบจ.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 
2) อบจ.ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกันระหว่าง อปท. ในการ

จัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานรัฐในการจัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหา
ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4) มีการมอบหมาย/ร่วมมือ/ส่งเสริมให้ภาคชุมชนหรือ
องค์กรประชาสังคม เป็นผู้ด าเนินการแทนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ชุมชนหรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน 
 ด าเนินการทุกข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ด าเนินการ 2 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับปาน

กลาง 
 ด าเนินการ 1 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

4. การบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

เป็นการประเมินความครบถ้วนของเนื้อหาการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
1) มีการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและจัดท า

โครงการพัฒนาเพ่ือขยายฐานการพัฒนาในด้านต่างๆ ในปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 ให้มีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
2) มีการจัดท าแผนมีการประสานและบูรณาการการจัดท า

แผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้อง
ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

3) เตรียมโครงการต่างๆให้อยู่ในลักษณะพร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อ
ได้รับงบประมาณ 

4) มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

5) มีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ด าเนินการทุกข้อหมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 4 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับดี 
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับปาน

กลาง 
 ด าเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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การประเมินพันธกิจ: 2. ผลส าเร็จของโครงการ 
 ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
1. ร้อยละของการกระจาย
งบประมาณและโครงการ
ในแต่ละพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ 

ตรวจนับ วิเคราะห์ โครงการที่อยู่ในแผนการด าเนินงาน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้มี
การจัดสรรงบประมาณ และจ านวนโครงการลงในแต่ละพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 85 หมายถึง มีการกระจายดีมาก 
 ร้อยละ 74.29 – 84.99 หมายถึง มีการกระจายดี 
 ร้อยละ 52.29 – 74.28  หมายถึง มีการกระจายปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 52.29 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการตามแผน 

ตรวจนับจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง เทียบกับโครงการทั้งหมดที่
อยู่ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
 

3. ร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการแลว้เสร็จตาม
แผน 

ตรวจนับจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงและแล้วเสร็จ เทียบกับ
โครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดี 
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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การประเมินพันธกิจ: 3. ผลส าเร็จของแผนการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 

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

และสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 
 แผนพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม ่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่ 

วิเคราะห์ และจ าแนกโครงการที่อยู่ในแผนการด าเนินงานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทียบความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปาน

กลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายทีก่ระทรวง 
การคลังก าหนด 
 

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือทราบ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือ
เมื่อสิ้นสุดแผน 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดีมาก 
 ร้อยละ 74.29 – 79.99 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับด ี
 ร้อยละ 52.29 – 74.28 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับปาน

กลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 52.29 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินลงทุนเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
 

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุน เพ่ือทราบประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการใช้จ่ายเงินลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเม่ือ
สิ้นสุดแผน 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่รอ้ยละ 88 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.11 – 87.99 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับด ี
 ร้อยละ 52.29 – 65.10 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับปาน

กลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 52.29 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
4. ร้อยละของโครงการ
ตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ที่ได้ด าเนินการ
เทียบกับเป้าหมายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ตรวจนับจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ด าเนินการจริง เทียบกับโครงการทั้งหมดท่ี
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปาน

กลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

5. ร้อยละของโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนให้มี
การด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

การประเมินวัดจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมีการ
จัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง 3 – 4 ปีติดตอ่กัน และมีการด าเนินงาน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปาน

กลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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การประเมินคุณภาพของผลงาน: ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์
ในการด าเนินโครงการ 

ประเมินโดยพิจารณาร้อยละของจ านวนโครงการตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
และบรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนเทียบกับจ านวนโครงการที่
ด าเนินการ (ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย) 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดี 
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปาน

กลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

ประเมินโดยพิจารณาร้อยละของจ านวนโครงการตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามช่วงเวลาที่ระบุในแผนการด าเนินงานเทียบกับจ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ (ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย) 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดี 
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปาน

กลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. การขยายผลการด าเนิน
โครงการให้เกิดความ
ยั่งยืน 

ประเมินโดยพิจารณาจากร้อยละของโครงการต่อเนื่องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีลักษณะการด าเนินโครงการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อเทียบกับ
โครงการต่อเนื่องทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับดี 
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง มีการด าเนินการระดับปาน

กลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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การประเมินการบริหารจัดการ: 1. แผนพัฒนาบุคลากร 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
1. ผลส าเร็จของการ
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กว่าร้อยละ 80 
3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้

บุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5) มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
6) มีการน าผลการการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน 

หรือการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
เกณฑ์การประเมิน  
 ด าเนินการทุกข้อหมายถึง มีการด าเนินการระดับดีมาก 
 ด าเนินการ 4 – 5 ข้อ หมายถงึ มีการด าเนินการระดับด ี
 ด าเนินการ 3 ข้อ หมายถึง มีการด าเนินการระดับปานกลาง 
 ด าเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

ประเมินจากร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อให้สูงขึ้น ได้รับ
การอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา เลื่อนต าแหน่ง 
เกณฑ์การประเมิน 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง ด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง ด าเนินการระดับดี 
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง ด าเนินการระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร 
และตรงกับความต้องการ
ของบุคลากร 

ประเมินจากร้อยละของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้น ว่าเป็น
หลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม
อย่างแท้จริง หรือเป็นหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงประจักษ์แล้ว 
เกณฑ์การประเมิน 
 ตั้งแต่ร้อยละ 80 หมายถึง ด าเนินการระดับดีมาก 
 ร้อยละ 65.00 – 79.99 หมายถึง ด าเนินการระดับด ี
 ร้อยละ 50.00 – 64.99 หมายถึง ด าเนินการระดับปานกลาง 
 น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
4. ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ต่อ
โครงการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลการ
ประเมินผลโครงการอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษาต่อที่จัดขึ้นตลอดทั้ง
ปี 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 3.99 หมายถึง ระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
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ประเมินการบริหารจัดการ: 2. นวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
1. จ านวนนวัตกรรมที่ใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์กร 

ประเมินจากจ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
น าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหรือระบบฐานข้อมูลใน
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
1. มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร

จัดการมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และมีการใช้งานระบบใหม่จน
ปรากฏผลส าเร็จ – มีการด าเนินการในระดับดีมาก 

2. มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการเท่ากับในปีที่ผ่านมา และมีการด าเนินงานจนปรากฏผล
ส าเร็จ – มีการด าเนินการในระดับดี 

3. มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการเท่ากับในปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีผลส าเร็จของงาน – มีการ
ด าเนินการในระดับปานกลาง 

4. ไม่มีน าระบบสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้งาน – ต้องปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

2. ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมต่อการบริหาร
จัดการ 

ประเมินจากผลส าเร็จของการใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินการ 
 - ประเมินจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานก่อน

และหลังการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินการ 
เกณฑ์การประเมิน 

1. ผลการด าเนินงานหลังการน าระบบมาใช้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
หมายถึง การน านวัตกรรมมาใช้ส่งผลให้การด าเนินการมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน – มีการด าเนินการในระดับดีมาก 

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

3. ผลการด าเนินงานหลังการน าระบบมาใช้มีประสิทธิภาพลดลง
หมายถึง การน านวัตกรรมมาใช้ส่งผลให้การด าเนินการมี
ประสิทธิภาพลดลง – มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 

4. มีระบบสารสนเทศแต่ไม่มีการน ามาใช้ หมายถึงต้องมีการ
ปรับปรุงการน านวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการ – ต้องปรับปรุงผลการด าเนินการ 
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ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 

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

2. ความพึงพอใจของกลุ่ม
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ที่มีต่อกลุ่ม
ปฏิบัติงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

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

3. ความพึงพอใจของกลุ่ม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

 

ประเมินจากความพึงพอใจของ นายก อปท .ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนภาคธุรกิจ ในพ้ืนที่ที่ อบจ. ได้เข้าไป
ปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานฯ 
ค่าสถิติที่ใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ ช่วงคะแนน 0 – 3  
คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
  ≥80       ได้        3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 70-79.99  ได้    2.25 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 
 60-69.99  ได้    1.50 คะแนน หมายถีง พึงพอใจปานกลาง 
 50-59.99  ได้    0.75 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 <50         ได้       0  คะแนน หมายถึง ไม่พึงพอใจ      
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
4. ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการ
จัดท าแผน และการ
ด าเนินงานตามแผน 
 
 
 

 

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

5. ความพึงพอใจของกลุ่ม
ข้าราชการ อบจ .ที่มีต่อ
การบริหารงานตาม
นโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

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

6. ความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
ข้าราชการ อบจ. 

ประเมินจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 
ค่าสถิติที่ใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ ช่วงคะแนน 0 – 3 
คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
  ≥80       ได้        3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 70-79.99  ได้    2.25 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 
 60-69.99  ได้    1.50 คะแนน หมายถีง พึงพอใจปานกลาง 
 50-59.99  ได้    0.75 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 <50         ได้       0  คะแนน หมายถึง ไม่พึงพอใจ      
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ทั้งนี้แบบสอบถามมีการก าหนดค่าความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดังนี้ 

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

 
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
ในการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่คณะผู้ศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์จาก

การด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ และผู้น าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาและ
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ตามลักษณะของโครงการ 

และคณะผู้ศึกษาได้จัดท าแบบประเมินให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเมินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ด้วย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แบบสอบถาม 4 ฉบับ ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และตามการประเมินตัวชี้วัด 

1. แบบสอบถามส าหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานและการบริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  

3. แบบสอบถามส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4. แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือประเมินความพึงพอใจของการได้รับบริการ 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วน

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

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

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เช่น การสัมภาษณ์บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ 
การสัมภาษณ์บุคลากรในกองแผนงานและงบประมาณ 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เช่น การส่งแบบสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางไปรษณีย์ แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการใน
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ จากการลงพ้ืนที่ 
 

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

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส าหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นใช้วิธีการหลาย
แบบขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวชี้วัด เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอ
ในรูปแบบบรรยาย ตาราง และกราฟ 
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75 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

บทที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินผล 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งประกอบได้ด้วยโครงการจ านวน 391 โครงการ นอกจากนี้
เพ่ือตอบสนองการพัฒนาอย่างทั่วถึง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 – 4 ประกอบไปได้ด้วยโครงการจ านวน 126 
โครงการ รวมทั้งสิ้น 517 โครงการ ด้วยงบประมาณจ านวน 1,555,086,240.00 บาท โดยมี
กระบวนการน าแผน พัฒนาฯ สู่การปฏิบัติ คือจัดท า 1) แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการจ านวน 237 โครงการ           
2) แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม) ประกอบไปด้วยโครงการจ านวน 11 โครงการ และ 3) โครงการตั้งเป็น
รายการใหม่ จ านวน 123 โครงการ รวมทั้งสิ้น 371 โครงการ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
880,848,538.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.76 ของจ านวนโครงการรวมทั้งหมด 

แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

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

คณะท างานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการน าเสนอแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

1. การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
3. การตรวจเยี่ยมพ้ืนที ่
4. การติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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4.1 การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับแผนการด าเนินงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนเงิน 880,848,538.00 บาท เพ่ือ
ใช้ในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ข้างต้น จ านวน 371 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561) 

จากการวิเคราะห์พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มากที่สุด คือ 428,312,460.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.62 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด โดยมี
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 86 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.18 ของโครงการทั้งหมด อยู่
ระหว่างด าเนินการโครงการ 13 โครงการ รอด าเนินโครงการ 98 โครงการ ในขณะที่มีการยกเลิก
โครงการทั้งหมด 5 โครงการ รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 133,294,670.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.13 ของงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ทั้งหมด โดยมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 48 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.94 ของโครงการ
ทั้งหมด อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ 2 โครงการ รอด าเนินโครงการ 2 โครงการ ในขณะที่มีการ
ยกเลิกโครงการทั้งหมด 9 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 57,531,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.53 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ โดย
มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.50 ของโครงการทั้งหมด อยู่
ระหว่างด าเนินการโครงการ 1 โครงการ รอด าเนินการ 2 โครงการ ในขณะที่มีการยกเลิกโครงการ
จ านวน 1 โครงการ (ตารางท่ี 4.1) 
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ภาพที่ 4.1 แสดงภาพรวมของงบประมาณท้ังหมดหลังโอนลดโอนเพิ่มแล้ว 
 

เมื่อพิจารณางบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 880,848,538.00  บาท ไดมี้การเบิกจ่ายงบประมาณ
จริงทั้งหมด 570,417,250.58 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.76 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ทั้งหมด (ตาราง
ที่ 4.1) 

โดยภาพรวมการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ.2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 216 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 58.22 ของ
โครงการทั้งหมด 

2. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 21 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.66 ของ
โครงการทั้งหมด 

3. โครงการที่รอด าเนินการ จ านวน 108 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.11 ของโครงการ
ทั้งหมด 

4. โครงการที่มีการยกเลิก จ านวน 26 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.01 ของโครงการ
ทั้งหมด 
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 ภาพที่ 4.2 ภาพรวมการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
จากข้อมูลข้างต้นสังเกตได้ว่าผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนใหญ่

ด าเนินการแล้วเสร็จด้วยดี และมีโครงการที่ยกเลิกจ านวน 26 โครงการ ซึ่งลดลงจากปีก่อน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการที่ยกเลิก จ านวน 29 โครงการ)  

จากข้อมูลงบประมาณและข้อมูลการเบิกจ่ายเพ่ือด าเนินโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า 
ยังมีโครงการที่ถูกยกเลิกจ านวน 26 โครงการ จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องสามารถสรุปเหตุผลการ
ยกเลิกโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แบ่งตามหน่วยงานภายใน     
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ส านักการช่าง จ านวนโครงการที่ยกเลิก 9 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพ่ือการสนับสนุนงานบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 สาเหตุการยกเลิก: ราคากลางมีความคลาดเคลื่อนจึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12 ต าบลม่อนปิ่น เชื่อมบ้านห้วยงู

ใน หมู่ที่ 5 ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 สาเหตุการยกเลิก: ยกเลิกเนื่องจาก อบต.สันทราย อ.ฝางด าเนินการไปแล้ว 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านจันทร์ เชื่อมบ้าน
ใหม่พัฒนาหมู่ที่ 2 ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

สาเหตุการยกเลิก: เนื่องจาก อบต.บ้านจันทร์ ได้ด าเนินการแล้ว 
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4. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (เขตเทศบาลต าบลหนองบัว)             
เชื่อมบ้านทา หมู่ที่ 4  ต าบลหนองบัว (เขตเทศบาลต าบลไชยปราการ) อ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ 

สาเหตุการยกเลิก: เนื่องจาก เทศบาลต าบลหนองบัวได้ด าเนินการแล้ว 
5. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบล าเหมืองพญาค า

บ้านเมืองสาตร หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชื่อม ถนนสาย ฌ3 บ้านสันคือ หมู่ที่ 8  
ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  

สาเหตุการยกเลิก: เนื่องจาก เทศบาลต าบลองหอยได้ด าเนินการแล้ว 
6. ติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 

สาเหตุการยกเลิก: เนื่องจากปรับ TOR 
7. จ้างที่ปรึกษาตามโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

สาเหตุการยกเลิก: เนื่องจากปรับ TOR 
8. แปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 

สาเหตุการยกเลิก: เนื่องจากไม่มีปุ๋ยจากโรงงาน 
9. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สาเหตุการยกเลิก: ไม่มีการจัดซื้อ 
 
 ส านักการศึกษา จ านวนโครงการที่ยกเลิก 5 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. จ้างที่ปรึกษาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่

มาตรฐานวิชาชีพและบริบทการศึกษาศตวรรษใหม่ 
สาเหตุการยกเลิก: โอนเงินงบประมาณไปโครงการเร่งด่วน 

2. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
สาเหตุการยกเลิก: โอนลด ครั้งที่ 51 ไป สนป. 3.ส ารองจ่าย หน้า 358 

3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สู่โรงเรียนในสังกัด  
สาเหตุการยกเลิก: โอนลด ครั้งที่ 51 ไป สนป. 3.ส ารองจ่าย หน้า 358 

4. ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
สาเหตุการยกเลิก: โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

สาเหตุการยกเลิก: ส่งคืนงบประมาณ งบเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 ส านักปลัด จ านวนโครงการที่ยกเลิก 5 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ 

สาเหตุการยกเลิก: โอนลดครั้งที่ 56 ไปสนป. 3.ส ารองจ่าย 
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2. บริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
สาเหตุการยกเลิก: โอนลด ครั้งที่ 51 ไป สนป. 3. ส ารองจ่าย หน้า 358 

3. ออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
สาเหตุการยกเลิก: เนื่องจากภารกิจมีความซ้ าซ้อนกับอปท.อ่ืน 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ 
สาเหตุการยกเลิก: โอนลดไปโครงการกระตุ้นศก. และเงินส ารองจ่าย 

5. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 

สาเหตุการยกเลิก: ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 กองคลัง จ านวนโครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. จ้างที่ปรึกษาตามโครงการปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษีและระบบสารสนเทศโปรแกรมการ

รับช าระภาษี (Tax online) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
สาเหตุการยกเลิก: เปลี่ยนแปลงไปใช้เงินนอกงบประมาณจากเงินรางวัล อปท.ที่มีการ

บริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 จากการส่งผลงาน "นวัตกรรมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ "ได้รับเงินรางวัลเมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2558 จ านวน 3,000,000 บาท 

 
 กองแผน จ านวนโครงการที่ยกเลิก 3 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. จ้างที่ปรึกษาตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่  
สาเหตุการยกเลิก: วางระบบงานไม่ทัน 

2. บริหารจัดการงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
สาเหตุการยกเลิก: โอนลดไปคลินิคเซนเตอร์ 

3. พัฒนาสมรรถภาพบุคลากรด้านสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ 

สาเหตุการยกเลิก: สถานที่ฝึกอบรมไม่พร้อม 
 

กองกิจการสภา จ านวนโครงการที่ยกเลิก 3 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่

กฎหมายก าหนด 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ 
3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 

สาเหตุการยกเลิก: ทั้ง 3 โครงการนี้เป็นโครงการเลือกตั้ง ซึ่งในปีงบประมาณนี้รัฐบาลยัง
ไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง       
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ตารางท่ี 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในภาพรวม 

 หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบ 
ประมาณต้ังไว้ 

ร้อยละ
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 

งบประมาณที ่
เบิกจ่าย 

ร้อยละการ
เบิกจ่ายต่อ
งบฯที่ต้ังไว้ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
(ร้อยละ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(ร้อยละ) 

รอ 
ด าเนินการ 
(ร้อยละ) 

ยกเลิก
โครงการ 
(ร้อยละ) 

1. ยุทธศาสตรโ์ครงสร้างพื้นฐาน 202 428,312,460.00 48.62  289,368,698.55  67.56 
86  

(23.18) 
13 

(3.50) 
98 

(26.42) 
5 

(1.35) 
2. ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
17 57,531,000.00 6.53  48,884,820.00  84.97 

13  
(3.50) 

1 
(0.27) 

2 
(0.54) 

1 
(0.27) 

3. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 32,300,000.00 3.67  21,325,400.86  66.02 
6 

(1.62) 
1 

(0.27) 
0 

(0.00) 
3 

(0.81) 
4. ยุทธศาสตร์การศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4 33,554,600.00 3.81  28,751,105.00  85.68 
4 

(10.8) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

5. ยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

61 133,294,670.00 15.13  116,632,084.44  87.50 
48 

(12.94) 
2 

(0.54) 
2 

(0.54) 
9 

(2.43) 
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทา

สาธารณภัยและการจัดระเบียบ 
14 105,284,000.00 11.95  32,029,003.89  30.42 

12 
(3.23) 

1 
(0.27) 

0 
(0.00) 

1 
(0.27) 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

63 90,571,808.00 10.28  33,426,137.84  36.91 
47 

(12.67) 
3 

(0.81) 
6 

(1.62) 
7 

(1.89) 

รวม 371 880,848,538.00 100.00 570,417,250.58 64.76 
216 

(58.22) 
21 

(5.66) 
108 

(29.11) 
26 

(7.01) 

81 
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 เมื่อพิจารณาถึงการด าเนินโครงการภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์ ตามแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 880,848,538.00 บาท โดยเบิกจ่ายไป
เพียง 570,417,250.58 บาท (ตารางท่ี 4.1) และเม่ือพิจารณารายยุทธศาสตร์ พบว่า 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย 202 โครงการ ได้รับจัดสรร
งบประมาณท้ังสิ้น 428,312,460.00 บาท  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 17 โครงการ ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 57,531,000.00 บาท 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย 10 โครงการ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 32,300,000.00 บาท 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ประกอบไปด้วย 4 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 33,554,600.00 บาท 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบไปด้วย 61 โครงการ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 133,294,670.00 บาท 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
ประกอบไปด้วย 14 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 105,284,000.00 บาท 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประกอบไปด้วย 63 โครงการ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 90,571,808.00 บาท 

 
4.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
คณะท างานได้วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์

ที่มีการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (ตารางท่ี 4.2) 
 อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

จริงจ านวน 289,368,698.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.73 ของงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริงทั้งหมด 

 อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจริงจ านวน 116,632,084.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 
20.45 ของงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงทั้งหมด  

 อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณจริงจ านวน 48 ,884 ,820.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.75 ของ
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงทั้งหมด  

 
เมื่อน าข้อมูลทางการเงินข้างต้นเปรียบเทียบข้อมูลการเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ        

พ.ศ.2560 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 5 ยังคงเป็น 2 ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจริงมากที่สุด 2 อันดับแรก ทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตรที่ 6 บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
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ไม่อยู่ใน 3 อันดับแรก ของการเบิกจ่ายงบประมาณจริง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจริงของปีนี้มากเป็นอันดับ 3  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.3 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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ตารางท่ี 4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

  หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

งบ 
ประมาณต้ังไว้ 

ร้อยละ
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 

งบประมาณที ่
เบิกจ่าย 

ร้อยละการ
เบิกจ่ายต่อ
งบท่ีจ่าย

จริงท้ังหมด 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
(ร้อยละ) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(ร้อยละ) 

รอ 
ด าเนินการ 
(ร้อยละ) 

ยกเลิก
โครงการ 
(ร้อยละ) 

1. ยุทธศาสตรโ์ครงสร้างพื้นฐาน 202 428,312,460.00 48.62  289,368,698.55  50.73 
86  

(23.18) 
13 

(3.50) 
98 

(26.42) 
5 

(1.35) 
2. ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
17 57,531,000.00 6.53  48,884,820.00  8.57 

13  
(3.50) 

1 
(0.27) 

2 
(0.54) 

1 
(0.27) 

3. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 32,300,000.00 3.67  21,325,400.86  3.74 
6 

(1.62) 
1 

(0.27) 
0 

(0.00) 
3 

(0.81) 
4. ยุทธศาสตร์การศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4 33,554,600.00 3.81  28,751,105.00  5.04 
4 

(10.8) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

5. ยุทธศาสตร์การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

61 133,294,670.00 15.13  116,632,084.44  20.45 
48 

(12.94) 
2 

(0.54) 
2 

(0.54) 
9 

(2.43) 
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทา

สาธารณภัยและการจัดระเบียบ 
14 105,284,000.00 11.95  32,029,003.89  5.62 

12 
(3.23) 

1 
(0.27) 

0 
(0.00) 

1 
(0.27) 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

63 90,571,808.00 10.28  33,426,137.84  5.86 
47 

(12.67) 
3 

(0.81) 
6 

(1.62) 
7 

(1.89) 

รวม 371 880,848,538.00 100.00 570,417,250.58 100.00 
216 

(58.22) 
21 

(5.66) 
108 

(29.11) 
26 

(7.01) 

84 
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4.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

คณะท างานได้วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า 
หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (ตารางท่ี 4.3) 

 อันดับที่  1 ส านักการช่าง ได้ด า เนินการเบิกจ่ายงบประมาณจริงจ านวน 
364,669,103.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.93 ของงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงทั้งหมด 

 อันดับที่  2 ส านักการศึกษาฯ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจริงจ านวน 
127,481,813.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.35 ของงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงทั้งหมด  

 อันดับที่  3  ส านั กปลัดฯ ได้ด า เนินการ เบิกจ่ ายงบประมาณจริ งจ านวน 
61,483,052.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.78 ของงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.4 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
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ตารางท่ี 4.3 การเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณที่ต้ังไว้ 
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ร้อยละ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอ
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

รวม ร้อยละ 

ส านักการช่าง 639,692,600.00 364,669,103.30 63.93 110 16 107 9 242 65.23 

ส านักการศึกษาฯ 147,661,388.00 127,481,813.44 22.35 45 2 1 5 53 14.29 

ส านักปลดัฯ 69,986,680.00 61,483,052.00 10.78 21 2 0 5 28 7.55 

กองแผนฯ 6,246,900.00 5,001,010.59 0.88 14 0 0 3 17 4.58 

กองการเจ้าหน้าที ่ 8,752,770.00 4,277,950.64 0.75 12 0 0 0 12 3.23 

กองคลัง 1,279,900.00 822,766.61 0.14 9 0 0 1 10 2.70 

กองกิจการสภาฯ 6,654,200.00 6,120,004.00 1.07 3 0 0 3 6 1.62 

กองพัสดุ 574,100.00 561,550.00 0.10 2 1 0 0 3 0.81 

หน่วยตรวจสอบฯ - - - 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 880,848,538.00 570,417,250.58 100.00 216 21 108 26 371 100.00 

        หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 
 
 

86 
 



87 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

เมื่อน าข้อมูลทางการเงินดังกล่าวเปรียบเทียบข้อมูลการเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ      
พ.ศ.2560 พบว่า 3 อันดับแรกของการเบิกจ่ายจริงมากที่สุดยังคงเป็น 3 หน่วยงานเดิม คือ ส านัก
การช่าง ส านักการศึกษาฯ และส านักปลัดฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาร่วมกับจ านวนโครงการ พบว่า ทั้ง 3 
หน่วยงาน มีจ านวนโครงการในแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 – 2561 มากเป็น 3 อันดับแรกเช่นกัน 
กล่าวคือ ส านักการช่างรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งจังหวัดเชียงใหม่ 
จึงมีจ านวนโครงการและงบประมาณสนับสนุนมากท่ีสุดในทุกปี 

ในขณะที่ ส านักการศึกษาฯ รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครอบคลุมทั้ง
จังหวัดเชียงใหม่ และส านักปลัดฯ รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาให้ความรู้ การ
ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน รวมถึงโครงการด้านการต่อต้านยาเสพติด จึงเป็นสาเหตุให้ส านักปลัดฯ
และส านักการศึกษาฯ มีจ านวนโครงการ และงบประมาณสนับสนุนมากเป็นอันดับต้นๆ ในเกือบทุกปี 

 
4.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามพื้นที่ทาง

ภูมิศาสตร์ 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อพิจารณาตามพ้ืนที่ทาง

ภูมิศาสตร์ แบ่งได้ 4 เขต ดังนี้ 
โซนที่ 1 ได้แก่ อ าเภอกัลยานิวัฒนา อ าเภอสะเมิง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอจอมทอง        

อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า และอ าเภออมก๋อย 
โซนที่ 2 ได้แก่ อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอเวียงแหง อ าเภอเชียง

ดาว อ าเภอพร้าว และ อ าเภอแม่แตง 
โซนที่  3  ได้แก่  อ า เภอดอยสะเก็ด อ า เภอแม่ออน อ า เภอสารภี  อ า เภอหางดง               

อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่วาง และ อ าเภอดอยหล่อ 
โซนที่ 4 ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ริม และ อ าเภอสันทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.5 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
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คณะท างานได้วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ พบว่า  
งบประมาณส่วนใหญ่จัดสรรไว้ในโซนที่ 4 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณไว้ 510,413,138.00 บาท 
และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ท าการเบิกจ่ายงบประมาณจริงไปจ านวน 434,231,769.48 บาท 
หรือร้อยละ 76.43 ของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงทั้งหมด โดยในโซนที่ 4 ประกอบไปด้วยโครงการ
ทั้งหมดจ านวน 153 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.56 ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้ งหมด 
ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 129 โครงการ มีโครงการที่รอด าเนินการ 2 โครงการ และยกเลิก
โครงการ จ านวน 22 โครงการ  

รองลงมาคือ โซนที่ 1 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณไว้ 52,064,600.00 บาท และท าการ
เบิกจ่ายงบประมาณจริงไปจ านวน 40,278,786.95 บาท หรือร้อยละ 7.09 ของงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริงทั้งหมดของโซนที่ 1 โดยประกอบไปด้วยโครงการทั้งหมดจ านวน 16 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 6.75 ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมด ด าเนินโครงการแล้วเสร็จจ านวน 13 โครงการ 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 2 โครงการ และยกเลิกโครงการ 1 โครงการ 

ในขณะที่ โซนที่ 3 ตั้งงบประมาณไว้ 50,727,140.00 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ได้ท าการเบิกจ่ายงบประมาณจริงไปจ านวน 49 ,541 ,311.99 บาท หรือร้อยละ 8.72 ของ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงทั้งหมด ในโซนที่ 3 ซี่งประกอบไปด้วยโครงการจ านวน 36 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 15.19 ของโครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมด ด าเนินโครงการแล้วเสร็จจ านวน 35 
โครงการ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่จ านวน 1 โครงการ และโซนที่ 2 ตั้ง
งบประมาณไว้ 49,784,490.00 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ท าการเบิกจ่ายงบประมาณ
จริงไปจ านวน 44,104,509.16 บาท หรือร้อยละ 7.76 ของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงทั้งหมด โซนที่ 
2 ประกอบไปด้วยโครงการจ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.50 ของโครงการตามแผน
ด าเนินงานทั้งหมด ด าเนินโครงการแล้วเสร็จจ านวน 30 โครงการ และมีโครงการถูกยกเลิก จ านวน 
2 โครงการ (ตารางที่ 4.4) 

 
 
 
 
 



84 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี 4.4  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 

พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
โครงการ/กิจกรรม 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

รอ
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

รวม 
ร้อยละต่อ
โครงการ
ทั้งหมด งบประมาณ 

ร้อยละต่องบฯ
ที่ต้ังไว้ท้ังหมด 

งบประมาณ 
ร้อยละต่องบฯ
ที่เบิกจ่ายจริง

ทั้งหมด 

โซนที่ 1 52,064,600.00 7.85 40,278,786.95 7.09 13 2 - 1 16 6.75 

โซนที่ 2 49,784,490.00 7.51 44,104,509.16 7.76 30 - - 2 32 13.50 

โซนที่ 3 50,727,140.00 7.65 49,541,311.99 8.72 35 1 - - 36 15.19 

โซนที่ 4 510,413,138.00 76.99 434,231,769.48 76.43 129 - 2 22 153 64.56 

รวม 662,989,368.00 100.00 568,156,377.58 100.00 207 3 2 25 237 100.00 

         หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่รวมโครงการตามแผนด าเนินงานเพิ่มเติม (จา่ยขาดเงินสะสม) และโครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนโครงการและงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับบสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประสานแผน) 

อ าเภอ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1. แม่อาย 6 62,088,000.00 
2. ฝาง 5 18,911,100.00 
3. ไชยปราการ 5 45,481,900.00 
4. เชียงดาว 5 59,908,000.00 
5. สะเมิง 4 4,883,000.00 
6. พร้าว 5 7,258,000.00 
7. แม่แตง 4 18,605,200.00 
8. แม่ริม 6 27,488,100.00 
9. หางดง 5 4,461,900.00 
10. สันป่าตอง 4 5,232,000.00 
11. แม่วาง 5 10,606,800.00 
12. ดอยหล่อ 1 1,300,000.00 
13. จอมทอง 5 30,250,900.00 
14. ฮอด 4 8,373,000.00 
15. ดอยเต่า 5 5,549,000.00 
16. เวียงแหง 1 1,990,000.00 
17. อมก๋อย 4 8,960,300.00 
18. แม่แจ่ม 4 5,280,000.00 
19. กัลยาณิวัฒนา 5 11,977,200.00 
20. เมือง 5 14,781,500.00 
21. สันทราย 4 9,187,900.00 
22. ดอยสะเก็ด 4 8,359,500.00 
23. สารภี 5 11,020,900.00 
24. สันก าแพง 5 16,092,300.00 
25. แม่ออน 4 10,220,000.00 

รวม 107 408,266,500.00 
 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) 
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4.1.4 โครงการตามแผนด าเนินงานเพิ่มเติม (จ่ายขาดเงินสะสม) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติโครงการตั้ง

จ่ายรายการใหม่ จ านวน 11 โครงการ รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 90 ,906,000.00 บาท ซึ่ง
โครงการและงบประมาณทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของส านักการช่าง และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ สามารถแจกแจงจ านวนโครงการ และจ านวนงบประมาณลงในยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
(ตารางท่ี 4.6) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 9 โครงการ จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 
25,516,000.00 บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ านวน 1 โครงการ จ านวนงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,980,000.00  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่  6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ จ านวน 1 โครงการ จ านวน
งบประมาณท้ังสิ้น 63,410,000.00 บาท 
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ตารางท่ี 4.6 สรุปจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงานเพ่ิมเติม (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวน 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณ
ที่จ่ายจริง 

 

ผลการด าเนินงาน  
หมาย
เหตุ 

 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 

ด าเนินการ 

รอ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 25,516,000.00 - - 9 - -  

2.  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 1,980,000.00 - - 1 - -  

3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - - - -  

4.  ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม - - - - - - -  

5.  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต - - - - - - -  

6.  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ 1 63,410,000.00 - - 1 - - 
150 

กิจกรรม 

7.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - - - - - - -  

รวม 11 90,906,000.00 - 0 11 0 0  
         หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
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4.1.5 โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติ
โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 123 โครงการ รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 126,953,170.00
บาท ซึ่งสามารถแจกแจงจ านวนโครงการ และจ านวนงบประมาณลงในยุทธศาสตร์ ดังนี้ (ตารางที่ 
4.7) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 97 โครงการ จ านวนงบปร ะมาณ
ทั้งสิ้น 69,119,000.00 บาท ซึ่งมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 1 
โครงการ และรอด าเนินการ จ านวน 96 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ านวน 2 โครงการ จ านวน
งบประมาณทั้งสิ้น 984,000.00 บาท ซึ่งมีโครงการที่รอด าเนินการ จ านวน 2 
โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 โครงการ จ านวน
งบประมาณทั้งสิ้น 7,200,000.00 บาท มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 
1 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 9 โครงการ จ านวน
งบประมาณทั้งสิ้น 4,470,400.00 บาท ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
จ านวน 4 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ รอด าเนินการ 
จ านวน 2 โครงการ และมีการยกเลิกโครงการ จ านวน 1 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จ านวน 13 โครงการ จ านวน
งบประมาณทั้งสิ้น 45,179,770.00 บาท ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
จ านวน 4 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 3 โครงการ รอด าเนินการ 
จ านวน 6 โครงการ 

 
 
 



89 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
ตารางท่ี 4.7 สรุปจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวน 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณที่

จ่ายจริง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

รอ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 97 69,119,000.00 - 0 1 96 0 สน.ช่าง 

2.  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 984,000.00 - 0 0 2 0 สน.ช่าง 

3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 7,200,000.00 1,000,000.00 1 1 0 0 สน.ช่าง 

4.  ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมฯ - - - - - - -  

5.  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 9 4,470,400.00 462,003.00 4 2 2 1 สป(1)/ศึกษา
(7)/ช่าง(1) 

6.  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ - - - - - - -  

7.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 13 45,179,770.00 798,870.00 4 3 6 0 
พัสด2ุ/ช่าง6/
คลัง1/สป.4/

จนท. 

รวม 123 126,953,170.00 2,260,873.00 9 7 106 1  

  หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
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ตารางที่ 4.8 การเบิกจ่ายงบประมาณเก่ียวกับงบลงทุนตามประเภทจ่ายประจ าปี 2561 

ประเภทรายจ่าย 
ตามประมาณการ

รายจ่ายปี 61 
เบิกจ่ายจริงในปี 61 

กันเงินก่อหนี ้
และไม่ก่อหนี ้

งบกลาง 334,524,540.00 139,264,437.21 148,066,500.00 
ค่าใช้สอย 356,512,740.00 291,353,720.85 15,425,524.98 
ค่าวัสดุ 205,373,350.00 149,116,282.28 28,383,163.35 
ค่าครุภัณฑ์ 42,598,840.00 3,365,720.00 38,646,800.00 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 232,689,060.00 91,880,539.16 117,765,500.00 
รายจ่ายอื่น 18,040,000.00 7,145,000.00 7,663,000.00 
เงินอุดหนุน 2,650,000.00 2,637,552.00 - 

รวม 1,192,388,530.00 684,763,251.50 355,950,488.33 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

รายจ่ายลงทุน  = รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ + ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
  =  
   
 
  =  
   
 
  =  
   
  =      34.60 

ดังนั้น รายจ่ายเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 34.60  
 
4.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

การประเมินพันธกิจ: 1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ความครบถ้วนของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
มีการประเมินลักษณะของแผนพัฒนาสี่ปี 4 ข้อ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 แผน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง

กันกับ 4 แผนยุทธศาสตร์ คือ 1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 2. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 – 2564) 3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 

 (3,365,720.00 + 91,880,539.16) x 100 
(42,598,840.00 + 232,689,060.00) 

 (95,246,259.16) x 100 
275,287,900.00 
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ตอนบนกลุ่มที่ 1 (พ.ศ.2557 – 2560) 4. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560 – 2564) และ       
5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นถึงความเชี่อมโยง 
และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
จังหวัด เช่น ความสอดคล้องของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีทั้งหมดจ านวน 371 โครงการ กับ
นโยบาย และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 แผนแล้ว แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ยังด าเนินโครงการที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์อีกด้วย  
ตัวชี้วัดที่ 1 ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 

1) แสดงแนวทางการพัฒนาและเป้าประสงค์ของแนวการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 

นอกเหนือจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะก าหนด
โครงการภายใต้แผนที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา และประเด็นยุทธศาสตร์ของทั้ง 5 แผนแล้ว ยัง
แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา และเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ชัดเจนในการสนับสนุนการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 แผน และยังเป็นแผนที่มี
ความเฉพาะเจาะจงและครอบคลุมเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาทั้ง 5 ถึงแม้ว่าในแผนพัฒนาท้องถื่น
สี่ปี องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ จะก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 7 ประเด็นก็ตาม 

2) แสดงโครงการ/กิจกรรมการพฒันาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสี่ปี 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการก าหนดโครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จของโครงการ ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ของแผนอย่าครบถ้วย ภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์  
3) แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าขึ้นตามหลักการของการท า
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดี ครบองค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีความเชื่อมโยงกัน
เพ่ือที่จะสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 แผน นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดโครงการ และ
จ านวนเงินสนับสนุน ภายใต้แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยเฉพาะโครงการต่อเนื่องในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ เช่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ประกอบไปด้วย 3 โครงการต่อเนื่องใน

ระยะ 4 ปี ที่มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง คือ 
1. โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า วัชพืชและก่ิงไม้ จัดสรรงบประมาณปีละ 2,500,000 บาท 
2. โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับเปลี่ยนและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

จัดสรรงบประมาณปีละ 300,000 บาท 
3. โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ จัดสรรงบประมาณปีละ 500,000 

บาท 
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นอกจากทั้ง 3 โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 แล้ว  ในทุกยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยโครงการ
ต่อเนื่องที่แสดงถึงความต่อเนื่อง เชื่อมโยงของแผนพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างชัดเจน 
(ภาคผนวก ก โครงการต่อเนื่อง) 

ผลการประเมิน  ด าเนินการได้ 4 ข้อ อยู่ใน ระดับดีมาก 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและประสานแผนพัฒนา 4 ปี (2561 – 2564) 
 มีการประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน และมีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ดังนี้ 

1) มีการจัดท าประชาคมและประสานแผนพัฒนา 4 ปี (2561 – 2564)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดท าประชาคมเพ่ือประสานแผนพัฒนา   

4 ปี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยในปี 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.9 จ านวนโครงการและงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับบสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประสานแผน) 

อ าเภอ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1. แม่อาย 6 62,088,000.00 
2. ฝาง 5 18,911,100.00 
3. ไชยปราการ 5 45,481,900.00 
4. เชียงดาว 5 59,908,000.00 
5. สะเมิง 4 4,883,000.00 
6. พร้าว 5 7,258,000.00 
7. แม่แตง 4 18,605,200.00 
8. แม่ริม 6 27,488,100.00 
9. หางดง 5 4,461,900.00 
10. สันป่าตอง 4 5,232,000.00 
11. แม่วาง 5 10,606,800.00 
12. ดอยหล่อ 1 1,300,000.00 
13. จอมทอง 5 30,250,900.00 
14. ฮอด 4 8,373,000.00 
15. ดอยเต่า 5 5,549,000.00 
16. เวียงแหง 1 1,990,000.00 
17. อมก๋อย 4 8,960,300.00 
18. แม่แจ่ม 4 5,280,000.00 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
19. กัลยาณิวัฒนา 5 11,977,200.00 
20. เมือง 5 14,781,500.00 
21. สันทราย 4 9,187,900.00 
22. ดอยสะเก็ด 4 8,359,500.00 
23. สารภี 5 11,020,900.00 
24. สันก าแพง 5 16,092,300.00 
25. แม่ออน 4 10,220,000.00 

รวม 107 408,266,500.00 
 
2) กิจกรรมประชาคมและประสานแผนฯ ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯหรือข้อบัญญัติประจ าปี

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
3) มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาคมและประสานแผนฯ 

กิจกรรมประชาคมและประสานแผนฯ ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
แผนงาน 7.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป  
โครงการที่ 24  จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รายการที่ 2 (1) หน้า

193 โดยด าเนินกิจกรรมประชาคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
 โครงการที่ 28 ประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ รายการที่ 2 (5) หน้า
195 

4) มีการจัดท าวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นหน่วยงานที่สามารถประสานแผนพัฒนาระยะ 4 ปี (2561 – 
2564) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

การส ารวจความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
และการด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จากกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนภาคธุรกิจ ด้านวิสัยทัศน์ของ อบจ. พบว่า ผลการ
ด าเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
และการด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานจ านวน 212 
ฉบับ และได้รับกลับคืนจ านวน 102 ฉบับ)  

ด้าน 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตราฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. การติดต่อและประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี      
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4.19 1.52 ดีมาก 

2. การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผน เช่น ข้อมูล
ปัญหา/ผลงานที่ผ่านมา การส ารวจความต้องการของประชาชน
ประกอบการก าหนดประเด็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาใน
ภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

4.20 1.49 ดีมาก 

3. การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์    
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งการด าเนินงาน
ในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

4.31 1.46 ดีมาก 

4. การประสานแผน/บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.38 1.50 ดีมาก 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดอากาสให้ท่านได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในระดับใด 

4.15 1.52 ดีมาก 

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วม
ตัดสินใจ พิจารณาแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ในระดับใด 

4.13 1.51 ดีมาก 

7. การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับปัญหาของ
ประชาชนและชุมชน 

4.16 1.48 ดีมาก 

8. ความพึงพอใจโดยรวมของแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4.16 1.51 ดีมาก 

9. ความพึงพอใจโดยรวมของการด าเนินงานตามแผนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

4.21 1.57 ดีมาก 

หมายเหตุ: ภาคผนวก ฉ 

ผลการประเมิน  ด าเนินการได้ 4 ข้อ อยู่ใน ระดับดีมาก 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 มีการประเมินกระบวนการท างาน และผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานมีรายะเอียดดังนี้ 

1) อบจ.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 
2) อบจ.ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกันระหว่าง อปท. ในการจัดบริการสาธารณะหรือแก้ไข

ปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
3) มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐในการจัดบริการ

สาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
4) มีการมอบหมาย/ร่วมมือ/ส่งเสริมให้ภาคชุมชนหรือองค์กรประชาสังคม เป็นผู้ด าเนินการ

แทนเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนหรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จากการสุ่มตัวอย่างเพ่ือส่งแบบประเมินความคิดเห็นจากกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  ผลการด าเนินงานของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 4 ข้อดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.11 ความพึงพอใจจากกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

กระบวนการท างาน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีการจัดท าประชาคม หรือการประชุม
ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

4.30 1.24 ดีมาก 

2. โครงการจากแผนชุมชน/ หน่วยงาน ของท่านถูกบรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4.12 1.32 ดีมาก 

3. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ริเริ่มผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆ 

4.17 1.26 ดีมาก 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 

4.01 1.32 ดีมาก 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะ หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4.05 1.27 ดีมาก 

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการ/ กิจกรรม ที่
ด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐในการจัด
บริหารสาธารณะ หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4.07 1.29 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 

กระบวนการท างาน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการมอบหมาย/ ร่วมมือ/ 
ส่งเสริมให้ภาคชุมชน หรือองค์กรใดๆ เป็นผู้ด าเนินการแทนที่
แก้ไขปัญหาชุมชน หรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.04 1.31 ดีมาก 

หมายเหตุ: ภาคผนวก ฉ 

ผลการประเมิน ด าเนินการได้ 4 ข้อ อยู่ใน ระดับดีมาก 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1) มีการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและจัดท าโครงการพัฒนาเพ่ือขยายฐานการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ในปี พ.ศ. 2561 – 2564 ให้มีประสิทธิภาพ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) และจัดท าโครงการเพ่ือขยายฐานการพัฒนาในด้านต่างๆ ในปี พ.ศ .2561 – 2564 ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2) มีการจัดท าแผนมีการประสานและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประสานและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้แผนพัฒนา 4 ปี สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่วนที่ 1 และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

3) เตรียมโครงการต่างๆให้อยู่ในลักษณะพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี และ
น าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าแผนพัฒนา 4 ปี โดยมีการเตรียมโครงการต่างๆที่
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้วในลักษณะของโครงการส าเร็จรูปที่พร้อม
บรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณประจ าปี เพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

4) มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) ได้จัดท าขึ้น
ภายใต้กรอบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2561 
– 2564) นอกจากนี้ เพ่ือความสะดวก และป้องกันความผิดพลาดด้านการจัดสรรงบประมาณ 
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แผนพัฒนา 4 ปี ดังกล่าวจึงจัดท าขึ้นตามหลักการเชื่อมโยงด้านงบประมาณ กับการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งสามารถลดปัญหา ข้อผิดพลาด และความล่าช่าได้ ซึ่งเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว
สามารถด าเนินโครงการได้ทันท ี

5) มีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินโครงการของทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ซี่งแสดงให้เห็น
ถึงจุดมุ่งหมาย ทิศทาง และแนวทาการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ชัดเจน 
 

ผลการประเมิน ด าเนินการได้ 5 ข้อ อยู่ใน ระดับดีมาก  
 
การประเมินพันธกิจ: 2 ผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ตรวจนับ วิเคราะห์ โครงการที่อยู่ในแผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ และจ านวนโครงการลงในแต่ละพ้ืนที่
ทางภูมิศาสตร์ครบทุกเขตพ้ืนที่ ดังตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นถึงร้อยละของการกระจายงบประมาณ
และโครงการตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 4 โซน ได้แก่ (ตารางท่ี 4.4)  
 โซนที่ 1 การกระจายงบประมาณ ร้อยละ 7.80 การกระจายของโครงการร้อยละ 6.75 
 โซนที่ 2 การกระจายงบประมาณ ร้อยละ 7.50 การกระจายของโครงการร้อยละ 13.50 

โซนที่ 3 การกระจายงบประมาณ ร้อยละ 7.60 การกระจายของโครงการร้อยละ 15.19 
โซนที่ 4 การกระจายงบประมาณ ร้อยละ 77.10 การกระจายของโครงการร้อยละ 64.56 
 
ผลการประเมิน อยู่ใน ระดับดีมาก 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการตามแผน 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ตรวจนับจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง เทียบกับโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ผลการประเมิน พบว่า จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงจ านวน 237 โครงการ จากจ านวน
โครงการตามแผนด าเนินงานทั้งหมด 371 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 63.88 (ตารางที่ 4.1 และ
ตารางที่ 4.2) 
 

ผลการประเมิน ด าเนินการเพียงร้อยละ 63.88 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ตรวจนับจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงและแล้วเสร็จ เทียบกับโครงการทั้งหมดที่อยู่ใน
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 จากผลการประเมิน พบว่า โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนมีจ านวน 216 โครงการ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) จากโครงการตามแผนการด าเนินงานทั้งหมดจ านวน 371 
โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 58.22 (ตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2) 

ผลการประเมิน ด าเนินการเพียงร้อยละ 58.22 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 
การประเมินพันธกิจ: 3 ผลส าเร็จของการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 วิเคราะห์ และจ าแนกโครงการที่อยู่ในแผนการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทียบความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ผลการประเมินดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ตารางที่ 
4.12 – 4.16) 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 20 ป ี
 จากการวิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 20 ปี ซี่งประกอบไปด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
พบว่า โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงานมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยภาพรวม
ความสอดคล้องต่อโครงการทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 90.78 (สามารถนับโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ซ้ าได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์) 
 
ตารางท่ี 4.12 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 20 ปี 
จ านวน
โครงการ 

ที่สอดคล้อง 

ร้อยละ 
ความ

สอดคล้อง
ต่อ

โครงการ
ทั้งหมด 

1. ด้านความมั่นคง 63 16.98 

2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน 4 1.08 

3. ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน 55 14.82 

4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 150 40.43 

5. ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10 2.70 

6. ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 52 14.02 

ร้อยละความสอดคล้องต่อโครงการทั้งหมดเฉลี่ย 334 90.03 

 
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากการวิเคราะห์ พบว่า โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงานมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ จาก 10 ยุทธศาสตร์ 
โดยภาพรวมความสอดคล้องต่อโครงการทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 103.77 (สามารถนับโครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซ้ าได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์) 
 
ตารางท่ี 4.13 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จ านวน
โครงการ 

ที่สอดคล้อง 

ร้อยละ
ความ

สอดคล้อง 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 58 15.63 

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 50 13.48 

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 1 0.27 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 9 2.48 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงอย่างยั่งยืน 

13 3.50 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมภิบาลในสังคมไทย 

50 13.48 

7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 201 54.18 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2 0.54 

9. การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 1 0.27 

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 0 0.00 

ร้อยละความสอดคล้องต่อโครงการทั้งหมดเฉลี่ย 385 103.77 

 
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
จากการวิเคราะห์พบว่า โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงานมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ โดยภาพรวมความสอดคล้องต่อโครงการ
ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 14.29 (สามารถนับโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ได้มากกว่า 1 
ยุทธศาสตร์) 
 
ตารางที่ 4.14 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่วนที่ 1 
จ านวน
โครงการ 

ที่สอดคล้อง 

ร้อยละ
ความ

สอดคล้อง 
1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการ 
13 3.50 

2. ยกระดับเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดน เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 

7 1.89 

3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 8 2.16 

4. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการณ์ 
และมีส่วนร่วมตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 

25 6.74 

ร้อยละความสอดคล้องต่อโครงการทั้งหมด 53 14.29 

 

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) 
จากการวิเคราะห์พบว่า โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงานมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยภาพรวมความสอดคล้องต่อโครงการทั้งหมดเท่ากับ
ร้อยละ 39.89 (สามารถนับโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์) 

ตารางท่ี 4.15 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน
โครงการ 

ที่สอดคล้อง 

ร้อยละ
ความ

สอดคล้อง 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น 

8 2.16 

2. ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 6 1.62 

3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม 5 1.35 

4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

9 2.48 

5. เสริมสร้าง ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 67 18.06 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

53 14.29 

ร้อยละความสอดคล้องต่อโครงการทั้งหมด 148 39.89 

 
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) 

จากการวิเคราะห์พบว่า โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงานมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ โดยภาพรวมความสอดคล้องต่อโครงการทั้งหมดเท่ากับ
ร้อยละ 114.56 

ตารางที่ 4.16 จ านวนโครงการและร้อยละความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

ที่สอดคล้อง 

ร้อยละ
ความ

สอดคล้อง 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 213 57.41 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 0.81 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 1.89 

4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 2.16 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 64 17.25 

6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 31 8.36 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 99 26.68 

ร้อยละความสอดคล้องต่อโครงการทั้งหมด 425 114.56 

 
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินร้อยละท่ีสอดคล้องต่อโครงการทั้งหมดภาพรวมเท่ากับร้อยละ 72.51 อยู่ใน ระดับดี 
หมายเหตุ: สรุปสาระส าคัญ 1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12    
3) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่วนที่ 1 4) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และ 5) แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) อยู่ในภาคผนวก ช 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 จากมติคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ว่า รายจ่ายงบประมาณ ณ วันสิ้นปีงบประมาณต้องมีการ
เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 คณะท างานได้พิจารณาผลสรุปร้อยละของงบประมาณเพ่ือเบิกจ่าย ณ 
วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2561) ซึ่งจัดท าโดยกองแผนและงบประมาณพบว่า งบประมาณที่
เบิกจ่ายเป็นจ านวน 570,417,250.58 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้จ านวน 880,848,538.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 64.76 (ตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2) 

ผลการประเมิน ด าเนินการไดเ้พียงร้อยละ 64.76 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินลงทุนเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 เมื่อพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุน ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 มีการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 34.60 ของงบลงทุนตามประการรายจ่าย ปี 2561 ที่ตั้งไว้ทั้งหมด 
(ตารางท่ี 4.9) 

ผลการประเมิน น้อยกว่า 52.29 ตามเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้
ด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ตรวจนับจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่
ด าเนินการจริง เทียบกับโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  ผลการวิเคราะห์พบว่า จ านวน
โครงการตามแผนการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการจริงมีจ านวนทั้งสิ้น 237 โครงการ เทียบกับโครงการ
ทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 391 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.61 (ตารางที่ 4.1 ตารางที่ 
4.2 และตารางท่ี 4.3) 

ผลการประเมิน ด าเนินการเพียงร้อยละ 60.00 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 การประเมินวัดจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง     
3 – 4 ปีติดต่อกัน และมีการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2561 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง   
3 – 4 ปีติดกันเป็นจ านวน 208 โครงการ และมีการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี     
พ.ศ.2561 จ านวน 371 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.06 (ภาคผนวก ก) 

ผลการประเมิน ด าเนินการเพียงร้อยละ 56.06 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
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การประเมินคุณภาพของผลงาน: ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินโดยพิจารณาร้อยละของจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนเทียบกับจ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
จากการสุ่มโครงการจ านวนทั้งสิ้น 41 โครงการ โดยทั้งหมดบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือคิดเป็นร้อยละ 
100.00 (ภาคผนวก ข) 

ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินโดยพิจารณาร้อยละของจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนเทียบกับจ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จากโครงการที่สุ่มจ านวน 41 โครงการ โดยทั้งหมดเป็นโครงการที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
100.00 (ภาคผนวก ข) 

ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การขยายผลการด าเนินโครงการให้เกิดความย่ังยืน 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินโดยพิจารณาจากร้อยละของโครงการต่อเนื่องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีลักษณะ
การด าเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อเทียบกับ
โครงการต่อเนื่องทั้งหมด จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โครงการต่อเนื่องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
มีลักษณะการด าเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีจ านวนทั้งสิ้น 171 โครงการ จากโครงการ
ต่อเนื่องทั้งสิ้น 208 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.21 (ภาคผนวก ก) 

ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
 
การประเมินการบริหารจัดการ: 1 แผนพัฒนาบุคลากร 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลส าเร็จของการบริหารงานบุคคล 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นข้อ ซึ่งข้อมูลได้จาก หลักฐานทั้งที่เป็นเอกสาร และ
การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
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1) มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
มีแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.2561 – 2563 โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ในหลายประเด็น เช่น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของการบริหารงานบุคคลด้วยวิธีการ SWOT Analysis  

2) มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
มีการด าเนินงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร จ านวน 12 โครงการ จาก

ทั้งหมด 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00  
3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรให้สามารถท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้

เงินรางวัลแก่ผู้ที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นต้น 

4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่า
การฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในทุกโครงการ 

5) มีการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนา

บุคลากรหลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วทุกโครงการ 
6) มีการน าผลการการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน หรือการบริหารและการ

พัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมหลังประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนา

บุคลากรเพ่ือน าข้อเสนอแนะต่างๆไปพิจารณา ปรับปรุง และพัฒนาโครงการในอนาคต 

ผลการประเมิน ด าเนินการ 5 ข้อ อยู่ใน ระดับดี 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของบุคคลที่ได้รับการพัฒนา 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินจากร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อให้สูงขึ้น ได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน 
สัมมนา เลื่อนต าแหน่ง  
 หลังจากศึกษาจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับ
การพัฒนาตนเองมีจ านวน 1,012 คน จากบุคลากรทั้งหมด 1,024 คน คิดเป็นร้อยละ 98.82 

 
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรและตรงกับความต้องการของบุคลากร 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินจากร้อยละของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้น ว่าเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความ
ต้องการของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง หรือเป็นหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงประจักษ์
แล้ว ผลการวิเคราะห์พบว่า จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว 12 โครงการ จากทั้งหมด 16 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อโครงการที่จัดขึ้นที่ตรงกับความต้องการเฉลี่ย 
4.13 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.85 (ภาคผนวก จ) 
 

ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินจากระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ต่อโครงการที่ได้เข้าไปมีส่วน
ร่วม โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลการประเมินผลโครงการอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษาต่อที่จัดขึ้นตลอด
ทั้งป ีหลังจากแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือประเมินความพึง
พอใจต่อการพัฒนาตนเอง เช่น การฝึกอบรม สัมนา การศึกษาดูงาน โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรทั้งหมด เฉลี่ยเท่ากับ 3.87 (ภาคผนวก จ) 
 
 ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 

 
การประเมินการบริหารจัดการ: 2 นวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนนวัตกรรมที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินจากจ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การน าระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการหรือระบบฐานข้อมูลในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ หลังจากสัมภาษณ์บุคลากรและศึกษาข้อมูลความพึงพอใจด้านนวัตกรรมจากบุคลากรแล้ว 
พบว่า มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการมากกว่า 1 ระบบ (ร้อย
ละ 51.30 จากบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม) (ภาคผนวก จ) 
 

ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานก่อนและหลังการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินการ หลังจากสัมภาษณ์บุคลากรและศึกษาข้อมูลความพึงพอใจด้าน
นวัตกรรมจากบุคลากรแล้ว พบว่า การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานนั้น ส่งผลให้มีการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 71.80 จากบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม) (ภาคผนวก จ) 

ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 

 
ประเมินความพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการในพ้ืนที่ที่ อบจ. เข้าไปปฏิบัติงานตามแผน
ด าเนินงานฯ ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ  
 ผลการประเมินของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 3 ด้านคือ ด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวนความสะดวก โดยผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวมเท่ากับ 3.99 (ภาคผนวก ค) 

หมายเหตุ: ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ านวน 294 ฉบับ แต่ได้รับกลับมา 20 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 6.80  
 
ตารางท่ี 4.17 ความพึงพอใจผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 1. มีการจัดการระบบการให้บริการตามล าดับ ก่อน – หลัง  3.79 1.21 ดี 

 2. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 3.83 1.87 ดี 

 3. ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสมไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.90 1.22 ดี 

 4. การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 3.90 1.13 ดี 

 5. แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.00 1.13 ดีมาก 
 6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ ชัดเจน 4.05 1.25 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 7. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย และ

อธิบายขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
4.08 1.34 ดีมาก 

 8. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ กระตือรือร้น และมีความเต็มใจใน
การให้บริการ 

4.02 1.15 ดีมาก 

 9. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม 4.09 1.05 ดีมาก 

 10. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองและเป็นมิตรกับผู้มารับบริการ 4.06 1.23 ดีมาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งท าเลที่ตั้งสามารถ

เดินทางสะดวกสบาย 
4.19 1.12 ดีมาก 

 12. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริหาร
ชัดเจน 

4.12 1.11 ดีมาก 

 13. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.25 1.05 ดีมาก 

 14. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่าง
เหมาะสม เช่น ห้องน้ า จุดบริการน้ าดื่ม เป็นต้น 

4.09 1.14 ดีมาก 

 15. มีเครื่องมือ/ วัสดุ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เพียงพอ 

4.01 1.14 ดีมาก 

 16. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 3.64 1.36 ดี 
 17. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่ให้บริการ 3.75 1.27 ดี 

 
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อกลุ่ม
ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินจากความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการ อบจ. ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ  

 ผลการประเมินของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 5 ด้านคือ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการด าเนิน
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โครงการ ด้านการมีประโยชน์ต่อส่วนรวม และด้านการรับฟังข้อเสนอแนะ โดยผลการประเมินความพึง
พอใจตอ่การให้บริการภาพรวมเท่ากับ 4.04 (ภาคผนวก ง) 
 หมายเหตุ: ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์จ านวน 42 ฉบับ แต่ได้รับกลับมา 13 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 30.95  
 
ตารางที่ 4.18 ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านประชาสัมพันธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โครงการ/

กิจกรรม อย่างชัดเจน 
4.08 0.76 ดีมาก 

 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อที่
ทันสมัยและเข้าถึงง่าย เช่น Face Book, Website เป็นต้น 

4.00 0.82 ดีมาก 

 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่
คอยให้บริการท่านอยู่อย่างชัดเจน 

3.77 0.73 ดี 

ด้านการมีส่วนร่วม 
 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านน าเสนอ

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 
4.15 0.56 ดีมาก 

 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.23 0.60 ดีมาก 

ด้านการด าเนนิโครงการ 
 6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการชี้แจงขั้นตอนการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน 
3.92 0.86 ดี 

 7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.82 0.80 ดี 

 8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมพร้อมด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับงานและหน้าที่ 

3.92 0.95 ดี 

 9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (มีการด าเนินการทุกปี หรือมีการเข้าไป
บ ารุงดูแลรักษา ก่อให้เกิดประโยขน์อย่างยั่งยืนกับชุมชน เช่น งาน
เทศกาลต่างๆ งานแสดงสินค้า ก่อสร้างถนน ที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง) 

3.92 0.76 ดี 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านการมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน อย่างแท้จริง 
4.00 0.82 ดีมาก 

 11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน ได้
อย่างเหมาะสม 

4.85 1.95 ดีมาก 

ด้านการรับฟังข้อเสนอแนะ 
 12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางที่หลากหลาย

ในการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 
เช่น ประชาคม การเปิดเวทีรับฟังปัญหา เป็นต้น 

3.92 0.76 ดี 

 13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
แก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน   

4.00 0.91 ดีมาก 

 
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินจากความพึงพอใจของ นายก อปท. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ และ
ตัวแทนภาคธุรกิจ ในพ้ืนที่ที่ อบจ. ได้เข้าไปปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานฯ ค่าสถิติที่ใช้ – ค่าร้อยละ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ  

ผลการประเมินของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคธุรกิจ ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 5 ด้านคือ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการด าเนิน
โครงการ ด้านการมีประโยชน์ต่อส่วนรวม และด้านการรับฟังข้อเสนอแนะ โดยผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการภาพรวมเท่ากับ 3.91 (ภาคผนวก ฉ) 

หมายเหตุ: ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์จ านวน 202 ฉบับ แต่ได้รับกลับมา 102 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 48.11 
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ตารางท่ี 4.19 ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคธุรกิจ ต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านประชาสัมพันธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน 
3.83 1.14 ดี 

 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โดย
ใช้สื่อที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย เช่น Face Book, Website เป็น
ต้น 

3.92 1.03 ดี 

 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ที่คอยให้บริการท่านอยู่อย่างชัดเจน 

3.97 1.30 ดี 

ด้านการมีส่วนร่วม 
 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านน าเสนอ

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 
4.06 1.16 ดีมาก 

 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วน
ร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.92 1.23 ดี 

ด้านการด าเนนิโครงการ 
 6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการชี้แจงขั้นตอนการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน 
3.87 1.08 ดี 

 7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.84 1.02 ดี 

 8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมพร้อมด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับงานและ
หน้าที่ 

3.92 1.01 ดี 

 9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (มีการด าเนินการทุกปี หรือ
มีการเข้าไปบ ารุงดูแลรักษา ก่อให้เกิดประโยขน์อย่างยั่งยืนกับ
ชุมชน เช่น งานเทศกาลต่างๆ งานแสดงสินค้า ก่อสร้างถนน ที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง) 

3.85 1.06 ดี 

 
 



118 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านการมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน อย่าง
แท้จริง 

3.95 1.10 ดี 

 11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน 
ได้อย่างเหมาะสม 

4.02 1.31 ดีมาก 

ด้านการรับฟังข้อเสนอแนะ 
 12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางที่

หลากหลายในการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากการด าเนิน
โครงการ/ กิจกรรม เช่น ประชาคม การเปิดเวทีรับฟังปัญหา เป็น
ต้น 

3.87 1.11 ดี 

 13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน   

3.79 1.09 ดี 

 
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดท าแผน และการด าเนินงานตามแผน 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินจากระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ 
ค่าสถิติท่ีใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ  

ผลการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการจัดท าแผน และการด าเนินงานตามแผน  ใน 9 
ประเด็น โดยผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผน ภาพรวมเท่ากับ 
4.21 (ภาคผนวก จ) 

หมายเหตุ: ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์จ านวน 41 ฉบับ แต่ได้รับกลับมา 39 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 95.12 
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ตารางท่ี 4.20 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการจัดท าแผน และการด าเนินงานตามแผน 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. การติดต่อและประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.
2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4.19 1.52 ดีมาก 

2. การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผน เช่น ข้อมูล
ปัญหา/ผลงานที่ผ่านมา การส ารวจความต้องการของประชาชน
ประกอบการก าหนดประเด็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาใน
ภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

4.20 1.49 ดีมาก 

3. การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งการด าเนินงานใน
ภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

4.31 1.46 ดีมาก 

4. การประสานแผน/บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.38 1.50 ดีมาก 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในระดับใด 

4.15 1.52 ดีมาก 

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วม
ตัดสินใจ พิจารณาแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ในระดับใด 

4.13 1.51 ดีมาก 

7. การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับปัญหาของ
ประชาชนและชุมชน 

4.16 1.48 ดีมาก 

8. ความพึงพอใจโดยรวมของแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4.16 1.51 ดีมาก 

9. ความพึงพอใจโดยรวมของการด าเนินงานตามแผนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

4.21 1.57 ดีมาก 

 
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการ อบจ. ที่มีต่อการบริหารงานตามนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ มีต่อการบริหารงานตามนโยบายของ
นายก อบจ. วิธีการวัด – แบบสอบถามที่วัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ระดับ 5 โดยใช้ข้อค าถาม
จากนโยบายการบริหารงานที่นายก อบจ.ที่เสนอต่อสภาฯ ค่าสถิติที่ใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 
ระดับ  

ผลการประเมินของกลุ่มข้าราชการ อบจ. ต่อการบริหารงานตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 8 ด้าน คือ ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
การพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามนโยบาย
ในภาพรวมเท่ากับ 4.19 (ภาคผนวก จ) 

หมายเหตุ: ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ านวน 41 ฉบับ แต่ได้รับกลับมา 39 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 95.12 
 
ตารางที่ 4.21 ความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการ อบจ. ที่มีต่อการบริหารงานตามนโยบายของนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 1. สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
4.58 0.81 ดีมาก 

 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 4.64 0.99 ดีมาก 

 3. สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย 4.79 0.89 ดีมาก 

 4. ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 4.74 0.85 ดีมาก 

ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 1. ส่งเสริมการกระจายสินค้าขนาดกลาง และขนาดย่อม 4.00 1.17 ดีมาก 

 2. สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นท่ีตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.21 1.01 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

 3. สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม 4.18 1.01 ดีมาก 

 4. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 4.36 1.01 ดีมาก 

 5. ส่งเสริมการมีงานท า การมีรายได้ของประชาชนในพื้นท่ี 4.15 1.03 ดีมาก 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 4.23 1.04 ดีมาก 

 2. พัฒนาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ต่างๆ 

4.13 1.03 ดีมาก 

 3. พัฒนาระบบก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ 3.92 1.13 ดี 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.10 1.05 ดีมาก 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ก่อสร้างถนนอย่างทั่วถึง โดยเน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและ

พ้ืนที่การเกษตร 
4.28 1.05 ดีมาก 

 2. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการบริโภคในพ้ืนที่ประสบ
ภัยแล้ง 

4.13 1.10 ดีมาก 

 3. ระบบขนส่งมวลชนเพื่อแก้ปัญหาจารจรและมลภาวะในเมือง 3.56 1.25 ดี 
 4. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
4.41 1.29 ดีมาก 

 5. การวางผังเมืองและการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
เหมาะสม 

3.67 1.34 ดี 

 6. พัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 4.13 1.15 ดีมาก 
ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 
 1. ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 4.31 1.03 ดีมาก 
 2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข การท างานของ

อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน การสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น 
3.69 1.17 ดี 

 3. สนับสนุนความอบอุ่นในครอบครัวเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
ท้องถิ่น  

3.90 1.14 ดี 

 4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 4.03 1.11 ดีมาก 
 5. ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริหารของรัฐ 3.95 1.12 ดี 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

 6. สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และอ่ืนๆ  4.26 1.01 ดีมาก 

 7. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4.13 1.08 ดีมาก 

 ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม 
 1. สนับสนุนให้ท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 4.33 1.01 ดีมาก 

 2. ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมต่างๆ ให้มีบทบาทในการด าเนิน
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

4.36 0.96 ดีมาก 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม 4.33 0.98 ดีมาก 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
4.31 1.15 ดีมาก 

 2. กระจายอ านาจบริหารจัดการตลอดจนทรัพยากรต่างๆ  4.08 1.16 ดีมาก 

 3. น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน อบจ. 4.13 1.20 ดีมาก 

 4. การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ 4.31 1.08 ดีมาก 

 5. การบรูณาการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.36 1.09 ดีมาก 

 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือความเข้มแข็งของสังคม 4.18 1.10 ดีมาก 

 7. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย
และความต้องการเพ่ือพัฒนาจังหวัด 

4.05 1.14 ดีมาก 

 8. สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเอง 4.15 1.14 ดีมาก 

 9. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4.23 1.06 ดีมาก 

ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 1. แก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง สาธารณภัยต่างๆ 4.38 1.00 ดีมาก 

 2. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยี 4.03 1.16 ดีมาก 

 3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ 

4.13 1.08 ดีมาก 

 4. พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

3.92 1.29 ดี 

 
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 ความพึงพอใจในการปฏิบัติของกลุ่มข้าราชการ อบจ. 
 มีวิธีการประเมินตามลักษณะ และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ประเมินจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ ในการปฏิบัติงานของตนเอง ค่าสถิติที่
ใช้ – ค่าร้อยละความพึงพอใจ 5 ระดับ  

ผลการประเมินของกลุ่มข้าราชการ อบจ. ต่อการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอน ด้านการบังคับบัญชา และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมเท่ากับ 3.87 (ภาคผนวก จ) 

ตารางท่ี 4.22 ความพึงพอใจในการปฏิบัติของกลุ่มข้าราชการ อบจ. 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านบุคลากร 
 1. ความเพียงพอของจ านวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านกับ

ปริมาณงานที่มีอยู่ 
3.79 0.89 ดี 

 2. ความรู้ ความสามารถของบุคลากรโดยรวมในส่วนงานของท่าน
เหมาะสมกับการท างานในความรับผิดชอบให้ประสบความส าเร็จ
เพียงใด 

3.95 0.76 ดี 

 3. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้นตรงกับความต้องการของ
ท่าน 

4.13 1.08 ดีมาก 

 4. การส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาในหน้าที่ เช่น การอบรม 
สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ 

4.18 0.82 ดีมาก 

 5. ความพอใจต่อสวัสดิการต่างๆ ที่มีอยู่ 3.87 0.77 ดี 
 6. ความพอใจต่อวิธีการและผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ใช้

อยู่ในปัจจุบัน 
3.69 0.86 ดี 

 7. ความพอใจต่อวิธีการเลื่อนต าแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 3.71 0.93 ดี 
 8. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมตลอดท้ังปี 3.82 0.79 ดี 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 
 1. ความชัดเจนของการปฏิบัติงาน 3.82 0.94 ดี 
 2. การปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และขั้นตอนที่มีความคล่องตัว ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน 
3.77 0.87 ดี 

 3. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงาน 3.77 0.96 ดี 
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ) 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านการบังคับบัญชา 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้บังคับบัญชา 4.10 0.75 ดีมาก 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ร่วมงานในส่วนงานเดียวกัน 4.13 0.73 ดีมาก 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ร่วมงานต่างส่วนงาน 3.97 0.66 ดี 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) 4.64 1.65 ดีมาก 

 5. การปฏิบัติงานมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 4.15 0.80 ดีมาก 

 6. การปฏิบัติงานมีก าหนดขอบเขตหน้าที่ของงานที่มอบหมายที่
ชัดเจน 

4.13 0.83 ดีมาก 

 7. การแบ่งงานตามความสามารถและความถนัดของผู้ปฏิบัติงาน 3.97 0.74 ดี 
 8. ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีหัวหน้ามอบหมาย 3.87 0.80 ดี 
 9. การให้อ านาจและอิสระในงานที่มอบหมายแก่ผู้ปฏิบัติงาน 3.74 1.00 ดี 
 10. การให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

ผู้บังคับบัญชา 
4.08 1.16 ดีมาก 

 11. การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 

3.85 0.84 ดี 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป 

 1. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม 3.72 1.00 ดี 
 2. ความร่มรื่น สวยงามของภูมิทัศน์โดยรวม 3.56 1.10 ดี 
 3. ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม 3.69 0.92 ดี 
 4. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ 3.64 0.90 ดี 

ห้องน้ า 
 5. มีความเพียงพอกับประมาณคน 3.92 0.93 ดี 
 6. ความสะอาดของห้องน้ า 3.72 0.97 ดี 

สถานที่จอดรถ 
 7. มีความเพียงพอของที่จอดรถกับจ านวนบุคลากรและผู้มารับ

บริการ 
2.82 1.17 ต้อง

ปรับปรุง 
 

ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
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4.3 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมการด าเนิน

โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง
คณะท างานฯ ได้สุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 6 โครงการ กระจายตามพ้ืนที่ 3 โซน ทาง
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงจ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.23 การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริง 

ครั้งที ่ วันที่ลงพื้นที่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

พื้นที่ 
ทางภูมิศาสตร์ 

1 23 พฤษภาคม 
2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 โซน 2  
อ.เวียงแหง 

2 19 มิถุนายน 
2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2 
 
1 

โซน 2 
อ.ฝาง 
โซน 2  
อ.ฝาง 

3 18 กรกฎาคม 
2561 

ในยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะชุมชน 

1 
 
1 

โซน 4 
อ.สันทราย 

โซน 3 
อ.ดอยสะเก็ด 

รวม 4 ยุทธศาสตร์ 6 3 
 
  การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงทั้ง 3 ครั้งนี้ คณะท างานฯ ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ และทุกพ้ืนที่มีผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็น ท าให้คณะท างานฯ ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะใน
โครงการต่อไป 
 ส าหรับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ/กิจกรรม ด้านต่างๆ ของโครงการมี
ผลสรุปดังนี้ (ภาคผนวก ซ) 
 

4.3.1 ผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่ครั้งที่ 1 
 คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่
จริงครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชด าริดอยด า บ้านกองลม หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองแหง 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แผนงานการ
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ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์อยู่ในโซนที่ 2) ซึ่งอยู่ในแผนการด าเนินงาน
หน้า 69 รายการที่ 5 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 1,768,000 บาท เนื่องจากถนนเดิม
เป็นถนนลูกรัง มีสภาพช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน และส่งผล
กระทบต่อการสัญจรไปมาของราษฎรผู้ใช้เส้นทางเป็นประจ า อีกทั้งเป็นถนนสายส าคัญที่ราษฎรใช้
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาด ดังนั้น ส านักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการสัญจรยิ่งขึ้น รวมถึง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลการตรวจเยี่ยมโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 คณะท างานฯ ได้สุ่มประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชด าริดอยด า บ้านกองลม หมู่ที่ 10 ต าบล
เมืองแหงอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 49 คน ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินเป็นประชาชนใน
พ้ืนที่ทั้งหมด  

นอกจากนี้ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  
เหล็กฯ ในครั้งนี้ ผลการส ารวจพบว่าความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
(ค่าเฉลี่ย 4.43) และเมื่อพิจารณารายประเด็นประพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในทุกประเด็นอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” เช่นกัน โดยมี 2 ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การก่อสร้างถนน
แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา และความเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์ของถนนเส้นนี้ของประชาชน 
(ค่าเฉลี่ย 4.57) รองลงมาได้แก่ การได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการของประชาชน (ค่าเฉลี่ย 4.55) 
ในขณะที่ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ประเด็นปริมาณฝุ่นละอองและขยะบนถนน (ค่าเฉลี่ย 
4.22) หลังสร้างถนนเสร็จ และระหว่างสร้างถนน (ค่าเฉลี่ย 4.27) ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากผู้ก่อสร้าง
ไม่สามารถควบคุมฝุ่นละอองระหว่างการก่อสร้างได้ อีกทั้ง ปริมาณฝุ่นละอองหรือขยะบนถนนหลังจาก
การสร้างถนนเสร็จแล้วนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ถนนทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแล อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็น
ปัญหาที่ไม่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทุกคนมากนัก  
 โดยถนนสายนี้ถือเป็นถนนสายที่ส าคัญของชาวบ้าน และเป็นถนนที่ชาวบ้านต่างถิ่นใช้มาก
เช่นกัน เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่ออ าเภอเวียงแหง อ าเภอปาย และดอยด า  จึงถือเป็นเส้นทาง
ส าหรับการท่องเที่ยวด้วย และท่ีส าคัญที่สุดคือเป็นถนนในโครงการพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ คือ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ความส าคัญของถนนเส้นนี้ต่อประชาชน คือ ใช้เป็นเส้นทางหลัก
ส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร เส้นทางจราจรไปโรงเรียน ไปหน่วยงานราชการ ไปวัด และใช้เป็น
เส้นทางการไปสวน ไร่ นา ของชาวบ้านส่วนใหญ่ ในอดีตเส้นทางนี้เป็นถนนลูกรัง มีสภาพช ารุดทรุด
โทรม เป็นบ่อ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเดือนร้อน และส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของชาวบ้าน 
โดยเฉพาะชาวบ้านที่ต้องขนส่งสินค้าเกษตรสู่ตลาด ในฤดูฝนจะท าให้เดินทางล าบากมาเป็นระยะ
เวลานานแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นท าให้
ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายดังนี้ 

1. เดินทางไปมาสะดวก ชาวบ้านสามารถเดินทางไปหมู่บ้านใกล้เคียงได้ 
2. เด็กๆ สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบาย 



127 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

3. ลดอบุัติเหตุทางถนน 
4. ไม่มีฝุ่น และลดโคลนตม ช่วงฤดูฝน 
5. อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้ดี 
6. ถนนเรียบ ไม่มีหลุมบ่อ 
หลังจากมีการก่อสร้างถนนเสร็จแล้วแต่ยังคงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. อยากให้ อบจ. พัฒนาถนนเส้นนี้จนถึงโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 
2. ควรมีโครงการต่อเนื่องเพ่ือขยายผลให้ถนนมีความยาวมากขึ้น เนื่องจากถนนยังขาดตอน

อยู่ประมาณ 800 เมตร  
 

อย่างไรก็ตาม หลังจากลงพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว คณะท างานฯ ได้พบจุดส าคัญของความต่อเนื่อง
ในโครงการ และมองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาต่อยอดของโครงการนี้ และประกอบกับศักยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะท างานฯ จึงน าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดระยะ
ยาว และบูรณาการการท างานในหลายยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส าหรับการพัฒนาโครงการต่อยอดในอนาคต ควรมีการวางแผนระยะยาว เพ่ือด าเนินการเป็น 
“ชุดโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโครงการในพระราชด าริดอยด า” โดยเป็นชุดโครงการที่บูรณา
การกับยุทธศาสตร์อื่นๆ ในแผนฯ และประกอบไปด้วยกิจกรรมภายใต้แผนนั้นๆ เช่น 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน: เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาเส้นทาง หรือสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ตัดผ่านพ้ืนที่ บ้านกองลม หมู่ที่ 10 อ าเภอสะเมิง และโครงการใน
พระราชด าริดอยด า ซึ่งจ าเป็นต้องเป็นถนนที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง และนอกจากจะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนแล้ว ยังมีอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางนี้สู่
โครงการในพระราชด าริดอยด า 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว: เมื่อมีการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ควรพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สามารถเดินทางและท่องเที่ยวได้ทุก
วัน โดยมีจุดหมายปลายทางที่ โครงการในพระราชด าริดอยด า เช่น การเสนอรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเป็น Package การท่องเที่ยว 1 วัน 2 วัน หรือ 3 วัน และเน้นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ หรือแม้แต่ การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมเติม เช่น การขายของที่ระลึก การเปิดร้านอาหาร เป็นต้น เพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
ใหม่ๆ นั้น อาจต้องอาศัยความสวยงาม และความอุดมสมบูรณ์จากสิ่งแวดล้อมระหว่าง
เส้นทาง เป็นเครื่องมือ หรือเป็นตัวชักจูงให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวชม หรือจับจ่าย
ใช้สอยของที่ระลึก อาหาร หรือการถ่ายภาพ โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ต้องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด 



128 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น : 
ศาสนา โบราณวัตถุ โบราณสถาน ตลอดจนวัฒนธรรม จารีตประเพณี ของชุมชุมระหว่าง
เส้นทางที่ได้พัฒนาดังกล่าว สามารถน ามาพัฒนาและจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ท าโฮมสเตย์เพ่ือเพ่ิม
รายได้อีกทางหนึ่ง 

 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
ภาพที่ 4.6 ป้ายแสดงโครงการ และถนน สภาพผิวจราจร แบบไม่มีไหล่ทาง ตามแบบโครงการก่อสร้าง

ถนนฯ 
                          
 
 
 

 
 
       
 
 

 
ภาพที่ 4.7 คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ในการ

ด าเนินงาน 
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ภาพที่ 4.8 ประชุม สัมภาษณ์ คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วย
ก านันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี 

 
4.3.2 ผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่ครั้งที่ 2 
คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่

จริงครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 จ านวน 3 โครงการ คือ 1)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและการบริการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 2)โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ซึ่งทั้ง 2 โครงการ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 
5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในการแผนด าเนินงานหน้า 83 รายการที่ 8 สองโครงการนี้
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 331,950 บาท และ 1,682,120 บาท และ 3)โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.3005 บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4 ต าบลแม่คะ เชื่อมบ้านโป่งถืบใน หมู่
ที่ 15 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่แผนการ
ด าเนินงานหน้า 20 รายการที่ 13 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 9,808,000 บาท (พ้ืนที่
ทางภูมิศาสตร์ทั้ง 3 โครงการอยู่ในโซนที่ 2) ผลการตรวจเยี่ยมโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะท างานฯ ได้สุ่มประเมินความพึงพอใจของผู้ ได้รั บประโยชน์จากโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ณ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 92.00) 
เป็นผู้ปกครอง  

ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการส ารวจใน 4 ด้าน ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในภาพรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” (ค่าเฉลี่ย 3.95) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” เช่นกัน โดยด้านการบริหารงานทั่วไปได้รับความพึงพอใจ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.03) รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.95) นอกจากนี้ประเด็น
ย่อยใน 4 ด้านดังกล่าว ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” เช่นกันทุกประเด็น เมื่อ
พิจารณารายละเอียดของแต่ละด้าน พบว่า ในด้านการบริหารงานวิชาการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
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พอใจมากที่สุดในประเด็น การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนของสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย 
4.04) รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ (ค่าเฉลี่ย 4.02) 
ในขณะที่ด้านการบริหารงบประมาณ กลุ่มตัวอย่างได้รับความพึงพอใจสูงสุดในประเด็น การจัดท า
แผนการศึกษาควบคู่แผนงบประมาณ และการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือจัดสรรงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 4.00) รองลงมาคือประเด็น การ
ติดตามผล ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการใช้เงิน และผลการด าเนินงานให้ผู้ปกครองและชุมชน
รับทราบทุกภาคเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.98) 
 เมื่อพิจารณาในด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การมีบทลงโทษแก่บุคลากรทางการศึกษาท่ี
ท าผิดกฎและระเบียบวินัย เป็นประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.02) รองลงมาคือ 
การวางแผนอัตราก าลังคนและบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอต่อนักเรียน (ค่าเฉลี่ย 
4.00) และการด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือพัฒนาการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 
3.98) และส าหรับด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ประเด็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารข้อมูล ได้รับความพึงพอใจสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.12) รองลงมาคือ ประเด็นการจัดระบบบริหาร
อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน และ
การจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาทุกปี (ค่าเฉลี่ย 4.10) และมีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย 
3.98)  

ส าหรับในภาคเช้า คณะท างานได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการด าเนินโครงการจ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่
งอนขี้เหล็ก 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 
ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา

ตอนต้น โดยปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน 466 คน มีบุคลากรในสังกัด 32 คน มีภารกิจส าคัญ คือ 
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็นโรงเรียนแห่งท้องถิ่นที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
อย่างแท้จริง ด้วยภารกิจดังกล่าว ท าให้โรงเรียนต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ  

โรงเรียนมีความต้องการที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคน ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องการสนับสนุนสื่อการเรียน
การสอน เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ให้มีความทันสมัย เพียงพอตามความจ าเป็นและความต้องการ โดยจากโครงการนี้โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุน 3 รายการ รวมจ านวนเงิน 331,950 บาท ได้แก ่

1. เครื่องดนตรีไทย จ านวน 1 วง    เป็นเงิน 195,200 บาท 
2. พัดลมแบบติดผนังขนาด 20 นิ้ว จ านวน 12 เครื่อง เป็นเงิน  36,000  บาท 
3. ชุดเครื่องเสียง จ านวน 1 ชุด    เป็นเงิน 100,750 บาท 
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จากการได้รับการสนับสนุนดังกล่าว ท าให้โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง กล่าวคือ โรงเรียนสามารถพัฒนาและก่อตั้งวงดนตรี
ไทยประจ าโรงเรียน และในปัจจุบันสามารถท าการแสดงทั้งในและนอกสถานที่ มีงานรับจ้าง และงาน
แสดงดนตรีในหน่วยงานหลายแห่ง ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งคุณครู และนักเรียนด้านดนตรี
ไทย รวมถึงชุดเครื่องเสียงส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ และการแสดงวงดนตรีไทยของโรงเรียนอีก
ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการอ านวยความสะดวกในห้องกิจกรรมด้วยการติดพัดลมผนังขนาด 20 นิ้ว 
รอบๆ ห้อง ท าให้ทั้งครูและนักเรียนมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

ส าหรับโครงการที่สองคือ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่
งอนขี้เหล็ก ได้รับการสนับสนุน 2 กิจกรรม ได้แก่ งบประมาณสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา และ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง มีความอิสระ และคล่องตัว สามารถเสริมน าการปฏิรูปการศึกษาใน
พ้ืนที่เชียงใหม่ ด้วยขีดความสามารถและองค์ความรู้ของโรงเรียน โดยโครงการได้รับการจัดสรร
งบประมาณรวม 1,682,120 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งบประมาณสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  เป็นเงิน 1,632,120 บาท 
2. ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.  เป็นเงิน     50,000 บาท 
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อในอนาคตได้แก่ 
1. ควรมีการสนันสนุนงบประมาณด้านค่าบริหารจัดการเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะค่าเดินทางและค่า

การเข้าฝึกอบรม 
2. อัตราการ Turn Over ของบุคลากรโรงเรียนอยู่ในระดับสูง ทั้งครู และเจ้าหน้าที่ อยากให้ 

อบจ. หาวิธีการจ้างเหมาอาจารย์เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ธุรการ พัสดุ 
และการเงิน และครูสอนคณิตศาสตร์ 

3. ด้านการป้องกันสาธารณภัย โดยอาจมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติการบรรเทา     
สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น 

 
ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.9 พัดลมแบบติดผนังขนาด 20 นิ้ว ติดตั้งที่อาคารเอนกประสงค์ และชุดเครื่องเสียง 
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ภาพที่ 4.10 รายงานกิจกรรมและรายงานการบริหารสถานศึกษา และกิจกรรมการส่งเสริมการรักการ

อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.11 คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วยผู้อ านวยการ
โรงเรียน และคณะครูอาจารย์ ประชุม รายงานผลการบริหาร หารือ ให้ข้อเสนอแนะใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา และบริหารโครงการ 

 
ส าหรับโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม. 3005 บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4           

ต าบลแม่คะ เชื่อมบ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ 15 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากถนนเดิม
เป็นถนนลาดยาง มีสภาพช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุม เป็นบ่อ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน และ
ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของราษฎรผู้ใช้เส้นทางเป็นประจ า 

คณะท างานฯ ได้สุ่มประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม. 3005 บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4 ต าบลแม่คะ เชื่อมบ้านโป่งถืบใน หมู่
ที่ 15 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 56 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นประชาชนผู้ใช้ในพื้นที่ท้ังหมด  

โดยผลการส ารวจพบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการนี้ในภาพรวมอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก
ที่สุด” (ค่าเฉลี่ย 4.32) หรือคิดเป็นร้อยละ 86.40 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่
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ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดได้แก่ ประเด็นการด าเนินการสร้างถนนตามระเบียบข้อบังคับทุกประการ 
และประเด็นการด าเนินงานตามกรอบเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.66) รองลงมาคือ โอกาสในการใช้ถนนอย่าง
เท่าเทียมกัน (ค่าเฉลี่ย 4.52) ถนนเส้นใหม่มีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.50) ความสมบูรณ์แข็งแรงและความ
เหมาะสมของสภาพโดยรวมของถนน (ค่าเฉลี่ย 4.43) และการสร้างถนนคอนกรีตเส้นนี้สามารถอ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว มีความสะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 
4.41)  

ส าหรับในภาคบ่าย คณะท างานได้เดินทางเพ่ือไปประเมินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง ชม. 3005 บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4 ต าบลแม่คะ เชื่อมบ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ 15 ต าบล
เวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  โดยถนนสายนี้ถือเป็นถนนสายที่ส าคัญที่สุดของชาวบ้าน เพราะใช้
เป็นเส้นทางหลักส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร เส้นทางจราจรไปโรงเรียน ไปหน่วยงานราชการ ไปวัด 
และใช้เป็นเส้นทางการไปสวน ไร่ นา ของชาวบ้านส่วนใหญ่ ในอดีตเส้นทางนี้ค่อนข้างแคบ และมีฝุ่น 
หลุม บ่อ เป็นจ านวนมาก เวลาถึงฤดูฝนจะท าให้เดินทางล าบากมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ปัญหาที่พบ
ก่อนก่อสร้างถนนตามโครงการคือ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งในระหว่างการส ารวจเพ่ือขยายถนน 
หรือก่อสร้างถนนใหม่นั้น ยังค่อนข้างล าบาก เนื่องจากถนนแคบอยู่แล้ว แต่จ าเป็นต้องขยายออกเป็น   
6 เมตร ตามกฎหมาย แต่พ้ืนที่ที่จะต้องขยายนั้นเป็นของชาวบ้าน โดยหลายรายไม่ยอมที่จะให้ที่ดิน
ของตนเองเพ่ือน าไปขยายถนน ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ี
ได้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นท าให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายดังนี้ 

1. เดินทางไปมาสะดวก ชาวบ้านสามารถเดินทางไปหมู่บ้านใกล้เคียงได้ 
2. เด็กๆ สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบาย 
3. ลดอุบัติเหตุทางถนน 
4. ไม่มีฝุ่น และลดโคลนตม ช่วงฤดูฝน 
5. อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้ดี 
6. ถนนเรียบ ไม่มีหลุมบ่อ 

 
อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการก่อสร้างถนนเสร็จแล้วแต่ยังคงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ถนนมีความกว้างเดินทางไปมาสะดวก แต่ยังไม่มีไหล่ถนน ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบจ. ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหารือกับ อบจ. เพ่ือหา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยสามารถด าเนินการพร้อมกับการสร้างถนนได้ในอนาคต   

2. ควรมีโครงการต่อเนื่องเพ่ือขยายผลให้ถนนมีความยาวมากขึ้น สามารถเดินทางไปมา
ระหว่างหมู่บ้านกันได้มากยิ่งขึ้น 

3. ชาวบ้านอยากให้ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประสานงานกับ อบจ. เพ่ือน าโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เช่น อ าเภอ อบต. เป็นต้น 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.12 คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ในการ

ด าเนินงาน 
 
 
 
                          
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.13 คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ร่วมท าประชาคมกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

 
 

 
 
   
 
 
 
 

ภาพที่ 4.14 คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วยก านันผู้ใหญ่บ้าน
และนพ้ืนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
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4.3.3 ผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่ครั้งที่ 3 
คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่

จริงครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 จ านวน 2 โครงการ คือ 1)การบริหารจัดการโรงงานท า
ปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ ณ บ้านป่าตึงน้อย หมู่ทื่ 1 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในแผนการด าเนินงานหน้า 69 
รายการที่ 2 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 27,000,000 บาท (พ้ืนที่ทางภูมิศาสาตร์อยู่ใน
โซนที่3 และ 2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลด์คอนกรีต บริเวณข้าง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่ บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหาร (เขต ทม.แม่โจ้) เชื่อม
บ้านวิเวก หมู่ที่ 8 (หลัง ม.แม่โจ้) ต าบลหนองหาร (เขต ทต.หนองหาร) อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในแผนการด าเนินงานหน้า 53 รายการที่ 78 
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 3,670,000 บาท (พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์อยู่ในโซนที่ 4) ผลการ
ตรวจเยี่ยมโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

คณะท างานฯ ได้สุ่มประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการบริหารจัดการ
โรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ ณ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งสิ้น 47 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นท้ังหมด 

คณะท างานได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจากโครงการบริหารจัดการ
โรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ ณ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการส ารวจพบว่า 
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.41) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ทุกประเด็นอยู่ในระดับ “พึงพอใจน้อย” (ตารางที่ 2.8) ทั้งนี้เนื่องมาจาก การ
ด าเนินงานจริงกับโครงการตามแผนการพัฒนาฯ อาจยังไม่สอดคล้องกัน แต่อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินงานตามแผนต้องด าเนินตามขั้นตอน อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของ
โครงการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการบรรลุ อีกท้ัง การบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยรอบเป็นวงกว้าง คณะท างานจึงต้องใช้การพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานค่อนข้างมาก 

ในภาคเช้า คณะท างานได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการบริหารจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 
บ้านป่าตึงน้อย ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ศักยภาพในการผลิตของโรงงาน อีกทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง
ข้อเสนอแนะ และมีการตรวจเยี่ยมโรงงานการจัดการขยะมูลฝอยอีกด้วย  

องค์การบริหารส่วนจังกหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการบริหารจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของ
เหลือใช้ ณ บ้านป่าตึงน้อย หมู่ทื่ 1 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ บนพ้ืนที่
ประมาณ 160 ไร่ โดยโรงงานดังกล่าวรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ 
สันทราย ดอยสะเก็ด สันก าแพง และแม่ออน โดยมีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ของวัสดุรีไซด์เคิล การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่โครงการท าให้เกิดความ
สวยงาม ก่อให้เกิดความปลอดภัยจากผลกระทบและมลภาวะต่างๆ ฝ่าย สาธารณภัย ส่วนพัฒนา
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โครงสร้างพ้ืนฐาน ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ด าเนินโครงการนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

ข้อมูลสรุปปริมาณขยะน าเข้าจัดการภายในศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 ประกอบไปด้วย 7 หน่วยจัดเก็บ และ 7 พ้ืนที่จัดเก็บคือ 

เทศบาลต าบลเชิงดอย    พ้ืนที่จัดเก็บ เทศบาลต าบลเชิงดอย 
เทศบาลต าบลสง่าบ้าน    พ้ืนที่จัดเก็บ เทศบาลต าบลสง่าบ้าน 
เทศบาลต าบลป่าเมี่ยง    พ้ืนที่จัดเก็บ เทศบาลต าบลป่าเมี่ยง 
บริษัท เชียงใหม่เมืองสะอาด จ ากัด พ้ืนที่จัดเก็บ เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

เทศบาลต าบลแม่โป่ง และเทศบาล
ต าบลแม่ฮ้อยเงิน 

เทศบาลต าบลป่าป้อง    พ้ืนที่จัดเก็บ เทศบาลต าบลป่าป้อง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จินตนารีไซเคิล   พ้ืนที่จัดเก็บ เทศบาลต าบลลวงเหนือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ   พ้ืนที่จัดเก็บ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสร็จ 
 
โดยสามารถสรุปปริมาณขยะแยกตามหน่วยงานจัดเก็บได้ดังนี้ 
เทศบาลต าบลเชิงดอย    87.130 ตัน 
เทศบาลต าบลสง่าบ้าน    43.055 ตัน 
เทศบาลต าบลป่าเมี่ยง    23.515 ตัน 
บริษัท เชียงใหม่เมืองสะอาด จ ากัด 515.555 ตัน 
เทศบาลต าบลป่าป้อง    57.145 ตัน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จินตนารีไซเคิล   79.355 ตัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ   5.335 ตัน 
 
จากการประชุมพูดคุยและเยี่ยมโรงงาน คณะท างานฯ ได้ข้อสรุปและขอน าเสนอ

ข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมดังต่อไปนี้ 
1. มีความคลาดเคลื่อนในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยสามารถด าเนินการปรับ 

และพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ 
2. ปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานต่อวันค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพในการจัดการ

ขยะของโรงงาน โดยผู้ด าเนินงานอาจต้องมีการส ารวจปริมาณขยะ และความต้องการใน
การจัดการขยะของทุกพ้ืนที่ เพ่ือปรับการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปตามความเหมาะสม 

3. ควรปรับการด าเนินงานตามโครงการ โดยอาจเพ่ิมกิจกรรมเข้าไปในแผน โดยเฉพาะ
กิจกรรมด้านการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ และการท าเชื้อเพลิง เพ่ือให้ตอบโจทย์การบรรลุ
เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.15 คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังรายงานการ

ด าเนินงานจากผู้จัดการโรงงานฯ และคณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.16 คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะในโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.17 คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ 



138 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ส าหรับโครงการในช่วงบ่าย คณะท างานฯ ได้สุ่มประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์
จากโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณข้างศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 48 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
ประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจ า  

คณะท างานได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจากโครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณข้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด จังหวัดเชียงใหม่  
โดยผลการส ารวจพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก“ (ค่าเฉลี่ย 
4.16) โดยเมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์ที่
ได้รับจากโครงการนี้ และความสะดวกสบายรวดเร็วในการเดินทางและใช้ถนนเส้นนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.38) 
รองลงมาคือ ประชาชนทุกคนได้ใช้ถนนกันอย่างทั่วถึง (ค่าเฉลี่ย 4.35) การปรับปรุงผิวจราจรมีความ
เรียบร้อยเป็นที่น่าพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.29) และความพึงพอใจในภาพรวมต่อการปรับปรุงผิวจราจรในครั้ง
นี้ (ค่าลี่ย 4.06)  

หลังจากการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจประเมินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณข้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสร้างความสุข
สบายให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนน อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาในอนาคต คณะท างานฯ จึง
ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

1. ถึงแม้ว่าถนนได้ปรับปรุงผิวจราจรไปตามโครงการบ้างแล้ว แต่ในบางช่วงยังคงไม่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา อย่างไรก็ตามถนนเส้นนี้เป็นเส้นตรงยาวและมีสะพานข้ามคลอง ซึ่งเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้น อบจ. จึงควรสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงถนนเส้นนี้ทั้งสาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงคอสะพานควรปรับปรุงผิวจราจรให้เรียบและอาจติดป้ายสัญลักษณ์ 
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตุได้ขณะขับขี่อย่างชัดเจน ทั้งนี้ไม่ใช่ประโยชน์เพียงแต่ประชาชนใน
พ้ืนที่เท่านั้น แต่ถนนเส้นนี้ยังมีประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ยังคงใช้ถนนเส้นนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. เนื่องด้วยอ าเภอสันทรายถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.อ. สันทราย) โดย
พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ จ านวน 1 ต าบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  7 บ้านหนองหาร หมู่ที่ 8 
บ้านวิเวก หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ และหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นโอกาสที่  อบจ. สามารถลงไปสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาถนนเส้นดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน และให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ดีในระยะยาว ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่เกิดความเสียหาย 
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ภาพกิจกรรม 
                                
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.18 คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังรายงานการ

ด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการฯ และรับฟังความ 
 
ภาพที่ 4.19 คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ลงตรวจดูถนนหน้าศูนย์หม่อน

ไหมและหน้าวัดวิเวก 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.20 คณะท างานฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้าเยี่ยมชมถนนโครงการที่

แล้วเสร็จ 
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4.4 การติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 คณะท างานด าเนินการติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
จากแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารต่างๆ ดังตารางที่ 4.25 
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ตารางท่ี 4.24 การติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โครงการ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองเขียว หมู่ที่ 5 ต าบลเหมืองแกว อ าเภอแม่ริม เชื่อมบ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 
ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านัก 
การช่าง 

5,300,000.00 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 ต าบลแม่หอพระ เชื่อมบ้าน
ป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านัก 
การช่าง 

4,318,000.00 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ต าบลแม่สาบ เชื่อมบ้าน
กิ่วเสือ หมู่ที่ 7 ต าบลยั้งเมิน อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านัก 
การช่าง 

2,036,000.00 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

4. ก่อสร้างถนนลาดยางเอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายคันคลอง บ้านปากทางสะลวง 
หมู่ที่ 7 ต าบลขี้เหล็ก เชื่อมบ้านสันโป่ง หมู่3 ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

ส านัก 
การช่าง 

4,097,000.00 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 ต าบลกองแขก 
เชื่อมบ้านยางส้าน หมู่ที่ 8 ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านัก 
การช่าง 

2,560,600.00 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลขุนคง เชื่อมบ้าน
เกาะ หมุ่ที่ 3 ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านัก 
การช่าง 

3,964,000.00 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

7. ปรับปรุผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอลฟัลต์คอนกรีต ปากซอย 2 บ้านวรุณ
นิเวศน์ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่เหียะ เชื่อบ้านร้องเรือค่ า หมู่ที่ 12 ต าบลป่าแดด อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านัก 
การช่าง 

3,088,000.00 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการติดตามโครงการ หมายเหตุ 

8. ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการเอาชนะยาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง อ าเภอหางดง ประจ าปี 2561 รุ่นที่ 1  

ส านักปลัด 218,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

9. แข่งขันกีฬากีฬา อ าเภอสะเมิง ต้านภัยเสพติด ประจ าปี 2561 ส านัก
การศึกษา ฯ 

350,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ส านัก
การศึกษา ฯ 

18,916,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

11. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยา  ส านัก
การศึกษา ฯ 

8,107,720 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

12. ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพ้ืนที่สูงทั้งระบบ เพ่ือความเหลื่อมล้ า และ
สร้างเสริมศักยภาพของชุมชนพื้นที่สูงพหุงวิทยาการ 

ส านัก
การศึกษา ฯ 

212,500 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

13. อบรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านดนตรีและศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 
 

ส านัก
การศึกษา ฯ 

200,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

14. ปฏิรูปการศึกษา ก้าวสู่ฝัน สู่อนาคตที่ม่ันคง และยั่งยืน ส านัก
การศึกษา ฯ 

345,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

15. ฝึกอบรมวินัยจราจรและการจัดการจราจร (ลูกเสือ เนตรนารีจราจร) ส านัก
การศึกษา ฯ 

127,056 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

16. “นักกฎหมายน้อย” เพ่ือเป็นเครือข่ายเยาวชนยุติธรรม ส านัก
การศึกษา ฯ 

74,328 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ)  

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการติดตามโครงการ หมายเหตุ 

17. ส่งเสริมทุนการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ส านักปลัด 6,672,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

18. ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต้านยาเสพติด อ าเภอแม่แจ่ม ประจ าปี 
2561 

ส านักปลัด 162,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

19. อบรมสัมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ 

กองกิจการ
สภา 

2,000,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแอ่น เชื่อม
บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  

ส านักการ
ช่าง 

3,940,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

21. ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธภาพในการเอาชนะยาเสพติดเพ่ือเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง อ าเภอสารภี ประจ าปี 2561 

ส านักปลัด 436,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

22. ฝึกอบรม ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดส าหรับนักเรียน เยาวชน 
ครูและผู้ปกครองในอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักปลัด 223,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

23. ฝึกอบรมและให้ความรู้ การเอาชนะยาเสพติดสร้างชุมชนเข้มแข็ง อ าเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักปลัด 426,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

24. ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการเอาชนะยาเสพติด เพ่ือสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง อ าเภอสันก าแพงประจ าปี 2561 

ส านักปลัด 436,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

25. ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการเอาชนะยาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างชุชมชน
เข้มแข็ง อ าเภอสันทรายประจ าปี 2561 

ส านักปลัด 436,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี 4.24 (ต่อ)  

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการติดตามโครงการ หมายเหตุ 

26. ฝึกอบรม ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดส าหรับนักรียนเยาวชน 
ครูและผู้ปกครองในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักปลัด 223,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

27. ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอสันทราย ส านักปลัด 233,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

28. บูรณะทางเชื่อมโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชม . 5101 
(ถนน อบจ. ชม) บ้านโป่ง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ต าบลยางเปียง อ าเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักการ
ช่าง 

14,140,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงิน หมู่ที่ 13 ต าบลนาเกียน เชื่อม
หมู่บ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนถ่าย
โอน อบจ.เชียงใหม่ สาย ชม 4052) 

ส านักการ
ช่าง 

23,260,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

30. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาเชิง
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) 

ส านัก
การศึกษาฯ 

24,500 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปู หมู่ที่ 1 ต าบลท่าตอน เชื่อมบ้าน
สันโค้ง หมู่ที่ 6 ต าบลมะลิกา อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักการ
ช่าง 

4,966,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

32. ประชุมสัมมนาภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ส านัก
การศึกษาฯ 

64,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

33. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ “เพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม”่ 

ส านัก
การศึกษาฯ 

28,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี 4.24 (ต่อ)  

โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการติดตามโครงการ หมายเหตุ 

34. ประชุมสัมมนาคณะท างานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 
1/2561 

ส านัก
การศึกษา 

35,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

35. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ 
(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) 

ส านัก
การศึกษาฯ 

31,500 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

36. จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้าง ตัดแต่งก่ิงไม้ยางนาที่แห้งอันตราย 
และผูกมัดสลิงเพ่ือรักษาต้นยางนาที่แตกร้าว ฯลฯ 

ส านักการ
ช่าง 

498,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

37. ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่” 

กองกิจการ 
สภาฯ 

450,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

38. ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานที่และประชาชน
ทั่วไป อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส านักปลัด 154,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

39. แข่งขันกีฬาอ าเภอแม่แจ่ม ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านัก
การศึกษาฯ 

350,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

40. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอสันป่าตอง ครั้งที่ 3  ส านัก
การศึกษาฯ 

300,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

41. จดัการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านัก
การศึกษาฯ 

400,000 โครงการแล้วเสร็จ โครงการอยู่ใน
ภาคผนวก ข 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะท างานสามารถสรุปผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะได้ดังรายละเอียดต่อไปนี 
 
5.1 สรุปผล 
 แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนเงิน 880,848,538.00 บาท รวม
โอนลดโอนเพิ่มแล้วเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ข้างต้น จ านวน 371 โครงการ (ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) จากการวิเคราะห์พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก
ที่สุด 3 อันดับคือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 428,312,460.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 48.62 ของงบประมาณท้ังหมด โดยมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 86 โครงการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 23.18 อยู่ระหว่างด าเนินการ 13 โครงการ รอด าเนินการโครงการ 98 โครงการ 
ในขณะที่มีการยกเลิกโครงการทั้งหมด 5 โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 
133,294,670.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.13 ของงบประมาณทั้งหมด โดยโครงการเกือบทั้งหมดได้
ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.94 อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ รอ
ด าเนินการ 2 โครงการ ในขณะที่ยุทธศาสตร์นี้มีการยกเลิกโครงการสูงที่สุด คือ 9 โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 
57,531,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.53 โดยมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ หรือคิด
เป็นร้อยละ 3.50 อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ รอด าเนินการโครงการ 2 โครงการ ในขณะที่มี
การยกเลิกโครงการทั้งหมด 1 โครงการ เท่านั้น 

เมื่อพิจารณางบประมาณท่ีตั้งไว้รวมโอนเพ่ิมโอนลดแล้ว จ านวน 880,848,538.00  บาท โดย
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจริงทั้งหมด 570 ,417,250.58 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.76 ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ทั้งหมด  
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โดยภาพรวมการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ.2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 216 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 58.22 ของ
โครงการทั้งหมด 

2. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 21 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.66 ของ
โครงการทั้งหมด 

3. โครงการที่รอด าเนินการ จ านวน 108 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.11 ของโครงการ
ทั้งหมด 

4. โครงการที่มีการยกเลิก จ านวน 26 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.01 ของโครงการ
ทั้งหมด 

 
 เมื่อพิจารณาถึงการด าเนินโครงการภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์ ตามแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 880 ,848,538.00 บาท โดยเบิกจ่ายไป
เพียง 570,417,250.58 บาท (ตารางท่ี 4.1) และเม่ือพิจารณารายยุทธศาสตร์ พบว่า 

1. ยุทธศาสตร์ที่  1 โครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย 202 โครงการ ได้รับจัดสรร
งบประมาณรวมโอนเพิ่มโอนลดทั้งสิ้น 428,312,460.00 บาท  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 17 โครงการ ได้รับจัดสรร
งบประมาณรวมโอนเพิ่มโอนลดทั้งสิ้น 57,531,000.00 บาท 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย 10 โครงการ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรวมโอนเพ่ิมโอนลดทั้งสิ้น 32,300,000.00 บาท 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ประกอบไปด้วย 4 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมโอนเพ่ิมโอนลดทั้งสิ้น 
33,554,600.00 บาท 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบไปด้วย 61 โครงการ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรวมโอนเพ่ิมโอนลดทั้งสิ้น 133,294,670.00 บาท 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม ประกอบ
ไปด้วย 14 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมโอนเพ่ิมโอนลดทั้งสิ้น 105,284,000.00 
บาท 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ประกอบไปด้วย 63 โครงการ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรวมโอนเพ่ิมโอนลดทั้งสิ้น 90,571,808.00 บาท 

 
เมื่อพิจารณาถึงการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า หน่วยงานที่

มีการเบิกจ่ายจริงสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
อันดับที่ 1 ส านักการช่าง ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจริงหลังจากโอนลดโอนเพ่ิม

แล้ว จ านวน 364,669,103.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.93 ของงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงทั้งหมด 
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อันดับที่ 2 ส านักการศึกษาฯ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจริงหลังจากโอนลดโอน
เพ่ิมแล้ว จ านวน 127,481,813.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.35 ของงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงทั้งหมด  

อันดับที่ 3 ส านักปลัดฯ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจริงหลังจากโอนลดโอนเพ่ิม
แล้ว จ านวน 61,483,052.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.78 ของงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงทั้งหมด  

 
เมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลังจากหักโอนลดโอน

เพ่ิมงบประมาณแล้วตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ แบ่งได้ 4 เขต ดังนี้ 
โซนที่ 1 ได้แก่ อ าเภอกัลยานิวัฒนา อ าเภอสะเมิง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด 

อ าเภอดอยเต่า และอ าเภออมก๋อย 
โซนที่ 2 ได้แก่ อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอเวียงแหง อ าเภอเชียงดาว 

อ าเภอพร้าว และ อ าเภอแม่แตง 
โซนที่ 3 ได้แก่ อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแม่ออน อ าเภอสารภี อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง 

อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่วาง และ อ าเภอดอยหล่อ 
โซนที่ 4 ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ริม และ อ าเภอสันทราย 

 
 5.1.2 การประเมินผลตามตัวช้ีวัด 

5.1.2.1 การประเมินพันธกิจ: 1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) 

ตัวชี้วัดที่ 1 ความครบถ้วนของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบไปด้วย 
  1.1 แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 แผน 

  1.2 แสดงแนวทางการพัฒนาและเป้าประสงค์ของแนวการพัฒนาที่ชัดเจน 
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

  1.3 แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสี่ปี 
  1.4 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
  ผลการประเมิน ด าเนินการได้ 4 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก 
 

  ตัวชี้วัดที่ 2 การเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและประสานแผนพัฒนา 4 ปี (2561 – 
2564) ประกอบไปด้วย 

  2.1 มีการจัดท าประชาคมและประสานแผนพัฒนา 4 ปี (2561 – 2564) 
   2.2 กิจกรรมประชาคมและประสานแผนฯ ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯหรือ

ข้อบัญญัติประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  2.3 มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาคมและ

ประสารแผนฯ 
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   2.4 มีการจัดท าวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นหน่วยงานที่สามารถประสานแผนพัฒนา
ระยะ 4 ปี (2561 – 2564) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

   ผลการประเมิน ด าเนินการได้ 4 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก 
    

ตัวช้ีวัดที่ 3 การแก้ไขปัญหาของชุมชน ประกอบไปด้วย 
3.1 อบจ.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผล

การด าเนินโครงการ 
3.2 อบจ.ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกันระหว่าง อปท. ในการจัดบริการ

สาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
3.3 มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ

ในการจัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
3.4 มีการมอบหมาย/ร่วมมือ/ส่งเสริมให้ภาคชุมชนหรือองค์กรประชาสังคม 

เป็นผู้ด าเนินการแทนเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนหรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ผลการประเมิน ด าเนินการได้ 4 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบ
ไปด้วย 

4.1 มีการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและจัดท าโครงการพัฒนา
เพ่ือขยายฐานการพัฒนาในด้านต่างๆ ในปี พ.ศ. 2561 – 2564 ให้มีประสิทธิภาพ 

4.2 มีการจัดท าแผนมีการประสานและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

 4.3 เตรียมโครงการต่างๆให้อยู่ ในลักษณะพร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

 4.4 มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 4.5 มีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

ผลการประเมิน ด าเนินการได้ 5 ข้อ อยู่ในระดับดีมาก 
 

5.1.2.2 การประเมินพันธกิจ: 2 ผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพื้นที่ทาง

ภูมิศาสตร์  
 ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการตามแผน 
 ผลการประเมิน ด าเนินงานเกินร้อยละ 63.88 อยู่ในระดับปานกลาง 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
  ผลการประเมิน ด าเนินการเกินร้อยละ 58.22 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
  5.1.2.3 การประเมินพันธกิจ: 3 ผลส าเร็จของการด าเนินงานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
  ผลการประเมินความสอดคล้องของการด าเนินงานกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทั่ 12 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
  ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับของการด าเนินงานกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
  ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับของการด าเนินงานกับแผนพัฒนาเชียงใหม่ ผลการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
  ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับของการด าเนินงานกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม เท่ากับร้อยละ 55.58 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 
  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินลงทุนเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
 

  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ที่ได้ด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 
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  ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 

  5.1.2.4 การประเมินคุณภาพของผลงาน: ผลการด าเนินงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 การบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 2 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 3 การขยายผลการด าเนินโครงการให้เกิดความย่ังยืน 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

5.1.2.5 การประเมินการบริหารจัดการ: 1 แผนพัฒนาบุคลากร 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลส าเร็จของการบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย 

 1.1 มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 1.2 มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  1.3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  1.5 มีการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
  1.6 มีการน าผลการการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน หรือการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากร 
 ผลการประเมิน ด าเนินการ 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดี 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของบุคคลที่ได้รับการพัฒนา 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรและตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 4 ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
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  5.1.2.5 การประเมินการบริหารจัดการ: 2 นวัตกรรม 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนนวัตกรรมที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 2 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 

  5.1.2.6 ประเมินความพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 

  ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อ
กลุ่มปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 3 ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 

  ตัวชี้วัดที่ 4 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดท าแผน และการด าเนินงานตาม
แผน 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

  ตัวชี้วัดที่ 5 ความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการ อบจ. ที่มีต่อการบริหารงานตาม
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 ความพึงพอใจในการปฏิบัติของกลุ่มข้าราชการ อบจ. 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
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ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

การประเมินพันธกิจ: 1.กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
1. ความครบถ้วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดีมาก 
2. การเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและประสานแผนพัฒนาสี่ปี  
3. (พ.ศ.2561 – 2564) 

ดีมาก 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

3. การแก้ไขปัญหาของชุมชน ดีมาก 
4. การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดีมาก 

การประเมินพันธกิจ: 2. ผลส าเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพ้ืนที่ 

ทางภูมิศาสตร์ 
2.  

ดีมาก 

2.  ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการตามแผน ปานกลาง 
3. ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน ปานกลาง 

การประเมินพันธกิจ: 3. ผลส าเร็จของของการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. ร้อยละของการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ดี 

2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ปานกลาง 

3.  ร้ อยละการ เบิ ก จ่ า ย เ งิ น ล งทุ น เ ปรี ยบ เที ยบกั บ เป้ าห ม ายที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ต้องปรับปรุง 

4.  ร้อยละของโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ที่ได้ด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ปานกลาง 

     5. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปานกลาง 

การประเมินคุณภาพของผลงาน: ผลการด าเนินงาน 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ ดีมาก 
2. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
3.  

ดีมาก 
     3.   การขยายผลการด าเนินโครงการให้เกิดความยั่งยืน ดีมาก 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 
การประเมินการบริหารจัดการ : 1. แผนพัฒนาบุคลากร 

1. ผลส าเร็จของการบริหารงานบุคคล ดี 
2. ร้อยละของบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ดีมาก 
3. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรและตรงกับความ

ต้องการของบุคลากร 
ดีมาก 

4. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ดี 
การประเมินการบริหารจัดการ : 2. นวัตกรรม 

1. จ านวนนวัตกรรมที่ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร ดี 
2. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ ดี 

การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดี 
2. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่มีต่อกลุ่มปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ดีมาก 

3. ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดี 

4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดท าแผน และการ
ด าเนินงานตามแผน 

ดีมาก 

5. ความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการ อบจ. ที่มีต่อการบริหารงานตาม
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ดีมาก 

6. ความพึงพอใจในการปฏิบัติของกลุ่มข้าราชการ อบจ. ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

5.1.3 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมการด าเนิน

โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง
คณะท างานฯ ได้สุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 6 โครงการ กระจายตามพ้ืนที่ 3 โซน ทาง
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงจ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.2 การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริง 

ครั้งที ่ วันที่ลงพื้นที่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

พื้นที่ 
ทางภูมิศาสตร์ 

1 23 พฤษภาคม 
2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 โซน 2  
อ.เวียงแหง 

2 19 มิถุนายน 
2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2 
 
1 

โซน 2 
อ.ฝาง 
โซน 2  
อ.ฝาง 

3 18 กรกฎาคม 
2561 

ในยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะชุมชน 

1 
 
1 

โซน 4 
อ.สันทราย 

โซน 3 
อ.ดอยสะเก็ด 

รวม 4 ยุทธศาสตร์ 6 3 

  
5.1.4 การติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 คณะท างานด าเนินการติดตามโครงการที่สุ่มจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามยุทธศาสตร์  โดยใช้ขนาดตัวอย่าง 41 
โครงการ จากการสุ่มตัวอย่างในบทที่ 3 ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และเป็นสัดส่วนกับจ านวนยุทธศาสตร์
ในแต่ละด้าน โดยติดตามผลการด าเนินโครงการ พบว่าโครงการในทุกยุทธศาสตร์ที่ท าการสุ่มได้
ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะในแต่ละด้านของการประเมิน 

ด้านพันธกิจ : ด้านการพัฒนาแผนสีปีและแผนด าเนินงานประจ าปี 
1. การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี และแผนด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ นอกเหนือจากความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการที่ตอบสนองต่อเป้าประ
สงค์ของ อบจ. เชียงใหม่แล้ว หน่วยงานควรมุ่งเน้นไปที่ “การจัดท าแผนแบบบูรณาการ” กล่าวคือ 
การพัฒนาประเทศที่ใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือนั้น หลักการพัฒนาคือ การด าเนินงานของแผน
ในระดับหน่วยงาน ต้องตอบสนองต่อแผนในระดับที่สูงกว่า เมื่อพิจารณาถึงแผนประเทศไทย – จังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบไปด้วย: 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
1.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องพถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ. 2561-2564) 
 ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี และแผนด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ จึงจ าเป็นต้องสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของแผนในล าดับที่ 1.1 
– 1.4 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการก าหนดแผนที่เบ็ดเสร็จ หรือแผนแบบบูรณาการ ที่อาจ
บอกได้ว่า เมื่อด าเนินงานตามแผนจนเสร็จสิ้นแล้ว นั่นหมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด าเนิน
โครงการที่ตอบสนองต่อแผนล าดับที่ 1.1 – 1.4 แล้วเช่นกัน 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรสร้างความร่วมมือจัดท าโครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนใน
พ้ืนที่ รวมถึงสื่อมวลชนได้รับทราบว่าบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อย่างไร มีข้อจ ากัด หรือเงื่อนไขอะไรในการด าเนินการบ้าง ควรมีการจัดท าและเผยแพร่รายงาน
ฐานข้อมูลทางการเงินการคลังของท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันเชื่อว่ามีการจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลอยู่แล้ว 
แต่ไม่มีการเผยแพร่ให้กับสาธารณะ เข้าถึงได้ยากมาก  

3. ควรพัฒนากลไกการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขของภาครัฐบาล 
ที่จะท าให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อภาคประชาชน มากกว่าตอบสนอง
ต่อภาครัฐบาล และในระยะยาวควรจะมขี้อตกลงและจัดท าบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่างรัฐบาล กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาไปสู่บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเหล่านั้น เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
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4. การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ ที่
ส่งผลต่อความส าเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ คณะผู้ประเมินจึงขอน าเสนอปัจจัยเหล่านั้น
เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือพิจารณาในปรับปรุงและพัฒนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 ระดับองค์กร 
1)  การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ 
1) การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจด าเนินกระบวนการ KM เพ่ือหา Best Practice 
ในแต่ละสายงาน 

2) ผู้น าองค์กรมีภาวะความเป็นผู้น าสูง ทั้งในมิติการส่งเสริมการท างานร่วมกัน มิติ
การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในทุกระดับ มิติความโปร่งใส มีคุณธรรม
จริยธรรมในการท างานเพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีแก่บุคลากรทุกคน มิติของการ
บริหารงานยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 

ระดับโครงการ 
1) การแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงาน

อย่างแท้จริง เพ่ือลดอุปสรรคและช่องว่างระหว่างระดับบริหารกับระดับ
ปฏิบัติการ 

2) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ 
4) มีการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
5) มีความเพียงพอของงบประมาณ 

5. ควรมีการทบทวนกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี โดยให้ความส าคัญไปที่การก าหนด
โครงการภายใต้แผนที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสี่ปี แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มภาคเหนือตอนบน แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ โดยแผนต้องมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี โดย
อาจมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี   
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ด้านพันธกิจ : ผลส าเร็จของโครงการ 
คุณภาพของโครงการ 

การพิจารณาคุณภาพของโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการมีเป้าหมายเชิง
คุณภาพไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยที่กระบวนการด าเนินงานนั้นๆ ควรก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่นในทางที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้น ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถจัดการกับภาวะการณ์ของกระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ (self-reliance) หรือช่วยตนเองได้ (self-help) ในการคิดตัดสินใจและด าเนินการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตนเองและส่วนรวม ดังนั้นการติดตามประเมิน
ความส าเร็จภายหลังการท าโครงการ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะตอบได้ว่าชุมชนได้รับการพัฒนาใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น พ่ึงพาตนเองได้จริง ก็จะท าให้ทุกโครงการที่ได้ด าเนินการมีผลลัพธ์ของความส าเร็จในเชิง
คุณภาพของงานได้ คณะท างานขอน าเสนอกระบวนการประเมินโครงการที่แสดงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการอย่างแท้จริงใน 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมของโครงการ 
 ประเมินก่อนด าเนินโครงการ 
 ประเมินความพร้อมในปัจจัยต่างๆ ของการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ 

บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
 ประเมินความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ 
 ประเมินความพร้อมภาพรวมของโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินการด าเนินงานของโครงการ 
 ประเมินการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 ประเมินการใช้ทรัพยากรในการด าเนินโครงการ 
 ประเมินช่วงระยะเวลาของการด าเนินงาน 
 ประเมินปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 
 สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดของการด าเนินโครงการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
           กระบวนการให้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ถือเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการให้บริการในกลุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีคะแนนใน
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ภาพรวมไม่มากนัก โดยเฉพาะในประเด็น “ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก” และ “ขั้นตอนการให้บริการ” 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการทบทวนกระบวนการให้บริการ โดยการวิเคราะห์
เชิงลึกว่ามี กระบวนการใด ขั้นตอนใด เรื่องใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ต้องประสาน 
ติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายนี้ เพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศในอนาคต 

ด้านการบริหารจัดการ 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรสร้างกลไกในการด าเนินการเพ่ือการสร้างการ
เรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและบุคลากร เห็นความส าคัญ
และสนับสนุนในเรื่องของการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประเมินผลการบริหารงาน 
 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์กร ทั้งนี้ การพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ตรงกับสายงานนั้น 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน และการพัฒนาองค์กร ตลอดจน การส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็ว 
 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียบใหม่า ควรเร่งรัดปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน การให้บริการ การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน
ของบุคลากร การให้บริการในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนภาคธุรกิจ 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
 1. การให้บริการแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ และหน่วยงานภายนอก เป็นภารกิจหนึ่งของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น การให้บริการเชิงรุก (Proactive Service) เป็นอีก
รูปแบบหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรพิจารณปรับการให้บริการ และพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน 

 การให้บริการเชิงรุก เป็นการวางแผนการในการให้บริการลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะมารรับบริการ
ล่วงหน้าอย่างละเอียดและรอบคอบ มีความรับผิดชอบ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความต้องการและ
ปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการโดยไม่รีรอให้ผู้รับบริการร้องขอ โดยผู้ให้บริการต้องค านึ งถึงความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้าและให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดแนวทางในการปฏิบัติทั้งหมด  
4 ประการในการท า Proactive Service คือ 
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   1.1 Customer Service Plan:  แผนการบริการลูกค้าหรือผู้มารับบริการ เมื่อผู้
ให้บริการได้รู้ความต้องการของผู้ใช้แล้ว ผู้ให้บริการต้องพัฒนาแผนบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เพ่ือน าไปสู้การให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยมีการวางแผนคือ หาค าตอบ
ส าหรับค าถามว่า ว่า จะท าอะไร ท าไมต้องท า จะท าอย่างไร จะท าเมื่อใด จะท าที่ไหน จะให้ใครท า
จะต้องใช้ทรัพยากรอะไร การวางแผนการมีความส าคัญอย่างมากส าหรับการบริการลูกค้าเพราะ หาก
มีการวางแผนการที่ดีจะเป็นเครื่องมือในการช่วยในกระบวนการบริการ มีระบบการป้องกันทีดี 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ท าให้องค์กรอยู่รอดและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ยุคโลกาภิวัตน์ได้ 
   1.2 Customer Centric: การเน้นลูกค้าหรือผู้มารับบริการเป็นศูนย์กลาง การเน้น
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่พนักงาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ต้องเข้าใจความหมายของค า
ว่า “ลูกค้า” หรือ “ผู้มารับบริการ” (Customer) และปฏิบัติต่อเขาอย่างดีสมกับบทบาทหน้าที่ในการ
ให้การบริการแก่ลูกค้าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกิจการ และในฐานะผู้ให้ที่ไม่มีสิทธิเลือกปฏิบัติ ไม่ว่า
จะเผชิญกับสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ ทุกหน่วยงานในองค์กรจะต้องส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ
ให้แก่ลูกค้าซึ่งมีการท างานดังนี้ 

 ผู้บริหารต้องปฏิบัติให้เป็นต้นแบบ  (Role Model) และปลูกฝังเรื่อง 
Customer Centric แก่พนักงาน ในการพูดถึงความส าคัญและการเอาใจใส่
แก่ลูกค้า และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรู้สึกที่จะส่งมอบบริการให้กับลูกค้า
ให้เกิดความประทับใจ ดังนั้นผู้บริหาร  ต้องสร้างให้เกิดต้นแบบ (Role 
Model) ให้แก่พนักงานให้เกิดการปฏิบัติตาม 

 การจัดอบรมแก่พนักงาน (Training) ในเนื้อหาของการบรรยายและฝึก
ปฏิบัติโดยจะต้องน าสถานการณ์จริงจากการท างานประจ าวันมาศึกษา โดย
มีวิทยากรให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า 

 การให้ขวัญและก าลังใจ (Encouragement) แก่ผู้ที่ท าดี ผู้ที่ท าให้ลูกค้า
ประทับใจ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจและกระตุ้นให้พนักงานหรือ
เจ้าหน้าทีทุ่กคนอยากจะท าในสิ่งที่ดี 

   1.3 Service Mind:  จิตส านึกในการบริการ หรือการบริการด้วยหัวใจ ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นความสามารถหลักที่องค์กรคาดหวังให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นไปตามมาตรฐานที่
องค์กรก าหนด และถือเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้ที่ท างานด้านบริการซึ่งจะเต็มไปด้วยความ
รับผิดชอบและเสียสละService Mind มีความหมายดังนี้ 
    S   = Smile                ต้องมีรอยยิ้ม 
    E   = Enthusiasm        ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ผู้มารีบบริการ 
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    R   = Responsiveness  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อผู้มารับบริการ 
    V   = Value                ให้บริการผู้มารับบริการอย่างมีคุณค่า 
    I    = Impression         ให้บริการอย่างประทับใจ 
    C   = Courtesy            บริการผู้มารับบริการอย่างสุภาพอ่อนโยน 
    M  = Make Believe      มีความเชื่อ 
    I    = Insist                 การยอมรับ 
    N   = Necessitate        การให้ความส าคัญ 
    D   = Devote              การอุทิศตน 
   1.4 Skill & Enthusiastic Service: ทักษะ ความรวดเร็วและความชัดเจนในการ
ให้บริการ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานบริการจ าเป็นต้องฝึกฝนเพ่ือความรวดเร็วและเกิดความช านาญเพ่ือไม่ให้
ผิดพลาดเมื่อมีการส่งมอบงานให้กับลูกค้า ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานบริการได้แก่ ทักษะด้าน
การทักทาย การรับฟัง และการจัดการข้อร้องเรียน 
 จากแนวปฏิบัติการทางบริการเชิงรุกทั้ง 4 ด้าน จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการมี
ความรู้และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นทักษะ และลดปัญหาขณะปฏิบัติงานได้ รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างก าลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่หลีกหนีปัญหา สามารถรับมือกับปัญหาทางด้านงานบริ การได้ 
น าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริการเชิงตั้งรับมาเป็นการบริการเชิงรุกได้อย่างถูกต้องโดยมีการ
วางแผนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ศึกษาความต้องการของผู้มารับบริการ และปรับตัวเองให้มี
หัวใจแห่งการให้บริการได้อย่างเต็มใจ 
 การท างานและการบริการเชิงรุก จ าเป็นจะต้องอาศัยความตั้งใจและความมุ่งมั่นเป็นส่วน
ส าคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้บริหารองค์กร มีการวางแผนในการให้บริการ เน้นผู้มารับบริการ
เป็นศูนย์กลางในการตอบสนองการบริการที่พิเศษและแตกต่างกัน มีความรับผิดชอบส่วนบุคคล ต้องมี
จิตส านึกที่ดีเป็นส่วนส าคัญ เริ่มตั้งแต่การต้อนรับ การแสดงออกอย่างเป็นมิตร การให้บริการอย่าง
กระตือรือร้น การให้บริการเชิงรุก คือ การมีทักษะด้านการบริการด้วยความรวดเร็ว ความชัดเจน 
และความถูกต้องในการให้บริการ และสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยงส าหรับการบริการเชิงรุกคือ การบริการเชิง
ตั้งรับ นั่นคือ การขาดการวางแผนในการท างาน การยึดม่ันในความคิดของตนเป็นหลักซึ่งส่งผล
อันตรายอย่างยิ่งต่องานบริการ เพราะไม่สามารถรับฟังปัญหาและตอบสนองบริการให้แก่ผู้มารับ
บริการได้ตามความต้องการ 

2. หน่วยงานควรมีการวางเป้าหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ชัดเจนและเหมาะสมกับยุคสมัย 
เช่น มีการจัดการองค์กรอย่างสร้างสรรค์ เป็นส านักงานที่มีวิถีการท างานยุคใหม่ แนวคิดและการออกแบบ
ส านักงานให้น่าอยู่ หรือน่าเข้ามารับบริการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Future Smart Office” โดย
อาจต้องมีการประเมินความต้องการปรับปรุงหรือพัฒนาหน่วยงานแบบ 360 องศา คือ ให้โอกาสผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นถึง Future Smart Office ที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านการให้บริการของหน่วยงาน และสรุปเป็นประเด็นที่ต้องการพัฒนาภายใต้เป้าหมายคือ การเป็น 
Future Smart Office ตลอดจน ก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของหน่วยงาน และด าเนินงานตามแผนในแต่ละปีให้ประสบผลส าเร็จ อย่างไรก็ตาม อาจมีการร่วมมือ
กันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือสามารถน าผล
การด าเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานภายใต้เป้าหมาย 
“Future Smart Office” ต่อไป 

5.2.2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมการด าเนิน

โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง
คณะท างานฯ ได้สุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 6 โครงการ กระจายตามพ้ืนที่ 3 โซน ทาง
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงจ านวน 3 ครั้ง  
  การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริงทั้ง 3 ครั้งนี้ คณะท างานฯ ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ และทุกพ้ืนที่มีผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็น ท าให้คณะท างานฯ ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะใน
โครงการต่อไป 
 

การตรวจเยี่ยมพื้นที่ครั้งที่ 1 
 คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่
จริงครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชด าริดอยด า บ้านกองลม หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองแหง 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ ยว แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์อยู่ในโซนที่ 2) หลังจากลงพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว 
คณะท างานฯ ได้พบจุดส าคัญของความต่อเนื่องในโครงการ และมองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาต่อ
ยอดของโครงการนี้ และประกอบกับศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะท างานฯ จึง
น าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดระยะยาว และบูรณาการการท างานในหลายยุทธศาสตร์ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส าหรับการพัฒนาโครงการต่อยอดในอนาคต ควรมีการวางแผนระยะยาว เพ่ือด าเนินการเป็น 
“ชุดโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโครงการในพระราชด าริดอยด า” โดยเป็นชุดโครงการที่บูรณา
การกับยุทธศาสตร์อื่นๆ ในแผนฯ และประกอบไปด้วยกิจกรรมภายใต้แผนนั้นๆ เช่น 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน: เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาเส้นทาง หรือสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ตัดผ่านพ้ืนที่ บ้านกองลม หมู่ที่ 10 อ าเภอสะเมิง และโครงการใน
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พระราชด าริดอยด า ซึ่งจ าเป็นต้องเป็นถนนที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง และนอกจากจะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนแล้ว ยังมีอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางนี้สู่
โครงการในพระราชด าริดอยด า 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว: เมื่อมีการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ควรพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สามารถเดินทางและท่องเที่ยวได้ทุก
วัน โดยมีจุดหมายปลายทางที่ โครงการในพระราชด าริดอยด า เช่น การเสนอรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเป็น Package การท่องเที่ยว 1 วัน 2 วัน หรือ 3 วัน และเน้นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ หรือแม้แต่ การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมเติม เช่น การขายของที่ระลึก การเปิดร้านอาหาร เป็นต้น เพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
ใหม่ๆ นั้น อาจต้องอาศัยความสวยงาม และความอุดมสมบูรณ์จากสิ่งแวดล้อมระหว่าง
เส้นทาง เป็นเครื่องมือ หรือเป็นตัวชักจูงให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวชม หรือจับจ่าย
ใช้สอยของที่ระลึก อาหาร หรือการถ่ายภาพ โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ต้องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น : 
ศาสนา โบราณวัตถุ โบราณสถาน ตลอดจนวัฒนธรรม จารีตประเพณี ของชุมชุมระหว่าง
เส้นทางที่ได้พัฒนาดังกล่าว สามารถน ามาพัฒนาและจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ท าโฮมสเตย์เพ่ือเพ่ิม
รายได้อีกทางหนึ่ง 

                         
การตรวจเยี่ยมพื้นที่ครั้งที่ 2 
คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่

จริงครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 จ านวน 3 โครงการ คือ 1)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและการบริการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้ เหล็ก 2)โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ซึ่งทั้ง 2 โครงการ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 
5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ส าหรับในภาคเช้า คณะท างานได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการด าเนินโครงการจ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่
งอนขี้เหล็ก 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 
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อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อในอนาคตได้แก่ 
1. ควรมีการสนันสนุนงบประมาณด้านค่าบริหารจัดการเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะค่าเดินทางและค่า

การเข้าฝึกอบรม 
2. อัตราการ Turn Over ของบุคลากรโรงเรียนอยู่ในระดับสูง ทั้งครู และเจ้าหน้าที่ อยากให้ 

อบจ. หาวิธีการจ้างเหมาอาจารย์เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ธุรการ พัสดุ  
และการเงิน และครูสอนคณิตศาสตร์ 

3. ด้านการป้องกันสาธารณภัย โดยอาจมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติการบรรเทา    
สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น 

ส าหรับโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม. 3005 บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4           
ต าบลแม่คะ เชื่อมบ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ 15 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากถนนเดิม
เป็นถนนลาดยาง มีสภาพช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุม เป็นบ่อ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน และ
ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของราษฎรผู้ใช้เส้นทางเป็นประจ า 

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการก่อสร้างถนนเสร็จแล้วแต่ยังคงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ถนนมีความกว้างเดินทางไปมาสะดวก แต่ยังไม่มีไหล่ถนน ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบจ. ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหารือกับ อบจ. เพ่ือหา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยสามารถด าเนินการพร้อมกับการสร้างถนนได้ในอนาคต   

2. ควรมีโครงการต่อเนื่องเพ่ือขยายผลให้ถนนมีความยาวมากขึ้น สามารถเดินทางไปมา
ระหว่างหมู่บ้านกันได้มากยิ่งขึ้น 

3. ชาวบ้านอยากให้ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประสานงานกับ อบจ. เพ่ือน าโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เช่น อ าเภอ อบต. เป็นต้น 

การตรวจเยี่ยมพื้นที่ครั้งที่ 3 
คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่

จริงครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 จ านวน 2 โครงการ คือ 1) การบริหารจัดการโรงงานท า
ปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ ณ บ้านป่าตึงน้อย หมู่ทื่ 1 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในแผนการด าเนินงานหน้า 69 
รายการที่ 2 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 27,000,000 บาท (พ้ืนที่ทางภูมิศาสาตร์อยู่ใน
โซนที่3 และ 2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลด์คอนกรีต บริเวณข้าง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่ บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหาร (เขต ทม.แม่โจ้) เชื่อม
บ้านวิเวก หมู่ที่ 8 (หลัง ม.แม่โจ้) ต าบลหนองหาร (เขต ทต.หนองหาร) อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในแผนการด าเนินงานหน้า 53 รายการที่ 78 
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 3,670,000 บาท (พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์อยู่ในโซนที่ 4)  

ในภาคเช้า คณะท างานได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการบริหารจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 
บ้านป่าตึงน้อย ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการน าเสนอผลการ
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ด าเนินงาน ศักยภาพในการผลิตของโรงงาน อีกทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง
ข้อเสนอแนะ และมีการตรวจเยี่ยมโรงงานการจัดการขยะมูลฝอยอีกด้วย  

จากการประชุมพูดคุยและเยี่ยมโรงงาน คณะท างานฯ ได้ข้อสรุปและขอน าเสนอ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมดังต่อไปนี้ 

1. มีความคลาดเคลื่อนในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยสามารถด าเนินการปรับ 
และพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ 

2. ปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานต่อวันค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพในการจัดการ
ขยะของโรงงาน โดยผู้ด าเนินงานอาจต้องมีการส ารวจปริมาณขยะ และความต้องการใน
การจัดการขยะของทุกพ้ืนที่ เพ่ือปรับการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปตามความเหมาะสม 

3. ควรปรับการด าเนินงานตามโครงการ โดยอาจเพ่ิมกิจกรรมเข้าไปในแผน โดยเฉพาะ
กิจกรรมด้านการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ และการท าเชื้อเพลิง เพ่ือให้ตอบโจทย์การบรรลุ
เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ 

 
ส าหรับโครงการในช่วงบ่าย คณะท างานฯ ได้สุ่มประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณข้างศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 48 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
ประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจ า หลังจากการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจประเมินโครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณข้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งสร้างความสุขสบายให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนน อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาในอนาคต 
คณะท างานฯ จึงให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

1. ถึงแม้ว่าถนนได้ปรับปรุงผิวจราจรไปตามโครงการบ้างแล้ว แต่ในบางช่วงยังคงไม่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา อย่างไรก็ตามถนนเส้นนี้เป็นเส้นตรงยาวและมีสะพานข้ามคลอง ซึ่งเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้น อบจ. จึงควรสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงถนนเส้นนี้ทั้งสาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงคอสะพานควรปรับปรุงผิวจราจรให้เรียบและอาจติดป้ายสัญลักษณ์ 
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตุได้ขณะขับขี่อย่างชัดเจน ทั้งนี้ไม่ใช่ประโยชน์เพียงแต่ประชาชนใน
พ้ืนที่เท่านั้น แต่ถนนเส้นนี้ยังมีประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ยังคงใช้ถนนเส้นนี้อย่ างต่อเนื่อง เช่น 
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. เนื่องด้วยอ าเภอสันทรายถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.อ. สันทราย) โดย
พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ จ านวน 1 ต าบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร หมู่ที่ 8 
บ้านวิเวก หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ และหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นโอกาสที่  อบจ. สามารถลงไปสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาถนนเส้นดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน และให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ดีในระยะยาว ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่เกิดความเสียหาย 
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5.2.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  1.1 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละพ้ืนที่ควร
พิจารณาให้อย่างน้อย 1 โครงการต่อ 1 ท้องถิ่นต่อปีงบประมาณ 

1.2 ควรมีการกระจายงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปยังท้องถิ่น 
ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1.3 ควรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่าง ๆ สนับสนุนโครงการ
ก่อสร้างถนนต่าง ๆ ที่เป็นเส้นทางลัด ทางเลี่ยงเมือง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการระบายความแออัดของ
การจราจรในเขตชุมชนเมือง และยังเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้า 

1.4 ควรมีการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนส าหรับรถจักรยาน  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการใช้รถจักรยานภายในเขตชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
2.1 ควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยอาจใช้นโยบาย 1 

อ าเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมไป
จนถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ 
  2.2 ควรมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนท้องถิ่น 
โดยอาจจะพิจารณาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดกิจกรรม
สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้พ้ืนที่
ของหมู่บ้านเป็นสถานที่จัดกิจกรรม หรือจัดงานแสดงต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาเท่ียวในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 

  2.3 ควรสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการตลาด การผลิต และ
การบริหารจัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกรครอบคลุมทุกพื้นที ่

2.4 ควรสนับสนุนงบประมาณในการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่นให้มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดขายในการจ าหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นและปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชนมีความรู้สึก

หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาจจะมีการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน 
3.2 ควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะของ

ชุมชนตนเอง 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
4.1 ควรรณรงค์ปลูกจิตส านึกในท้องถิ่นให้กับเด็ก เยาวชนและคนในชุมชนได้มีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาจนถึง
ปัจจุบัน 
  4.2 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เรียนรู้
ความส าคัญถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
อันจะสร้างความภูมิใจ และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

  4.3 ควรมีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตทั้งในระดับหมู่บ้านและ
ระดับต าบล โดยมีการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีคุณค่า รวมไปจนถึงองค์ความรู้ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเอกสาร หรือข้อมูลจากผู้รู้ 
และปราชญ์ชาวบ้าน 

4.4 ควรบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
หมุนเวียนสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม Road Show ตามงานหรือเทศกาลต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างออกไปตามสภาพพ้ืนที่ 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.1 ควรสนับสนุนการจัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆในลักษณะและรูปแบบที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เช่น หลักสูตรช่างไม้ ช่างเหล็ก และช่างประดิษฐ์ ฯลฯ 

5.2 ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพ่ื อให้
ประชาชนได้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองอย่างเพียงพอ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพ 

5.3 ควรสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการตลาด การผลิตและ
การบริหารจัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกรครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
6.1 ในช่วงปิดภาคเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้านยาเสพติดใน

แต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิด
ประโยชน์นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และโทษภัยของยาเสพติด เป็นต้น 

6.2 ควรสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับท้องถิ่น
ต่างๆ อาท ิถังดับเพลิง คีมตัดถ่าง และรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เป็นต้น 
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักกฎหมาย หลัก

ประชาธิปไตย หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

7.2 ควรบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านการกระจายอ านาจ และธรร
มาภิบาลของท้องถิ่น ผู้บริหารควรมีการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะ เยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมทั้งรับทราบ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 
 
 5.2.4 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุวิสัยทัศน์ มีดังนี้ 
  1. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการ
ด าเนินการในระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงกระบวนการท างาน การจัดท าแผนครบถ้วนทุกขั้นตอน 
ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนามีคุณภาพและสามารถบรรจุโครงการที่เป็นความต้องการ และเกิดประโยชน์
ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงควรส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั้งภายใต้ช่องทางและรูปแบบที่มีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนาช่ องทางและรูปแบบใหม่ๆ ให้
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
หลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 
  2. ควรปรับปรุงระบบการด าเนินงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายในองค์กรให้เป็นการ
ท างานเชิงรุกมากยิ่งขั้น ทั้งในมิติการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ และมิติการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะประเด็นการก ากับติดตามการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือลดปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงาน 
  3. ควรพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นด้วยเป้าหมายให้บุคคลท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นการพัฒนามาตรฐานกลางที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคล การสร้างความเป็นมืออาชีพให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของ
งาน และพัฒนาทักษะให้สามารถปฏิบัติงานในโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มความสามารถ 
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ตารางที่ 5.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวช้ีวัด จ านวน (ปี 60) 

1. ตัวชี้วัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพดีมาก 13 (11) 

2. ตัวชี้วัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพดี 8 (9) 

3. ตัวชี้วัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพพอใช้/ปานกลาง 5 (5) 

4. ตัวชี้วัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 1 (1) 

รวม 27 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตัวชี้วัดที่ได้รับค่าคะแนนประเมินในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 

1. ควรวิเคราะห์และทบทวนลดจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีลงเมื่อเทียบกับจ านวน
โครงการในแผนที่ด าเนินการได้จริงในปีที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์รายละเอียดของแต่ละโครงการเพ่ือ
น ามาจัดกลุ่มโครงการที่คล้ายคลึงกัน หรือหลอมรวมโครงการ ไม่ให้มีจ านวนโครงการกระจัดกระจาย
เป็นโครงการย่อยมากเกินไป 

2. การเลือกโครงการจากแผนพัฒนาสี่ปีมาสู่แผนด าเนินการประจ าปี ควรเลือกโครงการที่
วิเคราะห์แล้วมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการให้แล้วเสร็จ โดยดูทั้งความต้องการของชุมชนและ
ความพร้อมของหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

บรรณานุกรม 
 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2544). หลักสถิต.ิ กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล. (2553). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา . นครราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่.
แผนพัฒนาจังหวัดเชี ยงใหม่  4 ปี  (พ.ศ.  2558-2561) .  [ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้ จาก 
:http://www.chiangmai.go.th/stategy/str2/plan_full.pdf  

 (วันที่ค้นข้อมูล : 15 มิถุนายน 2561). 
ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ. (2546). ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic Performance Based 
Budgeting : SPBB) และ กรณีตัวอย่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ 
: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ชานันท์ ถ้ าคู่. (2545). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานของ โรงเรียน
เลิศหล้า วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ. 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร. (2539). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย. 
ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. (2545). โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ดี. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. 
ธงชัย  สันติวงศ.์ (2531). หลักการจัดการ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.  

ธรรมาภิบาล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://medinfo.psu.ac.th/pr/WebBoard/readboard. php?id=20713. 

          (วันที่ค้นข้อมูล : 15 มิถุนายน 2561). 
นิตย์รดี ใจอาษา. (2555). ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการในองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี. ปัญหาพิเศษหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยบูรพา 

พนินท์ เครือไทยและชิชญาสุ์ ช่างเรียน. (2554). การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก. รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์. 

แวหะมะ จินาแว และ อริยา คูหา (2553). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส : กรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอยี่งอ. วารสาร
วิทยบริการ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน). 

สมิต สัชฌุกร. (2546). การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ = Excellence service. กรุงเทพฯ, พิมพ์
ครั้งที่ 5 

http://www.chiangmai.go.th/stategy/str2/plan_full.pdf
http://medinfo.psu.ac.th/pr/WebBoard/readboard.php?id=20713


172 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

สาโรช ไสยสมบัติ. (2545). ความพึงพอใจในการท างานของครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 

เสนาะ ติเยาว์. (2543). หลักการบริหาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ส านักนายกรัฐมนตรี.  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564).  
ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1. เชียงใหม่. 
อนันต์ อนันตกูล. (2521). กรมการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อัจฉรา สมสวย. (2545). ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการส่งเสริมและการให้บริการของสหกรณ์

การเกษตรเมืองขอนแก่น จ ากัด. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ. (2557). บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา. วารสารการเงิน การ
ลงทุน การตลาดและบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม). 

อุทัย เลาหวิเชียร. (2544). รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
เสมาธรรม. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561. เชียงใหม่: ม.ป.ท. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561. เชียงใหม่: ม.ป.ท. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2561. เชียงใหม่: ม.ป.ท. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่         
(พ.ศ.2561 – 2564). เชียงใหม่: ม.ป.ท. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่         
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561. เชียงใหม่: ม.ป.ท. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่        
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561. เชียงใหม่: ม.ป.ท. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่        
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561. เชียงใหม:่ ม.ป.ท. 

 

 
 
 



173 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

คณะท างานในโครงการติดตามและประเมินผล 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



177 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



178 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

 
โครงการต่อเนื่อง

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
ตาราง ก.1 สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 
จากโครงการต่อเนื่องท้ังหมด 2561 2562 2563 2564 

ส านักการช่าง 104 492,963,100 487,173,100 486,474,100 427,240,100 50.00 

กองแผน 12 5,890,000 5,490,000 5,490,000 5,490,000 5.77 

กองการเจ้าหน้าที่ 11 13,670,000 13,670,000 13,670,000 13,670,000 5.29 

ส านักการศึกษา 42 233,780,000 241,097,000 242,967,000 244,817,000 20.19 

กองกิจการสภาฯ 7 96,657,000 18,657,000 18,657,000 18,657,000 3.37 

ส านักปลัด 22 102,534,000 102,634,000 102,634,000 102,634,000 10.58 

กองพัสดุ 1 90,000 90,000 90,000 90,000 0.48 

กองคลัง 9 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 4.32 

รวม 208 947,954,100 870,781,100 871,952,100 814,568,100 100.00 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
ตาราง ก.2 สรุปโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน           
     แผนงานท่ี 1.1 เคหะและชุมชม 3 3,300,000 3 3,300,000 3 3,300,000 3 3,300,000 12 13,200,000 
     แผนงานท่ี 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา 66 241,184,500 65 236,143,900 65 235,446,963 65 183,110,900 260 895,886,263 

รวม 69 244,484,500 68 239,443,900 68 238,746,963 68 186,410,900 272 909,086,263 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว           
     แผนงานท่ี 2.1 เคหะและชุมชน 2 40,000,000 2 40,000,000 2 40,000,000 2 40,000,000 8 160,000,000 
     แผนงานท่ี 2.2 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 
3 20,100,000 3 20,100,000 3 20,100,000 3 20,100,000 12 

80,400,000 

     แผนงานท่ี 2.3 การศาสนา วฒันธรรม  
                        และนันทนาการ 

9 15,506,000 9 15,506,000 9 15,506,000 7 11,056,000 34 
56,774,000 

รวม 14 75,606,000 14 75,606,000 14 75,606,000 12 71,156,000 54 297,174,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
                   และสิ่งแวดล้อม 

         
 

     แผนงานท่ี 3.1 เคหะและชุมชน 10 40,000,000 10 40,000,000 10 40,000,000 10 40,000,000 40 160,000,000 
     แผนงานท่ี 3.2 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 
4 8,100,000 4 8,100,000 4 8,100,000 4 8,100,000 16 

32,400,000 

รวม 14 48,100,000 14 48,100,000 14 48,100,000 14 48,100,000 56 192,400,000 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตาราง ก.2 (ต่อ) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 4 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
                   จารีตประเพณี  
                   และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          

     แผนงานท่ี 4.1 การศาสนา วฒันธรรม    
                       นันทนาการ 

4 63,600,000 4 63,600,000 4 63,600,000 4 63,600,000 16 254,400,000 

รวม 4 63,600,000 4 63,600,000 4 63,600,000 4 63,600,000 16 254,400,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษา  
                   และคุณภาพชีวิต 

          

     แผนงานท่ี 5.1 การศึกษา 32 131,008,000 33 139,192,000 33 140,062,000 33 142,912,000 132 553,174,000 
     แผนงานท่ี 5.2 งานสาธารณสขุ 1 60,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000 4 240,000,000 
     แผนงานท่ี 5.3 งานสังคมสงเคราะห ์ 1 350,000 2 450,000 2 450,000 2 450,000 7 1,700,000 
     แผนงานท่ี 5.4 งานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
10 29,952,000 10 29,952,000 10 29,952,000 10 29,952,000 40 119,808,000 

     แผนงานท่ี 5.5 การศาสนา วฒันธรรม  
                       และนันทนาการ 

3 32,000,000 3 31,000,000 3 31,000,000 3 31,000,000 12 125,000,000 

     แผนงานท่ี 5.6 งานงบกลาง 1 6,672,000 1 6,805,000 1 6,805,000 1 6,805,000 4 27,087,000 
รวม 50 259,982,000 50 267,399,000 50 268,269,000 50 271,119,000 199 1,066,769,000 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.2 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย และการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม 

         

 

     แผนงานท่ี 6.1 การรักษาความสงบ
ภายใน 

10 31,500,000 10 31,500,000 10 31,500,000 10 31,500,000 40 126,000,000 

     แผนงานท่ี 6.2 งานเคหะและชุมชน 4 60,529,200 4 60,529,200 4 60,529,200 4 60,529,200 16 242,116,800 
     แผนงานท่ี 6.3 งานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 4 20,000,000 

รวม 15 97,029,200 15 97,029,200 15 97,029,200 15 97,029,200 60 388,116,800 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
          

     แผนงานท่ี 7.1 งานบริหารงานท่ัวไป 37 124,553,000 37 46,153,000 37 46,153,000 37 46,153,000 148 263,012,000 
     แผนงานท่ี 7.2 งานการศึกษา 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000 
     แผนงานท่ี 7.3 งานสังคมสงเคราะห ์ 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 4 1,400,000 
     แผนงานท่ี 7.5 งานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
3 33,000,000 3 33,000,000 3 33,000,000 3 33,000,000 12 132,000,000 

รวม 42 158,403,000 42 80,003,000 42 80,003,000 42 80,003,000 168 398,412,000 

รวมท้ังสิ้น 208 947,204,700 207 871,181,100 207 871,354,163 205 817,418,100 825 3,506,358,063 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
  

1.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1 จ้างเหมาตัดหญ้า วัชพืชและก่ิงไม้ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส านักการช่าง 
2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับ

เปลี่ยนและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
สาธารณะ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักการช่าง 

 3 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักการช่าง 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

  

4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับ
ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ส านักการช่าง 

5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น 
ส าหรับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ส านักการช่าง 

6 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล ส าหรับ
สนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ส านักการช่าง 

7 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ส าหรับงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล
หรือยานพาหนะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
  

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

  
  
  
  

8 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครื่องจักรกล 
และยานพาหนะ 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ส านักการช่าง 

9 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ส าหรับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ส านักการช่าง 

10 จ้างออกแบบ ประมาณราคาและค่า
ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่หน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดาเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักการช่าง 

11 ชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักการช่าง 

12 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพ่ือการสนับสนุนงานบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

10,000,000 5,000,000 5,000,000 - ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

13 การวางและจัดท าผังเมืองรวมตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

200,000 300,000 400,000 400,000 ส านักการช่าง 

14 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านท่าปู หมู่ที่ 
11, บ้านห้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ 13 
ต าบลแม่นาวาง เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่
ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

780,000 780,000 780,000 - ส านักการช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฮ่องห้าหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่
นาวาง เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3  
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 - ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

  
  
  

16 ปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเมืองงาม
ใต้ หมู่ที่ 13 ต าบลท่าตอน  
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
เชื่อมบ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบล
แม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 ส านักการช่าง 

  17 บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม. 
3013 บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ต าบล
แม่สูน เชื่อมบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - ส านักการช่าง 

  18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปางควาย หมู่ที่ 6 ต าบลแม่งอน  
เชื่อมบ้านต้นส้าน หมู่ที่ 6 ต าบล 
แม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลแม่สูน  
เชื่อมบ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 ต าบล 
สันทราย อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

1,890,000 1,890,000 1,890,000 - ส านักการช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเด่นเวียงไชย หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ข่า  
เชื่อมบ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 11 ต าบล 
แม่คะ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ส านักการช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 15 ต าบลสันทราย  
เชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ หมู่ที่ 17 
ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันป่าก่อ หมู่ที่ 2 ต าบลแม่คะ  
เชื่อมบ้านสันทรายคองน้อย หมู่ที่ 6 
ต าบลเวียง เชื่อมบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 
8, บ้านใหม่สันต้นดู่ หมู่ที่ 11 ต าบล
สันทราย อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ส านักการช่าง 

23 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่า  
หมู่ที่ 2 ต าบลปงต า เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่
ที่ 2 ต าบลแม่ทะลบ  
อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

1,020,000 1,020,000 1,020,000 - ส านักการช่าง 

24 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านออน  
หมู่ที่ 1 ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว เชื่อม
บ้านผาแดง หมู่ที่ 14  
ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม ่

700,000 700,000 700,000 700,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่ประชาชื่น หมู่ที่ 8  
ต าบลยั้งเมิน เชื่อมบ้านห้วยเต่า  
หมู่ที่ 7 ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - ส านักการช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ต าบลแม่สาบ 
เชื่อมบ้านกิ่วเสือ หมู่ที่ 7 
ต าบลยั้งเมิน อ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - ส านักการช่าง 

27 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2  
ต าบลแม่แวน  เชื่อมบ้านสายทอง 
หมู่ที่ 7 ต าบลเขื่อนผาก  
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 5 ต าบลป่าตุ้ม  
เชื่อมบ้านเหล่า หมู่ที่ 3  
ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,680,000 1,680,000 1,680,000 - ส านักการช่าง 

29 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์
คอนกรีตบ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 8 
ต าบลสันมหาพน เชื่อมบ้านทุ่งสีทอง 
หมู่ที่ 10 ต าบลขี้เหล็ก  
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - ส านักการช่าง 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งสีทอง หมู่ที่ 10 ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.จอมแจ้ง) เชื่อม 
บ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 11 ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.สันมหาพน) อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

31 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนสายคันคลอง  
บ้านปากทางสะลวง หมู่ที่ 7  
ต าบลขี้เหล็ก เชื่อมบ้านสันโป่ง  
หมู่ 3 ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ส านักการช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาหึก หมู่ที่ 1 ต าบลสะลวง  
เชื่อมบ้านแม่แอน หมู่ที่ 4  
ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่รมิ  
จังหวัดเชียงใหม ่ 

1,573,200 1,573,200 1,573,200 1,573,200 ส านักการช่าง 

33 วางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองเขียว หมู่ท่ี 5  
ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแมร่ิม  
เชื่อมบ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2  
ต าบลสันผเีสื้อ อ าเภอเมืองเชียงใหม ่
จังหวัดเชียงใหม ่ 

800,000 800,000 800,000 800,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังสิงห์ค า หมู่ที่ 6 ต าบลป่าแดด  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  เชื่อมบ้านท่า
ขี้ควาย หมู่ที่ 1 ต าบลสบแม่ข่า  
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

1,226,000 1,226,000 1,226,000 - ส านักการช่าง 

35 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโปง  
หมู่ที่ 6, บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7  
ต าบลป่าไผ่ เชื่อมบ้านวิเวก หมู่ที่ 8  
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

750,000 750,000 750,000 750,000 ส านักการช่าง 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางห้วยทรายขาว  
บ้านหนองไหว หมู่ที่ 12  
ต าบลแม่แฝก เชื่อมบ้านวังขุมเงิน 
หมู่ที่ 7 ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

37 ปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
ถนนสายซอย 4 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3  
ต าบลเมืองเล็น เชื่อมบ้านป่าไผ่  
หมู่ที่ 3 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  

600,000 600,000 
 

 

600,000 600,000 ส านักการช่าง 

38 ปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันหลวง 
หมู่ที่ 4 ต าบลสันนาเม็ง  
เชื่อมบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 3   
ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

600,000 600,000 600,000 600,000 ส านักการช่าง 

39 ปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโปง  
หมู่ที่ 6 ต าบลป่าไผ่ เชื่อมบ้านวิเวก 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองหาร  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่    

1,080,000 1,080,000 1,080,000 - ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

40 ปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองไคร้หลวง หมู่ที่ 8, 
บ้านนางเหลียว หมู่ที่ 2  
ต าบลหนองจ๊อม เชื่อมบ้านโจ้  
หมู่ที่ 5 ต าบลสันทรายน้อย 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   

900,000 900,000 900,000 - ส านักการช่าง 

41 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์
คอนกรีต สายสานนิมิตร บ้านป่าตึง
น้อย หมู่ที่ 1, บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8  
ต าบลป่าป้อง เชื่อมบ้านตลาดขี้เหล็ก 
หมู่ที่ 1 ต าบลแม่โป่ง  
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  

1,650,000 1,650,000 1,650,000 - ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

42 ปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านมอญ 
หมู่ที่ 3 ต าบลสันกลาง  
อ าเภอสันก าแพง  
เชื่อมบ้านสันพระเนตร หมู่ที่ 4  
ต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

900,000 900,000 900,000  - ส านักการช่าง 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านออนหลวย หมู่ที่ 6  
ต าบลออนเหนือ  
เชื่อมบ้านสหกรณ์ 2 หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน     
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,950,000 1,950,000 1,950,000  - ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเลน หมู่ที่ 2 ต าบลออนกลาง  
เชื่อมบ้านสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 1  
ต าบลบ้านสหกรณ ์อ าเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม ่ 

1,950,000 1,950,000 1,950,000  - ส านักการช่าง 

45 ปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าเดือ่ หมู่ที่ 
1 ต าบลขัวมุง  
เชื่อมบ้านร้องปู่หม่น หมู่ที่ 11  
ต าบลสันทราย เภอสารภ ี 
จังหวัดเชียงใหม ่

1,903,000 900,000 900,000  - ส านักการช่าง 

46 ปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าเดื่อ หมู่
ที่ 8 ต าบลหนองแฝก  
เชื่อมบ้านปากกอง หมู่ที่ 4  
ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภ ี  
จังหวัดเชียงใหม ่

750,000 750,000 750,000  - ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลขุนคง  
เชื่อมบ้านเกาะ หมู่ที่ 3  
ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่  

1,321,000 1,321,000 1,321,000  - ส านักการช่าง 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เลียบ
ล าน้ าแม่กุ้ง บ้านหนองบัว  
หมู่ที่ 10, บ้านทุ่งแพ่ง หมู่ที่ 11   
ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง 
เชื่อมบ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งต้อม อ าเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ส านักการช่าง 

49 ปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย  
ชม. 3176 บ้านหนองแท่น หมูท่ี่ 2  
ต าบลสันกลางเชื่อมบา้นร้อง หมู่ที่ 8  
ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

900,000 900,000 900,000 900,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

50 ปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านม่วงพ่ีน้อง 
หมู่ที่ 4 ต าบลมะขุนหวาน   
เชื่อมบ้านสันห่าว หมู่ที่ 7   
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่  

750,000 750,000 750,000  - ส านักการช่าง 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่าธาร หมู่ที่ 9 ต าบลดอนเปา    
อ าเภอแม่วาง เชื่อมบ้านห้วยหยวก 
หมู่ที่ 7 ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง     
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ส านักการช่าง 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยยาว หมู่ที่ 14 ต าบลแม่วิน  
อ าเภอแม่วาง เชื่อมบ้านแม่นาจร  
หมู่ที่ 6 ต าบลแม่นาจร  
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

53 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านวังธารทอง หมู่ที่ 22 
ต าบลดอยหล่อ เชื่อมบ้านโป่งจ้อ  
หมู่ที่ 7 ต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ         
จังหวัดเชียงใหม ่

1,998,000 1,650,000 1,650,000  - ส านักการช่าง 

54 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านห้วยโจ้-ดอยเงิน  
หมู่ที่ 5, บ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2  
ต าบลดอยหล่อ เชื่อมบ้านหนองเหยีง  
หมู่ที่ 2 ต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม ่

1,988,000 1,650,000 1,650,000 - ส านักการช่าง 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไรส่ว่างอารมณ์ หมู่ที่ 21  
ต าบลดอยหล่อ เชื่อมบ้านโทกเสือ หมู่ที่ 
18 ต าบลดอยหล่อ  
เชื่อมบ้านโป่งจ้อ หมู่ที่ 7  
ต าบลสันตสิุข อ าเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม ่

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10  
ต าบลบ้านแปะ เชื่อมบ้านห้วยพัฒนา 
หมู่ที่ 13 ต าบลแม่สอย  
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

1,950,000 1,950,000 1,950,000  - ส านักการช่าง 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองห่าย หมู่ที่ 1, บ้านหนอง
ห่ายสามัคคี หมู่ที่ 13 ต าบลข่วงเปา 
อ าเภอจอมทอง เชื่อมบ้านไร่บน  
หมู่ที่ 23 ต าบลดอยหล่อ  
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  

1,950,000 1,950,000 1,950,000  - ส านักการช่าง 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านบ่อสลี หมู่ 6 ต าบลบ่อสลี  
เชื่อมบ้านนาฟ่อน หมู่ 4  
ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,287,000 2,029,000 
 
 

เดิม 
(1,287,000) 

1,287,000  - ส านักการช่าง 
 

(เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10, บ้านตน้ตก  
หมู่ที่ 8, บ้านดอกแดง หมู่ที่ 2 ,          
บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9, 
ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด  
เชื่อมบ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3  
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม ่

1,950,000 2,007,000 
 
 

เดิม 
(1,950,000) 

1,950,000 1,950,000 ส านักการช่าง 
 
 

(เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) 

60 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2  
ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด  
เชื่อมบ้านบงตัน หมู่ที่ 5 ต าบลบงตัน  
อ าเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม ่

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักการช่าง 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2  
ต าบลบ้านแอ่น เชื่อมบ้านน้อย  
หมู่ที่ 1 ต าบลบงตัน  
อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม ่

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3  
ต าบลบ้านแอ่น อ าเภอดอยเต่า  
เชื่อมบ้านมะขาม หมู่ที่ 3  
ต าบลบ้านตาล อ าเภอดอยเต่า         
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,650,000 1,650,000 1,650,000  - ส านักการช่าง 
 
 

 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผาจุก หมู่ที่ 8 ต าบลดอยเต่า    
เชื่อมบ้านดอยหลวง หมู่ที่ 4  
ต าบลมืดกา อ าเภอดอยเต่า  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,650,000 1,650,000 1,650,000 - ส านักการช่าง 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสงิน หมู่ที่ 13 ต าบลนาเกียน  
เชื่อมบ้านผาปูน หมู่ที่ 7  
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย   
จังหวัดเชียงใหม่ 

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

65 บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง  
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สาย ชม. 5101 (ถนน อบจ.ชม)  
บ้านโป่ง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านแม่ลาน 
หมู่ที่ 3 ต าบลยางเปียง  
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่   

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ส านักการช่าง 
 
 

 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยหล่อดูก หมู่ที่ 5  
ต าบลแม่ตื่นเชื่อมบ้านสบลาน  
หมู่ที่ 10 ต าบลยางเปียง  
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

2,250,000 2,250,000 2,250,000  - ส านักการช่าง 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7  
ต าบลกองแขก  เชื่อมบ้านยางส้าน 
หมู่ที่ 8 ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,540,500 1,540,500 1,540,500 1,540,500 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางที่ ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
1. ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

68 ปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านแม่
ปาน-บ้านสันเกี๋ยง บ้านดอยสันเกี๋ยง 
หมู่ที่ 17 ต าบลช่างเคิ่ง  เชื่อมบ้าน
ผานัง หมู่ที่ 2 ต าบลท่าผา  
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

959,700 959,700 959,700 959,700 ส านักการช่าง 
 
 

 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร่  หมู่ที่ 10 ต าบลท่าผา   
เชื่อมบ้านสองธาร หมู่ที่ 1  
ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,267,500 1,267,500 1,267,500 1,267,500 ส านักการช่าง 

2. เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

2.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

70 ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ  
และงานประติมากรรม 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ส านักการช่าง 

71 บ ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับบริเวณ
พ้ืนที่ส าคัญของ จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
2. เศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 
2.2 แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง
ของชุมชน  

 

72 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ส านักการช่าง 

73 ส่งเสริมและพฒันาการกระจาย 
สินค้าวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัดฯ 

 
74 จ้างทีป่รึกษาพัฒนาศักยภาพบรหิาร

จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศผลิตภัณฑช์ุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ 

17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 ส านักปลัดฯ 

(เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) 

เดิม 
(6,000,000) (6,000,000) (6,000,000) (6,000,000) 

2.3 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

75 ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ ์
ด้านการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 

956,000 956,000 956,000 956,000 ส านักปลัดฯ 

76 กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ส านักปลัดฯ 

77 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัดฯ 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
2. เศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 
2.3 แผนงานการ

ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

78 จัดท ารถบุปผาชาติงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ 

550,000 550,000 550,000 550,000 ส านักปลัดฯ 

79 จ้างที่ปรึกษาจัดท าแอปพลิเคชั่น
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

500,000 100,000 100,000 100,000 กองแผน 

80 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการ
ปรับปรุงพัฒนาและเพ่ิมรูปแบบ
การเข้าถึงเว็บไซต์ท่องเที่ยวของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ระยะที่ 2 

500,000 500,000 500,000 500,000 กองแผน 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติดอยเวียงผา บ้านหนอง 
ป่าซาง หมู่ที่ 8 ต าบลศรีดงเย็น  
เชื่อมบ้านแม่ทะลบ หมู่ที่ 1  
ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ  
จังหวัดเชียงใหม่  

2,100,000 2,100,000 2,100,000 - ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
2. เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
2.3 แผนงานการ

ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 1 ต าบล
เปียงหลวง เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
โครงการพระราชด าริแปกแซม 
บ้านแปกแซม หมู่ที่ 6 ต าบล
เปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - ส านักการช่าง 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการ
พระราชด าริดอยด า บ้านกองลม 
หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองแหง อ าเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ส านักการช่าง 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

84 ปรับปรุงภูมิทัศน์และบ ารุงรักษา
ต้นยางนา  
บนถนนเชียงใหม่ - ล าพูน 
(ที่รับโอนจากกรมทางหลวง) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
3. ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะ

และชุมชน 
85 บริหารจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมกั

จากของเหลือใช้ 
27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 ส านักการช่าง 

86 ประชาสัมพนัธ์โรงงานท าปุ๋ย
หมักจากของเหลือใช้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักการช่าง 

87 ติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม จากโรงงานท า 
ปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักการช่าง 

88 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักการช่าง 

89 ย่อยก่ิงไม้ใบไม้และเศษวัสด ุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักการช่าง 

90 รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อโครงการที ่ 
อบจ.เชียงใหม ่จะด าเนนิการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักการช่าง 

91 ท าปุ๋ยหมักจากก่ิงไม้ใบไม ้
และเศษวัสดุเหลือทิ้ง 
ทางการเกษตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
3. ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะ

และชุมชน 
92 ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักการช่าง 

93 ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน การบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักการช่าง 

3.2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

94 รณรงค์ประชาสัมพันธ ์
เพื่อสร้างจิตส านึกและ 
ความตระหนักในการ 
ดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักการช่าง 

95 ศึกษาความเหมาะสมและ 
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการที่ อบจ.เชียงใหม่  
จะด าเนนิการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักการช่าง 

96 ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นทีส่ีเขียว 
เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักการช่าง 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
3. ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

97 แปลงสาธิตปลูกผักสวนครัว 
บริเวณโรงงานท าปุ๋ยหมัก 
จากของเหลือใช้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักการช่าง 

4. การศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม
นันทนาการ 

98 สนับสนนุและส่งเสริมกิจกรรม 
ทางศาสนา วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณทีี่
ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม ่

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

99 เครือข่ายการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
ล้านนาและเมืองประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ (The Sacred City of 
Chiang Mai) 

600,000 600,000 600,000 600,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

100 จัดท าแผนปฏบิัติการด้านการ
อนุรักษ์ และพัฒนาพืน้ที่
ประวัติศาสตร์และวฒันธรรม
เมืองเชียงใหม่ตามแนวทางเมือง
มรดกโลก 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
4. การศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม
นันทนาการ 

101 ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็น
เครือข่ายเมืองวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 
(สาขาหัตถกรรมและศิลปะ
พื้นบา้น : Craft And Folk 
Art) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

5. การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

5.1 แผนงาน
การศึกษา 

102 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูป 
การศึกษาเชียงใหม่เชิงพ้ืนที่ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

103 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ของลูกเสือชาวบ้าน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

104 เสริมสร้างการเรียนรู้และ
ทักษะชีวิตของเด็กและ 
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

105 โรงเรียนผู้ปกครอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
5. การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.1 แผนงาน

การศึกษา 
106 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ส านัก

การศึกษาฯ 

107 พัฒนาความรู้/ทักษะ 
ด้านการศึกษา อาชีพและ 
บุคลิกภาพ เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

108 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่สู่โรงเรียนในสังกัด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

109 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
โรงเรียน อบจ.เชียงใหม ่
สู่สถานศึกษา World Class  
Standard School 

700,000 700,000 700,000 700,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

110 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
5. การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.1 แผนงาน

การศึกษา 
111 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานวิชาชีพและบริบท
การศึกษาศตวรรษใหม ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

112 เสรมิสร้างอัตลักษณ์และ 
ศักยภาพนักเรยีน 
อบจ.เชียงใหม่ 

1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

113 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
เรียนรูต้ลอดชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

114 ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู ้
สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

115 ยกระดับมาตรฐานคณุภาพ 
การศึกษาและการเรียนรู ้
โรงเรียนในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

400,000 400,000 400,000 400,000 ส านัก
การศึกษาฯ 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
5. การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.1 แผนงาน

การศึกษา 
116 มหกรรมการจัดการศึกษา 

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

700,000 700,000 700,000 700,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

117 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการระดับจังหวัด  
และการจัดท าสรุปประมวลผล 
การประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุม่
จังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 15 
(ภาคเหนือตอนบน 1) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

118 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน 
สถานศึกษา 

500,000 500,000 500,000 500,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

119 ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านัก
การศึกษาฯ 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
5. การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.1 แผนงาน

การศึกษา 
120 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

8,200,000 8,250,000 8,300,000 8,550,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

121 ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการ 
อาหารกลางวัน 
นักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

4,320,000 4,400,000 4,500,000 4,600,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

122 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 

4,830,000 5,130,000 5,200,000 5,250,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

123 ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการ 
อาหารกลางวันนักเรียนท่ี 
มีฐานะยากจน  
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 

2,700,000 2,750,000 2,800,000 2,850,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

124 ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการ 
อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 

624,000 724,000 724,000 724,000 ส านัก
การศึกษาฯ 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
5. การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.1 แผนงาน

การศึกษา 
125 สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนต้นแก้ว
ผดุงพิทยาลัย 

7,500,000 7,550,000 7,800,000 7,850,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

126 ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการ 
อาหารกลางวัน 
นักเรียนที่มีฐานะยากจน 
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

5,700,000 5,750,000 5,800,000 5,850,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

127 ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการ 
อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

1,560,000 1,664,000 1,664,000 1,664,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

128 สนับสนนุค่าใช้จา่ย 
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านศาลา 

5,100,000 5,150,000 5,200,000 5,250,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

129 ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการ 
อาหารกลางวัน 
นักเรียนที่มีฐานะยากจน 
โรงเรียนบ้านศาลา 

2,400,000 2,450,000 2,500,000 2,550,000 ส านัก
การศึกษาฯ 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
5. การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.1 แผนงาน

การศึกษา 
130 ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการ 

อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านศาลา 

624,000 724,000 724,000 724,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

131 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสีป่ ี
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ส านัก
การศึกษาฯ 
(โครงการ
เพิ่มเติม) 

132 ประสานและจัดท าแผนพฒันา
การศึกษาสี่ป ี(พ.ศ.2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ส านัก
การศึกษาฯ 
(โครงการ
เพิ่มเติม) 

133 ประสานและจัดท าแผนพฒันา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ส านัก
การศึกษาฯ 
(โครงการ
เพิ่มเติม) 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
5. การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.1 แผนงาน

การศึกษา 
134 ศึกษา วิจัย ประเมินผล และ

จัดท า/ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่ 

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 
(โครงการ
เพิ่มเติม) 

5.2 แผนงาน
สาธารณสุข 

135 ป้องกันและควบคุมการแพร่ 
ระบาดของโรคติดต่อ 

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ส านักการช่าง 

5.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

136 กิจกรรมของสถานสงเคราะห์ 
คนชราวัยทองนิเวศน์ 

350,000 250,000 250,000 250,000 ส านักปลดัฯ 

(เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) 

เดิม 
(350,000) (350,000) (350,000) 

137 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
ผู้รับบริการในสถาน
สงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ 

- 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัดฯ 
(โครงการ
เพิ่มเติม) 

5.4 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

138 การส่งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินกิจกรรม 
ด้านสาธารณสุข 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักปลัดฯ 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
5. การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.4 แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

139 ออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
บริการประชาชน 

6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 ส านักปลัดฯ 

140 พัฒนาอาชีพ และส่งเสริม 
การมีงานท าให้กับประชาชน 
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ส านักปลัดฯ 

141 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ 
สตรจีังหวัดเชียงใหม ่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักปลัดฯ 

142 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ 
ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัดฯ 

143 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ 
ผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัดฯ 

144 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส ์
จังหวัดเชียงใหม ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัดฯ 

145 บริหารจดัการศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 ส านักปลัดฯ 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
5. การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.4 แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

146 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ 
ด้านการเมือง การปกครอง 
และกฏหมายสู่ประชาชน 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงใหม ่

100,000 100,000 100,000 100,000 กองกิจการ
สภาฯ 

147 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพัฒนา 
ท้องถิ่นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองกิจการ
สภาฯ 

5.5 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

148 ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ 
กีฬาและนันทนาการ 

20,000,000 20,000,000 
 

20,000,000 20,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

149 การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน  
ต้านยาเสพติด  
จังหวัดเชียงใหม ่

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

150 การแข่งขันกีฬาสมาพันธ ์อบจ. 
17 จังหวัดภาคเหนือ 

2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านัก
การศึกษาฯ 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
5. การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.6 แผนงานงบ

กลาง 
151 ส่งเสริมทุนการศึกษาต่อ

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด 

6,672,000 6,805,000 6,805,000 6,805,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

6. การป้องกัน บรรเทา 
สาธารณภัยและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 

6.1 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

152 รณรงค์ให้ความรู้ 
ด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ส านักการช่าง 

153 ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ส านักการช่าง 

154 ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพื้นท่ี 
จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ส านักการช่าง 

155 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เครื่องจักรกลส าหรับงาน 
บรรเทาสาธารณภัย 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักการช่าง 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
6. การป้องกัน บรรเทา 

สาธารณภัยและการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม 

6.1 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

156 
 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ส าหรับงานบรรเทา 
สาธารณภัย 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักการช่าง 

157 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ 
ขนส่ง ส าหรับงานบรรเทา 
สาธารณภัย 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ส านักการช่าง 

158 จัดซื้อวัสดุอะไหล่ 
เครื่องจักรกลสูบน้ า 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักการช่าง 

159 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสาร
หล่อลื่น ส าหรับงานบรรเทา 
สาธารณภัย 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ส านักการช่าง 

160 จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์  
ที่ใช้ในงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักการช่าง 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
6. การป้องกัน บรรเทา 

สาธารณภัยและการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม 

6.1 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

161 จัดซื้อวัสดสุ าหรับครภุัณฑ ์
งานบรรเทาสาธารณภัย 
และสิ่งแวดล้อม 

900,000 900,000 900,000 900,000 ส านักการช่าง 

6.2 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

162 
 

จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 
สารหล่อลื่น ส าหรับงานขุดเจาะ
บ่อบาดาล 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ส านักการช่าง 

163 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างส าหรับ 
งานขุดเจาะบ่อบาดาล 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักการช่าง 

164 
 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ 
การแพทย์ส าหรับงานขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

450,000 450,000 450,000 450,000 ส านักการช่าง 

165 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล  
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่

54,079,200 54,079,200 54,079,200 54,079,200 ส านักการช่าง 

6.3 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

166 
 

ป้องกัน บ าบัด แก้ไข 
ปัญหาอาชญากรรม  
และปัญหายาเสพตดิ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักปลัดฯ 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
7. การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

167 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
ทุกรูปแบบขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

11,976,000 11,976,000 11,976,000 11,976,000 ส านักปลัดฯ 

168 ฝึกอบรม สัมมนา  
และทัศนศึกษาดูงาน 
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ข้าราชการและพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

5,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองกิจการ
สภาฯ 

 
 

(เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) 

เดิม 
(5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) 

169 ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
สมาชิกวุฒิสภาตามที ่
กฏหมายก าหนด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองกิจการ
สภาฯ 

170 ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

80,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองกิจการ
สภาฯ 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
7. การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

171 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
บริหารและบริการของกอง
กิจการสภา องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

57,000 57,000 57,000 57,000 กองกิจการ
สภาฯ 

172 การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองกิจการ
สภาฯ 

 
(เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) 

เดิม 
(500,000) (500,000) (500,000) (500,000) 

173 ประสานการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 กองแผนฯ 

174 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

300,000 300,000 300,000 300,000 กองแผนฯ 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
7. การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

175 บริหารจดัการงานติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงใหม ่

50,000 50,000 50,000 50,000 กองแผนฯ 

176 จ้างท่ีปรึกษาติดตามและ 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

500,000 500,000 500,000 500,000 กองแผนฯ 

177 บริหารจดัการศูนย์เครือข่าย 
เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ท้องถิ่น (Clinic Center)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงใหม ่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองแผนฯ 

178 จ้างท่ีปรึกษาปรับปรุง 
และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงใหม ่

200,000 200,000 200,000 200,000 กองแผนฯ 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
7. การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

179 ปรับปรุงระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ภายในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม ่

400,000 400,000 400,000 400,000 กองแผนฯ 

180 จ้างท่ีปรึกษาจัดท าระบบ
สารสนเทศฐานข้อมลูกลาง 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม ่

500,000 100,000 100,000 100,000 กองแผนฯ 

181 
 

ค่าบริการพื้นที่จดัเก็บเว็บไซต์ 
เก็บฐานข้อมูลและค่าโดเมนเนม 
ส าหรับเว็บไซต์และ 
ระบบสารสนเทศของ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงใหม ่

40,000 40,000 40,000 40,000 กองแผนฯ 

182 พัฒนาสมรรถภาพ 
บุคลากรด้านสารสนเทศ 
ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 

400,000 400,000 400,000 400,000 กองแผนฯ 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 
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7. การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

183 ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม 
ควบคุมการรับเงิน - การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 

184 รับช าระภาษีนอกสถานที่  
การตรวจสอบสถาน
ประกอบการและออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง 

185 ปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษี 
และระบบสารสนเทศ  
โปรแกรมการรับช าระภาษี  
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
และการพัฒนาโปรแกรม 
ต่อเนื่อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองคลัง 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 
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7. การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

186 ประกวดโรงแรม รีสอร์ท  
เกสท์เฮ้าส์ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ดีเด่น ประจ าปี 2561 - 2564 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 

187 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
บริการประชาชน (เคาน์เตอร ์
บริการประชาชน) 

150,000 150,000 150,000 150,000 กองคลัง 

188 เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
และพัฒนารายได ้

300,000 300,000 300,000 300,000 กองคลัง 

189 ส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนา
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
โรงแรม สถานประกอบการน้ ามัน
และยาสูบ 

350,000 350,000 350,000 350,000 กองคลัง 

190 บริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต ์
เก็บฐานข้อมูล งานแผนทีภ่าษี
และการดูแลระบบ 

150,000 150,000 150,000 150,000 กองคลัง 

191 บริการทางด้านคมนาคม  
ของโครงการ อบจ.บริการ 
ประชาชน 

150,000 150,000 150,000 150,000 กองคลัง 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
7. การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

192 ฝึกอบรมสัมมนาและ 
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของคณะผู้บริหารผู้บริหาร
สถานศึกษาข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองการ
เจ้าหน้าที่ 

193 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และทักษะทางวิชาชีพตาม
สายงาน 

700,000 700,000 700,000 700,000 กองการ
เจ้าหน้าที่ 

194 ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการท างาน 

600,000 600,000 600,000 600,000 กองการ
เจ้าหน้าที่ 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
7. การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

195 ฝึกอบรมหลักสูตร 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ 

450,000 450,000 450,000 450,000 กองการ
เจ้าหน้าที่ 

196 ฝึกอบรมหลักสูตรการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ในการท างานส าหรับบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

260,000 260,000 260,000 260,000 กองการ
เจ้าหน้าที่ 

197 ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Knowledge 
Management : KM) 

150,000 150,000 150,000 150,000 กองการ
เจ้าหน้าที่ 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
7. การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

198 อบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการ  
การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
และแนวทางการปฏิบัต ิ
ตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

80,000 80,000 80,000 80,000 กองการ
เจ้าหน้าที่ 

199 อบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ 
ข้าราชการ อบจ. และพนักงาน
จ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม ่

80,000 80,000 80,000 80,000 กองการ
เจ้าหน้าที่ 

200 ฝึกอบรมหลักสตูร 
การเตรียมความพร้อม 
บุคลากรเข้าสู่วัยเกษียณ 

600,000 600,000 600,000 600,000 กองการ
เจ้าหน้าที่ 

201 การสรรหาบุคลากร 400,000 400,000 400,000 400,000 กองการ
เจ้าหน้าที่ 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 
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7. การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

202 จัดจ้างที่ปรึกษาส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

350,000 350,000 350,000 350,000 กองการ
เจ้าหน้าที่ 

203 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาระบบสารสสนเทศ
งานทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

90,000 90,000 90,000 90,000 กองพัสดุฯ 
 

(โครงการ
เพิ่มเติม) 

7.2 แผนงาน
การศึกษา 

204 จัดท าสื่อเพ่ือการเผยแพร่การ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ
ส านักการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ส านัก
การศึกษาฯ 

7.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

205 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรสถานสงเคราะห์
คนชราวัยทองนิเวศน์ 

350,000 350,000 350,000 350,000 ส านักปลัดฯ 
 
 

(เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) 

เดิม 

(250,000) (250,000) (250,000) (250,000) 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

การพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
7. การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
7.5 แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

206 สนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ/พระราช
เสาวนีย์ 
 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักปลัดฯ 
ร่วมกับมูลนิธิ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชด าริ 

 
(เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) 

เดิม 

(200,000) (200,000) (200,000) (200,000) 

207 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/
การปกป้องสถาบันส าคัญ 
ของชาติ 

28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 ส านักปลัดฯ 

208 อบรมสัมมนาวิชาการบริบท
ของท้องถิ่นกับการพัฒนา
ประเทศในปัจจุบัน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักปลัดฯ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายละเอียดการจัดท าโครงการและงบประมาณโครงการที่สุ่มติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

รายละเอียดการจัดท าโครงการและงบประมาณโครงการที่สุ่มติดตาม 
 
1. วางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 5 
ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม เชื่อมบ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ต าบลสันผีเสื อ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ ง หมู่ที่ 3 ต าบลแม่หอพระ เชื่อมบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ต าบล
ช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ วเฒ่า หมู่ที่ 8 ต าบลแม่สาบ เชื่อมบ้านกิ่วเสือ หมู่ที่ 7 ต าบล
ยั งเมิน อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

4. ก่อสร้างถนนลาดยางเอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายคันคลอง บ้านปากทางสะลวง หมู่ที่ 7 ต าบล
ขี เหล็ก เชื่อมบ้านสันโป่ง หมู่3 ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 ต าบลกองแขก เชื่อมบ้านยางส้าน หมู่
ที่ 8 ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลขุนคง เชื่อมบ้านเกาะ หมุ่ที่ 3 ต าบล
สบแม่ข่า อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

7. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอลฟัลต์คอนกรีต ปากซอย 2 บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 8 
ต าบลแม่เหียะ เชื่อบ้านร้องเรือค่ า หมู่ที่ 12 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
8. ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการเอาชนะยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อ าเภอหางดง 
ประจ าปี 2561 รุ่นที่ 1 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

9. แข่งขันกีฬากีฬา อ าเภอสะเมิง ต้านภัยเสพติด ประจ าปี 2561 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

11. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยา 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

12. ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื นที่สูงทั งระบบ เพ่ือความเหลื่อมล  า และสร้างเสริมศักยภาพของ
ชุมชนพื นที่สูงพหุงวิทยาการ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

13. อบรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านดนตรีและศิลปะการแสดงพื นบ้าน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

14. ปฏิรูปการศึกษา ก้าวสู่ฝัน สู่อนาคตท่ีมั่นคง และยั่งยืน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

15. ฝึกอบรมวินัยจราจรและการจัดการจราจร (ลูกเสือ เนตรนารีจราจร) 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

16. “นักกฎหมายน้อย” เพ่ือเป็นเครือข่ายเยาวชนยุติธรรม 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

17. ส่งเสริมทุนการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

18. ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต้านยาเสพติด อ าเภอแม่แจ่ม ประจ าปี 2561 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

19. อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาคใต้ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแอ่น เชื่อมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 
ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

21. ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธภาพในการเอาชนะยาเสพติดเพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อ าเภอสารภี 
ประจ าปี 2561 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

22. ฝึกอบรม ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดส าหรับนักเรียน เยาวชน ครูและผู้ปกครอง
ในอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

23. ฝึกอบรมและให้ความรู้ การเอาชนะยาเสพติดสร้างชุมชนเข้มแข็ง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

24. ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการเอาชนะยาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อ าเภอสัน
ก าแพงประจ าปี 2561 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

25. ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการเอาชนะยาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อ าเภอสันทราย
ประจ าปี 2561 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

26. ฝึกอบรม ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดส าหรับนักรียนเยาวชน ครูและผู้ปกครองใน
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

27. ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติดในพื นที่อ าเภอสันทราย 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

28. บูรณะทางเชื่อมโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชม. 5101 (ถนน อบจ. ชม) บ้าน
โป่ง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงิน หมู่ที่ 13 ต าบลนาเกียน เชื่อมหมู่บ้านผาปูน หมู่ที่ 7 
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนถ่ายโอน อบจ.เชียงใหม่ สาย ชม 4052) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

30. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาเชิงพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปู หมู่ที่ 1 ต าบลท่าตอน เชื่อมบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 
ต าบลมะลิกา อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

32. ประชุมสัมมนาภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ครั งที่ 2/2561 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

33. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ “เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่” 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

34. ประชุมสัมมนาคณะท างานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั งที่ 1/2561 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

35. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ (กองทุนปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

36. จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตราย และผูกมัดสลิงเพ่ือ
รักษาต้นยางนาที่แตกร้าว ฯลฯ 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

37. ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่” 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

38. ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยงทั งในและนอกสถานที่และประชาชนทั่วไป อ าเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

39. แข่งขันกีฬาอ าเภอแม่แจ่ม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

40. แข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอสันป่าตอง ครั งที่ 3 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

41. จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยาเสพติดอ าเภอฝาง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน  
ต่อการให้บริการและการบริหารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และ 

ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน  
ต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต่อการห้าบริการและการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่
ปรึกษาส าหรับโครงการนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจและติดตามคุณภาพผลการด าเนินงานตาม
บทบาท ด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสี่ป ีและ 3)  เพื่อทราบข้อเสนอแนะ
ส าหรับน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน่ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  

หมายเหตุ การให้บริการ หมายถึง การด าเนินโครงการ/ กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
แผนการด าเนนการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการ/ กิจกรรม ใน
ยุทธศาสตร์ 7 ด้านคือ      1) โครงสร้างพื้นฐาน 2) เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 3) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 4) การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 6) การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม และ 7) การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับท่าน และเติมค าในช่องว่าง 

1. เพศ  
 ชาย   หญิง 

2. อายุ ................. ป ี
3. การศึกษาข้ันสูงสุด 

 ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/
ชั้นสูง  

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   อ่ืนๆ 
4. ต าแหน่ง 

 ก านัน  

 ผู้ใหญ่บ้าน 
5. ท่านทราบบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ 

 ไม่ทราบ   

 ทราบ      ทราบจาก   เว็บไซต์   รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 
            วิทยุ    โทรทัศน์    
     หนังสือพิมพ์  แผ่นพับ/ วารสาร อบจ. 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

6. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านได้รับเอกสารใดบ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561-2564) 
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ
...........................................................................................................................)  
7. ในปีงบประมาณ 2561 ท่านได้รับการสนับสนุนและผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ใดบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 โครงสร้างพื้นฐาน 
 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การศึกษาและพัฒนคุณภาพชีวิต 
 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของโครงการ/

กิจกรรมที่ท่านได้รับประโยชน์ 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
  

 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านประชาสัมพันธ์ 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โครงการ/

กิจกรรม อย่างชัดเจน 
     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อที่
ทันสมัยและเข้าถึงง่าย เช่น Face Book, Website เป็นต้น 

     

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ข้อ ข้อค าถาม (ต่อ) 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่คอย

ให้บริการท่านอยู่อย่างชัดเจน 
     

ด้านการมีส่วนร่วม 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านน าเสนอโครงการ/

กิจกรรมเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 
     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

     

ด้านการด าเนนิโครงการ 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน 
     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

     

3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมพร้อมด้านเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับงานและหน้าที่ 

     

4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน (มีการด าเนินการทุกปี หรือมีการเข้าไปบ ารุง
ดูแลรักษา ก่อให้เกิดประโยขน์อย่างยั่งยืนกับชุมชน เช่น งานเทศกาล
ต่างๆ งานแสดงสินค้า ก่อสร้างถนน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง) 

     

ด้านการมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่

ช่วยแก้ไขปัญหาของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน อย่างแท้จริง 
     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน ได้อย่างเหมาะสม 

     

ด้านการรับฟังข้อเสนอแนะ 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางท่ีหลากหลายในการ

รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม เช่น 
ประชาคม การเปิดเวทีรับฟังปัญหา เป็นต้น 

     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด โครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหาตามข้อเสนอแนะของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน   

     

 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
  

 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1 มีการจัดการระบบการให้บริการตามล าดับ ก่อน – หลัง       
2 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
3 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสมไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
4 การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว      
5 แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
6 มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ ชัดเจน      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย และอธิบาย

ขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
     

2 เจ้าหน้าทีม่ีความสุภาพ กระตือรือร้น และมีความเต็มใจในการให้บริการ      
3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม      
4 เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองและเป็นมิตรกับผู้มารับบริการ      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งท าเลที่ตั้งสามารถเดินทาง

สะดวกสบาย 
     

2 มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริหารชัดเจน      
3 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย      
4 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เช่น 

ห้องน้ า จุดบริการน้ าดื่ม เป็นต้น 
     

5 มีเครื่องมือ/ วัสดุ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศที่
เพียงพอ 

     

6 สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      
7 มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่ให้บริการ      



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการให้บริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

จุดเด่น
............................................................................................................................. ...................... 
จุดที่ควรปรับปรุง
.................................................................................... ................................................ 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
จุดเด่น
............................................................................................................................. ...................... 
จุดที่ควรปรับปรุง
....................................................................................................................................  

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
จุดเด่น
.................................................................................................... ............................................... 
จุดที่ควรปรับปรุง
............................................................................................................................. ....... 

 
ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
  

 5 หมายถึง มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 

3 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
2 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 
1 หมายถึง ไม่มีส่วนร่วม 
 

ข้อ กระบวนการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีการจัดท าประชาคม หรือการประชุมภาค

ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     

2 โครงการจากแผนชุมชน/ หน่วยงาน ของท่านถูกบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี 
หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

     

3 ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ริเริ่มผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆ 

     

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ข้อ กระบวนการท างาน(ต่อ) 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 
     

5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ หรือแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

     

6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการ/ กิจกรรม ที่ด าเนินงาน
ร่วมกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐในการจัดบริหารสาธารณะ 
หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

     

7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการมอบหมาย/ ร่วมมือ/ ส่งเสริม
ให้ภาคชุมชน หรือองค์กรใดๆ เป็นผู้ด าเนินการแทนที่แก้ไขปัญหาชุมชน 
หรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

 
ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และ

การด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
  

 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การติดต่อและประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 

2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
     

2 การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผน เช่น ข้อมูลปัญหา/
ผลงานที่ผ่านมา การส ารวจความต้องการของประชาชนประกอบการ
ก าหนดประเด็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาในภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

     

 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ข้อ ข้อค าถาม(ต่อ) 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3 การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

     

4 การประสานแผน/บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

     

5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดอากาสให้ท่านได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ในระดับใด 

     

6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมตัดสินใจ 
พิจารณาแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในระดับ
ใด 

     

7 การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับปัญหา ความของการของ
ประชาชนและชุมชน 

     

8 ความพึงพอใจโดยรวมของแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

     

9 ความพึงพอใจโดยรวมของการด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

     

 
ส่วนที่ 7 ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับการพัฒนาการให้บริการ และการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน และเติมค าในช่องว่าง 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการ
โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ใดมากท่ีสุด (ตอบได้ 3 ข้อ) 
 โครงสร้างพื้นฐาน 
 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การศึกษาและพัฒนคุณภาพชีวิต 
 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

2. จุดเด่นของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการที่ท่านได้
ด าเนินการ 

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. .................................... 

........................................................... ........................................................................ .............................. 

............................................................................................................................. .................................... 
3. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการที่

ท าได้ด าเนินการ 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................... .................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. .................................... 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
โปรดส่งคืน รศ.ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น หัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลฯ 

63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของก านันผู้ใหญ่บ้าน   
(ส่งไป 294 คน ได้รับกลบัมา 20 คน) คิดเป็นร้อยละ 6.80  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 18 90.00 
 หญิง 2 10.00 

รวม 20 100.00 
อายุ 
 น้อยกว่า 35 ปี 2 10.00 
 35 – 46  ปี 2 10.00 
 มากกว่า 46 ปี 16 80.00 

รวม 20 100.00 
เฉลี่ย 52.80 ปี อายุน้อยสุด 35 ปี อายุมากสุด 68 ปี   

การศึกษาขั้นสูงสุด 
 ประถมศึกษา 4 20.00 
 มัธยมศึกษา 9 45.00 
 ปริญญาตรี 6 30.00 
 ปริญญาโท 1 5.00 

รวม 20 100.00 
ต าแหน่ง 
 ก านัน 2 10.00 
 ผู้ใหญ่บ้าน 18 90.00 

รวม 20 100.00 
ท่านทราบบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ 
 ไม่ทราบ 3 15.00 

 ทราบ ทราบจาก 17 85.00 
  - เว็บไซด์ 5 25.00 
  - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 10 50.00 
  - วิทยุ - - 
  - โทรทัศน์ 2 10.00 
  - หนังสือพิมพ์ 3 15.00 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 1 (ต่อ) 

  - แผ่นพับ/ วารสาร อบจ. 10 50.00 
 รวม 20 100.00 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านได้รับเอกสารใดบ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 1. แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561-

2564) 
9 45.00 

 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

3 15.00 

 3. แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

6 30.00 

 อ่ืนๆ (ไม่เคยได้รับ) 5 25.00 
ในปีงบประมาณ 2561 ท่านได้รับการสนับสนุนและผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ใดบ้าง 
 1. โครงสร้างพื้นฐาน 14 70.00 

 2. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 5.00 
 4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
2 10.00 

 5. การศึกษาและพัฒนคุณภาพชีวิต 1 5.00 
 6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและ

สังคม 
2 10.00 

 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1 5.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของโครงการ/
กิจกรรมที่ท่านได้รับประโยชน์ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านประชาสัมพันธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน 
3.65 1.60 ดี 

 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โดย
ใช้สื่อที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย เช่น Face Book, Website เป็น
ต้น 

3.45 1.60 ปาน
กลาง 

 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ที่คอยให้บริการท่านอยู่อย่างชัดเจน 

3.45 1.50 ปาน
กลาง 

ด้านการมีส่วนร่วม 
 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านน าเสนอ

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 
3.50 1.70 ดี 

 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วน
ร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.60 1.64 ดี 

ด้านการด าเนนิโครงการ 
 6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการชี้แจงขั้นตอนการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน 
3.65 2.08 ดี 

 7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.90 1.10 ดี 

 8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมพร้อมด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับงานและ
หน้าที่ 

3.85 2.03 ดี 

 9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (มีการด าเนินการทุกปี หรือ
มีการเข้าไปบ ารุงดูแลรักษา ก่อให้เกิดประโยขน์อย่างยั่งยืนกับ
ชุมชน เช่น งานเทศกาลต่างๆ งานแสดงสินค้า ก่อสร้างถนน ที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง) 

3.95 2.00 ดี 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 2 (ต่อ) 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านการมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน อย่าง
แท้จริง 

3.75 2.10 ดี 

 11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน 
ได้อย่างเหมาะสม 

3.75 2.15 ดี 

ด้านการรับฟังข้อเสนอแนะ 
 12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางที่

หลากหลายในการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากการด าเนิน
โครงการ/ กิจกรรม เช่น ประชาคม การเปิดเวทีรับฟังปัญหา เป็น
ต้น 

3.60 2.11 ดี 

 13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน   

3.70 2.10 ดี 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของโครงการ/กิจกรรมที่
ท่านได้รับประโยชน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 1. มีการจัดการระบบการให้บริการตามล าดับ ก่อน – หลัง  3.80 1.51 ดี 
 2. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 3.80 1.50 ดี 

 3. ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสมไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.65 1.50 ดี 

 4. การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 3.45 1.61 ปาน
กลาง 

 5. แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 3.55 1.50 ดี 

 6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ ชัดเจน 3.35 1.57 ปาน
กลาง 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 7. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย และ

อธิบายขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
3.60 1.64 ดี 

 8. เจ้าหน้าทีม่ีความสุภาพ กระตือรือร้น และมีความเต็มใจในการ
ให้บริการ 

3.75 1.59 ดี 

 9. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม 3.75 1.50 ดี 

 10. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองและเป็นมิตรกับผู้มารับบริการ 3.80 1.50 ดี 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งท าเลที่ตั้งสามารถ

เดินทางสะดวกสบาย 
4.15 1.42 ดีมาก 

 12. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริหาร
ชัดเจน 

4.05 1.47 ดีมาก 

 13. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.00 1.41 ดีมาก 
 14. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่าง

เหมาะสม เช่น ห้องน้ า จุดบริการน้ าดื่ม เป็นต้น 
3.90 1.41 ดี 

 15. มีเครื่องมือ/ วัสดุ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เพียงพอ 

3.85 1.39 ดี 

 16. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 3.50 1.47 ดี 

 17. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่ให้บริการ 3.60 1.43 ดี 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.74 อยู่ในระดับ ดี 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการให้บริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
จุดเด่น 
 1. อนุมัติโครงการเบิกจ่าย 

2. สถานที ่
3. เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับประชาชนที่ไปติดต่องาน 
4. ไม่ยุ่งยาก 
5. รวดเร็วทันใจ 
6. พึงพอใจ 
7. ที่ตั้งชัดเจนหาง่าย 
8. มีแผนกรับเรื่อง 

ควรปรับปรุง 
 1. ขอสนับสนุนไม่ได้รับความส าเร็จแท้จริง ไม่ติดตามงาน 

2. เน้นสมาชิก(สจ) ท างานเข้าชมชน หมู่บ้านให้มากหน่อย เน้นงานมวลชนของสมาชิก 
3. ควรปรับปรุงและแก้ไขในเรื่องโครงการพ้ืนฐานตามที่ประชาชนต้องการ 
4. การติดต่อฝ่ายบริหารยุ่งยาก 
5. จัดการเอกสารให้ชัดเจน ในการติดต่อ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
จุดเด่น 
 1. บริการพอใช้ 

2. พูดจาสุภาพเรียบร้อย 
3. การบริการประทับใจ 
4. บริการดีมาก 

ควรปรับปรุง 
 1. ให้บริการง่าย แต่ปฏิบัติช้ามาก 

2. ดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับปรุง 
3. บริการด้านการแนะน าตัว 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 4 (ต่อ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
จุดเด่น 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
จุดเด่น 
 1. สถานที่กว้างขวาง 

2. เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย 
3. พึงพอใจ 
4. ดีมาก 

ควรปรับปรุง 
 1. บริการช้าเกินไป 

2. สถานที่จอดรถบางวันก็แน่น 
3. ไม่ต้องปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

กระบวนการท างาน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีการจัดท าประชาคม หรือการประชุมภาค  
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

4.05 1.39 ดีมาก 

2. โครงการจากแผนชุมชน/ หน่วยงาน ของท่านถูกบรรจุในแผนพัฒนา
สี่ปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3.95 1.50 ดี 

3. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ริเริ่มผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆ 

3.90 1.59 ดี 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 

3.70 1.69 ดี 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ หรือ
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4.00 1.56 ดีมาก 

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการ/ กิจกรรม ที่
ด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐในการจัด
บริหารสาธารณะ หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

3.95 1.47 ดี 

7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการมอบหมาย/ ร่วมมือ/ 
ส่งเสริมให้ภาคชุมชน หรือองค์กรใดๆ เป็นผู้ด าเนินการแทนที่แก้ไข
ปัญหาชุมชน หรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4.30 1.90 ดีมาก 

ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 อยู่ในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และ
การด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. การติดต่อและประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 
2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3.50 0.95 ดี 

2. การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผน เช่น ข้อมูลปัญหา/
ผลงานที่ผ่านมา การส ารวจความต้องการของประชาชนประกอบการ
ก าหนดประเด็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาในภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

3.50 0.89 ดี 

3. การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งการด าเนินงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

3.65 0.81 ดี 

4. การประสานแผน/บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

3.70 0.80 ดี 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดอากาสให้ท่านได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ในระดับใด 

3.50 0.83 ดี 

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วม
ตัดสินใจ พิจารณาแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ในระดับใด 

3.35 0.88 ดี 

7. การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับปัญหา ความของการ
ของประชาชนและชุมชน 

3.30 1.17 ปาน
กลาง 

8. ความพึงพอใจโดยรวมของแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3.55 0.95 ดี 

9. ความพึงพอใจโดยรวมของการด าเนินงานตามแผนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3.50 0.95 ดี 

ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และการ
ด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 อยู่ในระดับ ดี 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 7 ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับการพัฒนาการให้บริการ และการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ใดมากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. โครงสร้างพื้นฐาน 11 55.00 
2. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4 20.00 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 35.00 
4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 10.00 
5. การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 15.00 
6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 3 15.00 
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4 20.00 

 

2. จุดเด่นของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการที่ท่านได้
ด าเนินการ 

- มี สจ. ที่สู้งาน ติดตามงานตลอดเวลาและเห็นความส าคัญของโครงการและผู้น าท้องที่ 
- มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและคลองชลประทาน 
 
3. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อ

โครงการที่ท าได้ด าเนินการ 
- การประสานงานกับสมาชิกค่อนข้างยากล าบากให้สมาชิก(สจ.) ลงพื้นที่ให้มากกว่านี้ เน้น

งานมวลชนเพื่อจะได้ประสานงานด้านโครงการ 
- บางโครงการก็อยู่ในช่วงหน้าฝน 
- อยากให้รีบสร้างถนนคลองชลประทานให้เสร็จเร็วๆ 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และ 

ผลประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ที่มีต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ค าชี้แจง ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นที่ปรึกษา
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 โดยการติดตามและประเมินผลฯ นั้นต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการให้บริการและการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ท่านตอบข้อค าถามตามความเป็นจริง 

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือตรวจและติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามี
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการ
บริหารจัดการ 

 2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานของ
องค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 3. เพ่ือทราบข้อเสนอเพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับท่าน และเติมค าในช่องว่าง 

1. เพศ  
 ชาย   หญิง 

2. อายุ ............ ป ี
3. การศึกษาข้ันสูงสุด 

 ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/
ชั้นสูง  

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   อ่ืนๆ 
4. ท่านเข้ามารับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อปี ................................ครั้ง 
5. ในปีงบประมาณ 2561 ท่านได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้

ยุทธศาสตร์ใดบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 โครงสร้างพื้นฐาน 
 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การศึกษาและพัฒนคุณภาพชีวิต 
 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

6. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านได้รับเอกสารใดบ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใม่ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561-2564) 
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................................................................) 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมของ

โครงการ/กิจกรรมท่านได้รับประโยชน์ 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
  

 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านประชาสัมพันธ์ 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โครงการ/

กิจกรรม อย่างชัดเจน 
     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อที่
ทันสมัยและเข้าถึงง่าย เช่น Face Book, Website เป็นต้น 

     

3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่คอย
ให้บริการท่านอยู่อย่างชัดเจน 

     

ด้านการมีส่วนร่วม 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านน าเสนอโครงการ/

กิจกรรมเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 
     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

     

ด้านการด าเนนิโครงการ 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน 
     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

     



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ข้อ ข้อค าถาม(ต่อ) 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านการด าเนนิโครงการ(ต่อ) 
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมพร้อมด้านเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับงานและหน้าที่ 
     

4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน (มีการด าเนินการทุกปี หรือมีการเข้าไปบ ารุง
ดูแลรักษา ก่อให้เกิดประโยขน์อย่างยั่งยืนกับชุมชน เช่น งานเทศกาล
ต่างๆ งานแสดงสินค้า ก่อสร้างถนน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง) 

     

ด้านการมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่

ช่วยแก่ไขปัญหาของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน อย่างแท้จริง 
     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน ได้อย่างเหมาะสม 

     

ด้านการรับฟังข้อเสนอแนะ 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางท่ีหลากหลายในการ

รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม เช่น 
ประชาคม การเปิดเวทีรับฟังปัญหา เป็นต้น 

     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด โครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหาตามข้อเสนอแนะของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
  

 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถงึ มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1 มีการจัดการระบบการให้บริการตามล าดับ ก่อน – หลัง       
2 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
3 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสมไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
4 การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว      
5 แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
6 มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ ชัดเจน      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย และอธิบาย

ขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
     

2 เจ้าหน้าทีม่ีความสุภาพ กระตือรือร้น และมีความเต็มใจในการให้บริการ      
3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม      
4 เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองและเป็นมิตรกับผู้มารับบริการ      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งท าเลที่ตั้งสามารถเดินทาง

สะดวกสบาย 
     

2 มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริหารชัดเจน      
3 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย      
4 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เช่น 

ห้องน้ า จุดบริการน้ าดื่ม เป็นต้น 
     

5 มีเครื่องมือ/ วัสดุ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศที่
เพียงพอ 

     

6 สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      
7 มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่ให้บริการ      



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการให้บริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

จุดเด่น
..................................................................................................................... .............................. 
จุดที่ควรปรับปรุง
............................................................................................................................. ....... 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
จุดเด่น
....................................................................... ............................................................................ 
จุดที่ควรปรับปรุง
............................................................................................................................. ....... 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
จุดเด่น
..................................................................................................................... .............................. 
จุดที่ควรปรับปรุง
.......................................................................................... .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
  

 5 หมายถึง มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 

3 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
2 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 
1 หมายถึง ไม่มีส่วนร่วม 
 

ข้อ กระบวนการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีการจัดท าประชาคม หรือการประชุมภาค

ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     

2 โครงการจากแผนชุมชน/ หน่วยงาน ของท่านถูกบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี 
หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

     

3 ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ริเริ่มผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆ 

     

4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 

     

5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ หรือแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

     

6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการ/ กิจกรรม ที่ด าเนินงาน
ร่วมกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐในการจัดบริหารสาธารณะ 
หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

     

7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการมอบหมาย/ ร่วมมือ/ ส่งเสริม
ให้ภาคชุมชน หรือองค์กรใดๆ เป็นผู้ด าเนินการแทนที่แก้ไขปัญหาชุมชน 
หรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านของการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
  

 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อ ยุทธศาสตร์ 
ระดับความพึงพอใจ(คะแนน) 
5 4 3 2 1 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร      
2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค 

ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1 ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง      
2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ      
3 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์

ชุมชน ให้ได้มาตรฐานเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
     

4 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การตลาด 

     

5 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว      
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
3 พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม      

 ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
1 การเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น      

ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย      
2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
     

3 การบริหารและจัดการศึษาของโรงเรียน      



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

4 การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน      
5 ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน      
6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส      

ข้อ ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
ระดับความพึงพอใจ(คะแนน) 
5 4 3 2 1 

ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย      
2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัย การป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ ท้องถิ่น 
     

4 การป้องกนัและแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด      
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1 การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ภาครัฐ
เตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

     

2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ      
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารการจัดการและการ

ตรวจสอบควบคุม 
     

4 จัดหา/ สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม กรุณาส่งกลับคืนทางไปรษณีย ์
รศ.ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น หัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลฯ 

สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 

 

ส่วนที่ 7 ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับการพัฒนาการให้บริการ และการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน และเติมค าในช่องว่าง 
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการ

โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ใดมากท่ีสุด (ตอบได้ 3 ข้อ) 
 โครงสร้างพื้นฐาน 
 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การศึกษาและพัฒนคุณภาพชีวิต 
 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการที่
ท าได้ด าเนินการ 

.................................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................... .......................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ที่มีต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

(ส่งไป 42 คน ได้รับกลับมา 13 คน) คิดเป็นร้อยละ 30.95  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 11 84.60 
 หญิง 2 15.40 

รวม 13 100.00 
อายุ 
 น้อยกว่า 50 ปี 4 30.75 
 50 – 60  ปี 4 30.75 
 มากกว่า 60 ปี 5 38.50 

รวม 13 100.00 
เฉลี่ย 55.69 ปี อายุน้อยสุด 37 ปี อายุมากสุด 68 ปี   

การศึกษาขั้นสูงสุด 
 มัธยมศึกษา 2 15.40 
 ปริญญาตรี 4 30.80 
 ปริญญาโท 7 53.80 

รวม 13 100.00 
ท่านเข้ามารับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กี่ครั้งต่อปี 
 น้อยกว่า 20 ครั้ง 7 53.80 
 20 – 30 ครั้ง 3 23.10 
 มากกว่า 30 ครั้ง 3 23.10 

รวม 13 100.00 
 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 1 (ต่อ) 

ในปีงบประมาณ 2561 ท่านได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์
ใดบ้าง 
 1. โครงสร้างพื้นฐาน 13 100.00 

 2. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5 38.50 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 23.10 
 4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
11 84.60 

 5. การศึกษาและพัฒนคุณภาพชีวิต 5 38.50 
 6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและ

สังคม 
9 69.20 

 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 53.80 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านได้รับเอกสารใดบ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 1. แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561-

2564) 
12 92.30 

 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

12 92.30 

 3. แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

12 92.30 

 4. อ่ืนๆ (ระบุ ไม่เคยได้รับ) 1 7.70 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของโครงการ/
กิจกรรมที่ท่านได้รับประโยชน์ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านประชาสัมพันธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน 
4.08 0.76 ดีมาก 

 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โดย
ใช้สื่อที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย เช่น Face Book, Website เป็น
ต้น 

4.00 0.82 ดีมาก 

 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ที่คอยให้บริการท่านอยู่อย่างชัดเจน 

3.77 0.73 ดี 

ด้านการมีส่วนร่วม 
 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านน าเสนอ

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 
4.15 0.56 ดีมาก 

 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วน
ร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

4.23 0.60 ดีมาก 

ด้านการด าเนนิโครงการ 
 6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการชี้แจงขั้นตอนการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน 
3.92 0.86 ดี 

 7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.82 0.80 ดี 

 8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมพร้อมด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับงานและ
หน้าที่ 

3.92 0.95 ดี 

 9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (มีการด าเนินการทุกปี หรือ
มีการเข้าไปบ ารุงดูแลรักษา ก่อให้เกิดประโยขน์อย่างยั่งยืนกับ
ชุมชน เช่น งานเทศกาลต่างๆ งานแสดงสินค้า ก่อสร้างถนน ที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง) 

3.92 0.76 ดี 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 2 (ต่อ) 

ด้านการมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน อย่าง
แท้จริง 

4.00 0.82 ดีมาก 

 11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน 
ได้อย่างเหมาะสม 

4.85 1.95 ดีมาก 

ด้านการรับฟังข้อเสนอแนะ 
 12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางที่

หลากหลายในการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากการด าเนิน
โครงการ/ กิจกรรม เช่น ประชาคม การเปิดเวทีรับฟังปัญหา เป็น
ต้น 

3.92 0.76 ดี 

 13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน   

4.00 0.91 ดีมาก 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของโครงการ/กิจกรรมที่
ท่านได้รับประโยชน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 1. มีการจัดการระบบการให้บริการตามล าดับ ก่อน – หลัง  3.69 1.03 ดี 
 2. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 3.46 0.78 ปานกลาง 
 3. ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสมไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.38 0.65 ปานกลาง 
 4. การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 3.46 0.66 ปานกลาง 
 5. แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 3.54 0.88 ดี 
 6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ ชัดเจน 3.46 1.00 ปานกลาง 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 7. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย และ

อธิบายขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
3.62 0.51 ดี 

 8. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ กระตือรือร้น และมีความเต็มใจในการ
ให้บริการ 

3.62 0.77 ดี 

 9. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม 4.00 0.71 ดีมาก 
 10. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองและเป็นมิตรกับผู้มารับบริการ 3.92 0.76 ดี 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งท าเลที่ตั้งสามารถ

เดินทางสะดวกสบาย 
4.15 0.99 ดีมาก 

 12. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริหาร
ชัดเจน 

3.85 0.90 ดี 

 13. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.23 0.83 ดีมาก 
 14. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่าง

เหมาะสม เช่น ห้องน้ า จุดบริการน้ าดื่ม เป็นต้น 
3.77 0.93 ดี 

 15. มีเครื่องมือ/ วัสดุ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เพียงพอ 

3.62 0.87 ดี 

 16. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 3.08 1.04 ปานกลาง 
 17. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่ให้บริการ 3.62 1.04 ดี 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับ ดี 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการให้บริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
จุดเด่น 
 1. ดีครับในการท างาน 

2. บริการให้ค าแนะน าที่ดี เข้าใจดี 
3. ผู้บริหารขององค์กรตั้งใจท างาน 

ควรปรับปรุง 
 1. ท างานช้าไปชาวบ้านรอนาน 

2. ต้องติดตามโครงการที่ขอไปให้เร็วกว่านี้ 
3. ควรกระจายงานให้มากกว่านี้เพื่อความรวดเร็ว 
4. ควรมีป้ายบอกรายละเอียดในแต่ละส่วนว่าอยู่ชั้นใดบ้าง 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
จุดเด่น 
 1. บริการดี  

2. เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารดี 
ควรปรับปรุง 
 1. อย่ายึดติดระเบียบมากเกินไป ควรให้พอดี 

2. ควรกระจายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง 
3. ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าจุดติดต่อสอบถาม 
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ควรมีทักษะภาษาอังกฤษด้วย  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
จุดเด่น 
 1. ที่ตั้งส านักงาน อบจ.สะดวกสบายในการเดินทาง 
ควรปรับปรุง 
 1. เน้นการบริการสาธารณะอย่างจริงใจ 

2. ควรอธิบายและชี้แจงให้มากกว่านี้ 
3. ห้องพักสมาชิกยังไม่มี 
4. ควรมีที่จอดรถให้ผู้ติดต่องาน หาที่จอดรถยากและไม่อยากมา 
5. ลานจอดรถไม่เพียงพอ 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

กระบวนการท างาน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีการจัดท าประชาคม หรือการประชุมภาค  
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

4.15 1.52 ดีมาก 

2. โครงการจากแผนชุมชน/ หน่วยงาน ของท่านถูกบรรจุในแผนพัฒนา
สี่ปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4.46 1.51 ดีมาก 

3. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ริเริ่มผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆ 

4.23 1.69 ดีมาก 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 

4.23 1.59 ดีมาก 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ หรือ
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4.23 1.69 ดีมาก 

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการ/ กิจกรรม ที่
ด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐในการจัด
บริหารสาธารณะ หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4.15 1.68 ดีมาก 

7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการมอบหมาย/ ร่วมมือ/ 
ส่งเสริมให้ภาคชุมชน หรือองค์กรใดๆ เป็นผู้ด าเนินการแทนที่แก้ไข
ปัญหาชุมชน หรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

3.77 1.96 ดี 

ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.17 อยู่ในระดับ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และ
การด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 3.92 1.75 ดี 
2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้าน
สาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน 

4.38 1.56 ดีมาก 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 3.69 1.80 ดี 
4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ 3.62 185 ดี 
5. ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐานเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

3.62 1.90 ดี 

6. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การตลาด 

3.69 1.84 ดี 

7. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว 3.92 1.75 ดี 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.85 1.77 ดี 
9. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.85 1.77 ดี 
10. พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 3.77 1.74 ดี 
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
11. การเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 3.92 1.66 ดี 
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
12. การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 3.85 1.77 ดี 
13. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

4.00 1.73 ดีมาก 

14. การบริหารและจัดการศึษาของโรงเรียน 4.23 1.64 ดีมาก 
15. การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 4.08 1.71 ดีมาก 
16. ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 4.08 1.61 ดีมาก 
17. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 4.00 1.63 ดีมาก 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 6 (ต่อ) 

ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
18. กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

3.62 0.87 ดี 

19. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.85 0.90 ดี 
20. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัย การ
ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ ท้องถิ่น 

3.46 0.97 ปาน
กลาง 

21. การป้องกันและแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 3.46 1.13 ปาน
กลาง 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
22. การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ภาครัฐ
เตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3.46 0.88 ปาน
กลาง 

23. เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ 4.15 1.68 ดีมาก 
24. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารการจัดการและ
การตรวจสอบควบคุม 

3.54 0.88 ดี 

25. จัดหา/ สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 3.54 0.88 ดี 
ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และการ
ด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เท่ากับ 3.82 อยู่ในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 
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ส่วนที่ 7 ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับการพัฒนาการให้บริการ และการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ใดมากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. โครงสร้างพื้นฐาน 12 92.30 
2. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 6 46.20 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 15.40 
4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 69.20 
5. การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 23.10 
6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 4 30.80 
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 46.20 

 

2. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อ
โครงการที่ท าได้ด าเนินการ 

- มีงบประมาณบางอย่างเบิกไม่ได้ เกิดความซ้ าซ้อน 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่นเรื่องถนน งบประมาณ 1 ล้าน

กว่าบาท ได้ความยาวไม่มาก และมีจ านวนความต้องการหลายเส้นทาง 
- งบประมาณมีจ ากัด/พ้ืนที่ทั้ง 25 อ าเภอ มีงบพัฒนาน้อยมากไม่เพียงพอ ควรปรับปรุง

ระบบ บริหารจัดการองค์กรให้มีความรวดเร็วคล่องตัว ลดขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การ
ด าเนินการของโครงการเสร็จตามก าหนด งานประชาสัมพันธ์ เน้นหัวใจส าคัญควรมี
เจ้าหน้าที่ท่ีมีทักษะ ความรู้ สื่อสารแก่หน่วยงานอ่ืนๆและบุคคลที่มาติดต่อ(ปัจจุบันไม่มี
เจ้าหน้าที่อยู่ประจ า) 

- การบริหารงานหลายขั้นตอน ต้องรอการประสานงานขอความช่วยเหลือเครื่องจักรใหญ่ ไม่
ค่อยได้รับการประสานงาน ช่วยเหลืออย่างที่ควร 

- โครงการที่ได้รับการสนับสนุนมักจะล่าช้าในขั้นตอนของการเบิกจ่าย โครงการที่ได้รับไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ 

- มีงบประมาณไม่เพียงพอความต้องการของประชาชน เจ้าหน้าที่ขาดการกระตือรือร้นใน
การท างาน ขาดการบูรณาการในการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

- ทุกโครงการที่ด าเนินการมีปัญหา  
- ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ให้มากกว่านี้ทุกแผนก 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการบริหารงานตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

กลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และ 

ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มีต่อการบริหารงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ค าชี้แจ้ง ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นที่ปรึกษาติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการติดตามและ
ประเมินผลฯ นั้นต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อ
การบริหารงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
กลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ท่านตอบข้อค าถามตามความเป็นจริง 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อตรวจและติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ 
 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานขององค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3. เพื่อทราบข้อเสนอเพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับท่าน และเติมค าในช่องว่าง 

1. เพศ  
 ชาย   หญิง 

2. อายุ .......... ... ปี 
3. การศึกษาข้ันสูงสุด 

 ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/
ชั้นสูง  

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   อ่ืนๆ 
4. ประสบการท างานใน อบจ.เชียงใหม่ ......................ปี 
5. ต าแหน่ง 

 ส านักปลัดฯ   กองการเจ้าหน้าที่  กองแผนและงบประมาณ 
 กองคลัง   ส านักงานการช่างฯ  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
 กองกิจการสภา อบจ. หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6. ลักษณะการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ของท่าน 
 ในส านักงาน   นอกส านักงาน 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมท่านได้รับประโยชน์ 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัคะแนนที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
1 สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์      
2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต      
3 สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย      
4 ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      

ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
1 ส่งเสริมการกระจายสินค้าขนาดกลาง และขนาดย่อม      
2 สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นท่ีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
     

3 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม      
4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่      
5 ส่งเสริมการมีงานท า การมีรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่      

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ      
2 พัฒนาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มน้ าต่างๆ      
3 พัฒนาระบบก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ      
4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 ก่อสร้างถนนอย่างทั่วถึง โดยเน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่

การเกษตร 
     

2 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการบริโภคในพื้นที่ประสบภัยแล้ง      
3 ระบบขนส่งมวลชนเพื่อแก้ปัญหาจารจรและมลภาวะในเมือง      
4 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
5 การวางผังเมืองและการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม      
6 พัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน      



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ข้อ ข้อค าถาม(ต่อ) 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 
1 ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน      
2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข การท างานของอาสาสมัคร

ประจ าหมู่บ้าน การสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น 
     

3 สนับสนุนความอบอุ่นในครอบครัวเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น       
4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ      
5 ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริหารของรัฐ      
6 สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และอ่ืนๆ       
7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ      

ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม 
1 สนับสนุนให้ท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม      
2 ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมต่างๆ ให้มีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมด้าน

ศาสนาและวัฒนธรรม 
     

3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม      
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
     

2 กระจายอ านาจบริหารจัดการตลอดจนทรัพยากรต่างๆ       
3 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน อบจ.      
4 การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้      
5 การบรูณาการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือความเข้มแข็งของสังคม      
7 การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและความ

ต้องการเพื่อพัฒนาจังหวัด 
     

8 สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเอง      
9 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล      

ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
1 แก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง สาธารณภัยต่างๆ      
2 จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยี      
3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี      
4 พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านบุคลากร 
1 ความเพียงพอของจ านวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านกับปริมาณงานที่

มีอยู่ 
     

2 ความรู้ ความสามารถของบุคลากรโดยรวมในส่วนงานของท่านเหมาะสม
กับการท างานในความรับผิดชอบให้ประสบความส าเร็จเพียงใด 

     

3 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้นตรงกับความต้องการของท่าน      
4 การส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาในหน้าที่ เช่น การอบรม สัมมนา 

การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ 
     

5 ความพอใจต่อสวัสดิการต่างๆ ที่มีอยู่      
6 ความพอใจต่อวิธีการและผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน 
     

7 ความพอใจต่อวิธีการเลื่อนต าแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน      
8 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมตลอดท้ังปี      

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 
1 ความชัดเจนของการปฏิบัติงาน      
2 การปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และข้ันตอนที่มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 
     

3 การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงาน      
ด้านการบังคับบัญชา 
1 ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้บังคับบัญชา      
2 ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ร่วมงานในส่วนงานเดียวกัน      
3 ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ร่วมงานต่างส่วนงาน      
4 ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี)      
5 การปฏิบัติงานมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน      
6 การปฏิบัติงานมีก าหนดขอบเขตหน้าที่ของงานที่มอบหมายที่ชัดเจน      



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ข้อ ข้อค าถาม(ต่อ) 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านการบังคับบัญชา(ต่อ) 

7 การแบ่งงานตามความสามารถและความถนัดของผู้ปฏิบัติงาน      
8 ความเหมาะสมของปริมาณงานที่หัวหน้ามอบหมาย      
9 การให้อ านาจและอิสระในงานที่มอบหมายแก่ผู้ปฏิบัติงาน      
10 การให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา      
11 การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้บังคับบัญชา 
     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป 
1 ความสะอาดของสถานที่โดยรวม      
2 ความร่มรื่น สวยงามของภูมิทัศน์โดยรวม      
3 ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม      
4 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ      
 ห้องน้ า 
5 มีความเพียงพอกับประมาณคน      
6 ความสะอาดของห้องน้ า      
 สถานที่จอดรถ 
7 มีความเพียงพอของที่จอดรถกับจ านวนบุคลากรและผู้มารับบริการ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และ
การด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การติดต่อและประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
     

2 การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผน เช่น ข้อมูลปัญหา/ผลงานที่
ผ่านมา การส ารวจความต้องการของประชาชนประกอบการก าหนด
ประเด็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

     

3 การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

     

4 การประสานแผน/บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดอากาสให้ท่านได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ในระดับใด 

     

6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมตัดสินใจ 
พิจารณาแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในระดับใด 

     

7 การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับปัญหาของประชาชนและ
ชุมชน 

     

8 ความพึงพอใจโดยรวมของแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

     

9 ความพึงพอใจโดยรวมของการด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

     



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 5 การประเมินการเรียนรู้และการพัฒนา/การปรับปรุงระบบงาน 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน และเติมค าในช่องว่าง 

1. หน่วยงานของท่านมีโครงการ/กิจกรรม การจัดการความรู้หรือไม่  
 มี เรื่อง.......................................................................................................  
 ไม่มี 

2. ในกรณีที่หน่วยงานของท่านมีการจัดการความรู้ หน่วยงานของท่านได้ด าเนินการตาม
กระบวนการดังนี้หรือไม่ 

ข้อ กระบวนการ 
มี 

การด าเนินการ 
ไม่มี 

การด าเนินการ 
1 มีการบ่งชี้ความรู้ (การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ ที่สอด

รับกับนโยบาย ขอบเขต และเป้าหมายขององค์กร) 
  

2 มีการสร้างและแสวงหาความรู้ (การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษา
ความรู้เดิม และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม) 

  

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้
เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน) 

  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (การปรับปรุงให้ความรู้มี
รูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ าซ้อน มีความสูมบูรณ์ มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ) 

  

5 การเข้าถึงความรู้ (การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี
ทุกเวลา) 

  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (การน าความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยน
ที่มีฐานความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและ
สืบค้น) 

  

7 การเรียนรู้ (การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ที่
มีการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม กรุณาส่งกลับคืนทางไปรษณีย ์
รศ.ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น หัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลฯ 

สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 

 

ส่วนที่ 6 ประเมินการบริหารจัดการ: นวัตกรรม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน  

1. จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร – การน าระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการและหรือระบบฐานข้อมูลในการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการมากกว่า 1 ระบบ 
 มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างน้อย 1 
ระบบ 
 อยู่ระหว่างการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ 
 ไม่มีการน าระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ หมายถึง ต้อง

ปรับปรุง   ในเรื่องของการน านวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินการ 
2. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ: ผลส าเร็จของการใช้ระบบสารสนเทศใน

การด าเนินการ – ประเมินจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานก่อนและหลังการ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินการ 
 ผลการด าเนินงานหลังการน าระบบมาใช้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ผลการด าเนินงานหลังการน าระบบมาใช้มีประสิทธิภาพเท่าเดิม 
 ผลการด าเนินงานหลังการน าระบบมาใช้มีประสิทธิภาพลดลง 
 มีระบบสารสนเทศแต่ไม่มีการน ามาใช้ 

ส่วนที่ 7 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................ ......................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ....................................  
 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการ 
(ส่งไป 41 ได้รับกลับมา 39) เท่ากับร้อยละ 95.12 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 15 38.50 
 หญิง 24 61.50 

รวม 39 100.00 
อายุ 
 30 – 40 ปี 11 31.40 
 41 – 51 ปี 14 35.90 
 52 – 62 ปี 14 35.90 

รวม 39 100.00 
เฉลี่ย 43.03 ปี อายุน้อยสุด 32 ปี อายุมากสุด 59 ปี   

ประสบการท างานใน อบจ.เชียงใหม่ 
 1 – 10 ปี 13 33.30 
 11 – 21 ปี 12 30.80 
 22 – 32 ปี 14 35.90 

รวม 39 100.00 
หน่วยงาน 
 ส านักปลัด 4 10.30 
 กองคลัง 4 10.30 
 กิจการสภา อบจ. 2 5.10 
 กองการเจ้าหน้าที่ 4 10.30 
 ส านักงานการช่างฯ 12 30.80 
 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 2.60 
 กองแผนและงบประมาณ 3 7.70 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน 4 10.30 
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 12.80 

รวม 39 100.00 
ลักษณะการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ของท่าน   

 ในส านักงาน 36 92.30 
 นอกส านักงาน 3 7.70 

รวม 39 100.00 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมท่านได้ประโยชน์ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 1. สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
4.58 0.81 ดีมาก 

 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 4.64 0.99 ดีมาก 

 3. สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย 4.79 0.89 ดีมาก 

 4. ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 4.74 0.85 ดีมาก 

ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 1. ส่งเสริมการกระจายสินค้าขนาดกลาง และขนาดย่อม 4.00 1.17 ดีมาก 

 2. สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นท่ีตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.21 1.01 ดีมาก 

 3. สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม 4.18 1.01 ดีมาก 

 4. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 4.36 1.01 ดีมาก 

 5. ส่งเสริมการมีงานท า การมีรายได้ของประชาชนในพื้นท่ี 4.15 1.03 ดีมาก 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 4.23 1.04 ดีมาก 

 2. พัฒนาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มน้ าต่างๆ 4.13 1.03 ดีมาก 

 3. พัฒนาระบบก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ 3.92 1.13 ดี 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.10 1.05 ดีมาก 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ก่อสร้างถนนอย่างทั่วถึง โดยเน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่

การเกษตร 
4.28 1.05 ดีมาก 

 2. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการบริโภคในพ้ืนที่ประสบภัย
แล้ง 

4.13 1.10 ดีมาก 

 3. ระบบขนส่งมวลชนเพื่อแก้ปัญหาจารจรและมลภาวะในเมือง 3.56 1.25 ดี 
 4. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.41 1.29 ดีมาก 
 5. การวางผังเมืองและการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง

เหมาะสม 
3.67 1.34 ดี 

 6. พัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 4.13 1.15 ดีมาก 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 2 (ต่อ) 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 
 1. ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 4.31 1.03 ดีมาก 
 2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข การท างานของ

อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน การสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น 
3.69 1.17 ดี 

 3. สนับสนุนความอบอุ่นในครอบครัวเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
ท้องถิ่น  

3.90 1.14 ดี 

 4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 4.03 1.11 ดีมาก 
 5. ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริหารของรัฐ 3.95 1.12 ดี 
 6. สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และอ่ืนๆ  4.26 1.01 ดีมาก 

 7. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4.13 1.08 ดีมาก 

ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม 
 1. สนับสนุนให้ท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมในด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
4.33 1.01 ดีมาก 

 2. ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมต่างๆ ให้มีบทบาทในการด าเนิน
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

4.36 0.96 ดีมาก 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม 4.33 0.98 ดีมาก 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
4.31 1.15 ดีมาก 

 2. กระจายอ านาจบริหารจัดการตลอดจนทรัพยากรต่างๆ  4.08 1.16 ดีมาก 

 3. น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน อบจ. 4.13 1.20 ดีมาก 

 4. การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ 4.31 1.08 ดีมาก 

 5. การบรูณาการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.36 1.09 ดีมาก 

 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือความเข้มแข็งของสังคม 4.18 1.10 ดีมาก 

 7. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย
และความต้องการเพ่ือพัฒนาจังหวัด 

4.05 1.14 ดีมาก 

 8. สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเอง 4.15 1.14 ดีมาก 

 9. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4.23 1.06 ดีมาก 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 2 (ต่อ) 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 1. แก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง สาธารณภัยต่างๆ 4.38 1.00 ดีมาก 

 2. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยี 4.03 1.16 ดีมาก 

 3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ 

4.13 1.08 ดีมาก 

 4. พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

3.92 1.29 ดี 

ความพึงพอใจต่อความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมท่านได้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านบุคลากร 
 1. ความเพียงพอของจ านวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านกับปริมาณงานที่มี

อยู่ 
3.79 0.89 ดี 

 2. ความรู้ ความสามารถของบุคลากรโดยรวมในส่วนงานของท่านเหมาะสมกับ
การท างานในความรับผิดชอบให้ประสบความส าเร็จเพียงใด 

3.95 0.76 ดี 

 3. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้นตรงกับความต้องการของท่าน 4.13 1.08 ดีมาก 

 4. การส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาในหน้าที่ เช่น การอบรม สัมมนา การศึกษาดู
งาน การศึกษาต่อ 

4.18 0.82 ดีมาก 

 5. ความพอใจต่อสวัสดิการต่างๆ ที่มีอยู่ 3.87 0.77 ดี 
 6. ความพอใจต่อวิธีการและผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 3.69 0.86 ดี 
 7. ความพอใจต่อวิธีการเลื่อนต าแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 3.71 0.93 ดี 
 8. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมตลอดท้ังปี 3.82 0.79 ดี 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 
 1. ความชัดเจนของการปฏิบัติงาน 3.82 0.94 ดี 
 2. การปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และขั้นตอนที่มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.77 0.87 ดี 
 3. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงาน 3.77 0.96 ดี 
ด้านการบังคับบัญชา 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้บังคับบัญชา 4.10 0.75 ดีมาก 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ร่วมงานในส่วนงานเดียวกัน 4.13 0.73 ดีมาก 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ร่วมงานต่างส่วนงาน 3.97 0.66 ดี 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) 4.64 1.65 ดีมาก 

 5. การปฏิบัติงานมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 4.15 0.80 ดีมาก 

 6. การปฏิบัติงานมีก าหนดขอบเขตหน้าที่ของงานที่มอบหมายที่ชัดเจน 4.13 0.83 ดีมาก 

 7. การแบ่งงานตามความสามารถและความถนัดของผู้ปฏิบัติงาน 3.97 0.74 ดี 
 8. ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีหัวหน้ามอบหมาย 3.87 0.80 ดี 
 9. การให้อ านาจและอิสระในงานที่มอบหมายแก่ผู้ปฏิบัติงาน 3.74 1.00 ดี 
 10. การให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 4.08 1.16 ดีมาก 
 11. การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้บังคับบัญชา 
3.85 0.84 ดี 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 3 (ต่อ) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป 

 1. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม 3.72 1.00 ดี 
 2. ความร่มรื่น สวยงามของภูมิทัศน์โดยรวม 3.56 1.10 ดี 
 3. ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม 3.69 0.92 ดี 
 4. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ 3.64 0.90 ดี 

ห้องน้ า 
 5. มีความเพียงพอกับประมาณคน 3.92 0.93 ดี 
 6. ความสะอาดของห้องน้ า 3.72 0.97 ดี 

สถานที่จอดรถ 
 7. มีความเพียงพอของที่จอดรถกับจ านวนบุคลากรและผู้มารับบริการ 2.82 1.17 ต้อง

ปรับปรุง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 อยู่ในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และ
การด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. การติดต่อและประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 
2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3.92 0.80 ดี 

2. การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผน เช่น ข้อมูลปัญหา/
ผลงานที่ผ่านมา การส ารวจความต้องการของประชาชนประกอบการ
ก าหนดประเด็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาในภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

3.92 0.80 ดี 

3. การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งการด าเนินงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

3.97 0.74 ดี 

4. การประสานแผน/บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.00 0.65 ดีมาก 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดอากาสให้ท่านได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ในระดับใด 

3.90 0.82 ดี 

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วม
ตัดสินใจ พิจารณาแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ในระดับใด 

3.90 0.88 ดี 

7. การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับปัญหาของประชาชน
และชุมชน 

3.95 0.86 ดี 

8. ความพึงพอใจโดยรวมของแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4.00 0.76 ดีมาก 

9. ความพึงพอใจโดยรวมของการด าเนินงานตามแผนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3.95 0.76 ดี 

ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และการ
ด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับ ดี 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 5 การประเมินการเรียนรู้และการพัฒนา/การปรับปรุงระบบงาน 

1. หน่วยงานของท่านมีโครงการ/กิจกรรม การจัดการความรู้หรือไม่ 

มีโครงการ/กิจกรรม การจัดการความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มี 14 35.90 

ไมมี 25 64.10 
รวม 39 100.00 

มี เรื่อง โครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สอบจ. ข้าราชการ ผอ.
เชียงใหม่ 

- องค์ความรู้ในกระบวนการสอบสวนทางวินัย 
- การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
- จัดฝึกอบรมโครงการต่างๆ 
- อบรม km 
- การมีส่วนร่วมในการท างานส่วนรวม 
 

2. ในกรณีที่หน่วยงานของท่านมีการจัดการความรู้ หน่วยงานของท่านได้ด าเนินการตาม
กระบวนการดังนี้หรือไม่ 

กระบวนการ 

มี 
การด าเนินการ 

ไม่มี 
การด าเนินการ 

จ านวนผู้ตอบ 
(คิดเป็นร้อยละ) 

จ านวนผู้ตอบ 
(คิดเป็นร้อยละ) 

1. มีการบ่งชี้ความรู้ (การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ ที่สอดรับ
กับนโยบาย ขอบเขต และเป้าหมายขององค์กร) 

38 
(97.40) 

1 
(2.60) 

2. มีการสร้างและแสวงหาความรู้ (การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้
เดิม และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม) 

37 
(94.90) 

2 
(5.10) 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็น
กลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีข้ันตอน) 

37 
(94.90) 

2 
(5.10) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบ
มาตรฐาน ไม่ซ้ าซ้อน มีความสูมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ) 

37 
(94.90) 

2 
(5.10) 

5. การเข้าถึงความรู้ (การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุก
เวลา) 

35 
(89.70) 

4 
(10.30) 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (การน าความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่
มีฐานความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น) 

36 
(92.30) 

3 
(7.70) 

7. การเรียนรู้ (การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มี
การเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ) 

38 
(97.40) 

1 
(2.60) 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 6 ประเมินการบริหารจัดการ: นวัตกรรม 
1. จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร – การน าระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการและหรือระบบฐานข้อมูลในการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวนนวัตกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. มีการน าระบบฯ มาใช้ในการบริหารจัดการมากกว่า 1 ระบบ 20 51.30 
2. มีการน าระบบฯ มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างน้อย 1 ระบบ 12 30.80 
3. อยู่ระหว่างการน าระบบฯ มาใช้ในการบริหารจัดการ 5 12.80 
4. ไม่มีการน าระบบฯ มาใช้ในการบริหารจัดการ 1 2.60 

รวม 39 100.00 
 

2. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ: ผลส าเร็จของการใช้ระบบสารสนเทศใน
การด าเนินการ – ประเมินจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานก่อนและหลังการ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินการ 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ผลการด าเนินงานหลังการน าระบบมาใช้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 28 71.80 
2. ผลการด าเนินงานหลังการน าระบบมาใช้มีประสิทธิภาพเท่าเดิม 5 12.80 
3. ผลการด าเนินงานหลังการน าระบบมาใช้มีประสิทธิภาพลดลง - - 
4. มีระบบสารสนเทศแต่ไม่มีการน ามาใช้ - - 

รวม 39 100.00 
 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ตัวแทนภาคธุรกิจ ที่มีต่อการให้บริการและการบริหารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และ 

ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนภาคธุรกิจ  
ที่มีต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ค าชี้แจง ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นที่ปรึกษาติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการ
ติดตามและประเมินผลฯ นั้นต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ตัวแทนภาคธุรกิจ ที่มีต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึง
ขอให้ท่านตอบข้อค าถามตามความเป็นจริง 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อตรวจและติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ 

 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการด าเนินงานขององค์การประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 3. เพื่อทราบข้อเสนอเพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับท่าน และเติมค าในช่องว่าง 

1. เพศ  
 ชาย   หญิง 

2. อายุ ………….. ป ี
3. การศึกษาข้ันสูงสุด 

 ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/
ชั้นสูง  

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   อ่ืนๆ 
4. ต าแหน่ง 

 นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร  

 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง 
 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

5. ท่านเข้ามารับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อปี ................................ครั้ง 
6. ท่านทราบบทบาทและหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ 

 ไม่ทราบ   

 ทราบ      ทราบจาก  เว็บไซต์    รายงานผลการด าเนิน
ประจ าปี 

7. ในปีงบประมาณ 2561 ท่านได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้
ยุทธศาสตร์ใดบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 โครงสร้างพื้นฐาน    เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การศึกษาและพัฒนคุณภาพชีวิต 
 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 

8. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านได้รับเอกสารใดบ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561-2564) 
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ....................................................................................................)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมของ
โครงการ/กิจกรรมท่านได้รับประโยชน์ 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
  

 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านประชาสัมพันธ์ 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โครงการ/

กิจกรรม อย่างชัดเจน 
     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อที่
ทันสมัยและเข้าถึงง่าย เช่น Face Book, Website เป็นต้น 

     

3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่คอย
ให้บริการท่านอยู่อย่างชัดเจน 

     

ด้านการมีส่วนร่วม 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านน าเสนอโครงการ/

กิจกรรมเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 
     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

     

ด้านการด าเนนิโครงการ 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน 
     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

     

 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ข้อ ข้อค าถาม(ต่อ) 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านการด าเนนิโครงการ(ต่อ) 
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมพร้อมด้านเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทีเหมาะสมกับงานและหน้าที่ 
     

4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน (มีการด าเนินการทุกปี หรือมีการเข้าไปบ ารุง
ดูแลรักษา ก่อให้เกิดประโยขน์อย่างยั่งยืนกับชุมชน เช่น งานเทศกาล
ต่างๆ งานแสดงสินค้า ก่อสร้างถนน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง) 

     

ด้านการมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่

ช่วยแก่ไขปัญหาของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน อย่างแท้จริง 
     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน ได้อย่างเหมาะสม 

     

ด้านการรับฟังข้อเสนอแนะ 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางท่ีหลากหลายในการ

รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม เช่น 
ประชาคม การเปิดเวทีรับฟังปัญหา เป็นต้น 

     

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด โครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหาตามข้อเสนอแนะของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1 มีการจัดการระบบการให้บริการตามล าดับ ก่อน – หลัง       
2 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
3 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสมไม่ยุ่งยากซับซ้อน      

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ(ต่อ) 
5 การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว      
6 แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
7 มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ ชัดเจน      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย และอธิบาย

ขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
     

2 เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ กระตือรือร้น และมีความเต็มใจในการให้บริการ      
3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม      
4 เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองและเป็นมิตรกับผู้มารับบริการ      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งท าเลที่ตั้งสามารถเดินทาง

สะดวกสบาย 
     

2 มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริหารชัดเจน      
3 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย      
4 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เช่น 

ห้องน้ า จุดบริการน้ าดื่ม เป็นต้น 
     

5 มีเครื่องมือ/ วัสดุ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศที่
เพียงพอ 

     

6 สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      
7 มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่ให้บริการ      



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการให้บริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

จุดเด่น
.................................................................. ................................................................................. 
จุดที่ควรปรับปรุง
............................................................................................................................. ..... 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
จุดเด่น
............................................................................................................................. ...................... 
จุดที่ควรปรับปรุง
.................................................................................. .................................................. 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
จุดเด่น
............................................................................................................................. ...................... 
จุดที่ควรปรับปรุง
............................................................................................................................. ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
  

 5 หมายถึง มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 

3 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
2 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 
1 หมายถึง ไม่มีส่วนร่วม 
 
 

ข้อ กระบวนการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีการจัดท าประชาคม หรือการประชุมภาค

ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     

2 โครงการจากแผนชุมชน/ หน่วยงาน ของท่านถูกบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี 
หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

     

3 ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ริเริ่มผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆ 

     

4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 

     

5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ หรือแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

     

6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการ/ กิจกรรม ที่ด าเนินงาน
ร่วมกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐในการจัดบริหารสาธารณะ 
หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

     

7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการมอบหมาย/ ร่วมมือ/ ส่งเสริม
ให้ภาคชุมชน หรือองค์กรใดๆ เป็นผู้ด าเนินการแทนที่แก้ไขปัญหาชุมชน 
หรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

 
 
 
 
 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และ
การด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การติดต่อและประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
     

2 การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผน เช่น ข้อมูลปัญหา/ผลงานที่
ผ่านมา การส ารวจความต้องการของประชาชนประกอบการก าหนด
ประเด็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

     

3 การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

     

4 การประสานแผน/บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

     

5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดอากาสให้ท่านได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ในระดับใด 

     

6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมตัดสินใจ 
พิจารณาแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในระดับใด 

     

7 การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับปัญหา ความของการของ
ประชาชนและชุมชน 

     

8 ความพึงพอใจโดยรวมของแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

     

9 ความพึงพอใจโดยรวมของการด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

     



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 7 ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับการพัฒนาการให้บริการ และการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน และเติมค าในช่องว่าง 
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการ

โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ใดมากท่ีสุด (ตอบได้ 3 ข้อ) 
 โครงสร้างพื้นฐาน 
 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การศึกษาและพัฒนคุณภาพชีวิต 
 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2. จุดเด่นของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการที่ท่านได้
ด าเนินการ 

............................................................................................................................. .................................... 

........................................................ ........................................................................... .............................. 

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. .................................... 

.............................................................. ................................................................................................... 
3. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการที่

ท าได้ด าเนินการ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......
................................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม กรุณาส่งกลับคืนทางไปรษณีย์ 

รศ.ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น หัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลฯ 
สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และตัวแทนภาคธุรกิจ  

ที่มีต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

(ส่งไป 212 คน ได้รับกลบัมา 102 คน) คิดเป็นร้อยละ 48.11 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 95 93.10 
 หญิง 7 6.90 

รวม 102 100.00 
อายุ 
 น้อยกว่า 35 ปี 10 9.80 
 35 – 45 ปี 17 16.70 
 46 – 56 ปี 35 34.30 
 มากว่า 56 ปี 40 39.0 

รวม 102 100.00 
เฉลี่ย 50.37 ปี อายุน้อยสุด 35 ปี อายุมากสุด 72 ปี   

การศึกษาขั้นสูงสุด 
 ประถมศึกษา 4 4.00 
 มัธยมศึกษา 11 10.80 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ชั้นสูง 2 2.00 
 ปริญญาตรี 46 45.10 
 ปริญญาโท 39 38.20 

รวม 102 100.00 
ต าแหน่ง 
 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง 8 7.80 
 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล 56 54.90 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 36 35.30 
 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 1 1.00 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 1 1.00 

รวม 102 100.00 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
ท่านเข้ามารับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กี่ครั้งต่อปี 
 น้อยกว่า 5 ครั้ง 77 75.50 
 5 – 10 ครั้ง 14 13.70 
 มากกว่า 10 ครั้ง 11 10.80 

รวม 102 100.00 
ท่านทราบบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ 
 ไม่ทราบ 5 4.90 

 ทราบ ทราบจาก 97 95.10 
  - เว็บไซด์ 35 34.30 
  - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 62 60.80 
 รวม 102 100.00 

ในปีงบประมาณ 2561 ท่านได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์
ใดบ้าง 
 1. โครงสร้างพื้นฐาน 89 87.30 

 2. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 25 24.50 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 24.50 
 4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
29 28.40 

 5. การศึกษาและพัฒนคุณภาพชีวิต 22 21.60 
 6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและ

สังคม 
30 29.40 

 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 17 16.70 
   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านได้รับเอกสารใดบ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 1. แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561-

2564) 
83 81.40 

 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

19 18.60 

 3. แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

32 31.40 

 4. อ่ืนๆ (ระบุ ไม่เคยได้รับ) 18 17.70 
 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของโครงการ/
กิจกรรมที่ท่านได้รับประโยชน์ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านประชาสัมพันธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน 
3.83 1.14 ดี 

 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการประชาสัมพันธ์โดย
ใช้สื่อที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย เช่น Face Book, Website เป็น
ต้น 

3.92 1.03 ดี 

 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ที่คอยให้บริการท่านอยู่อย่างชัดเจน 

3.97 1.30 ดี 

ด้านการมีส่วนร่วม 
 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านน าเสนอ

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 
4.06 1.16 ดีมาก 

 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วน
ร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.92 1.23 ดี 

ด้านการด าเนนิโครงการ 
 6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการชี้แจงขั้นตอนการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน 
3.87 1.08 ดี 

 7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.84 1.02 ดี 

 8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมพร้อมด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับงานและ
หน้าที่ 

3.92 1.01 ดี 

 9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (มีการด าเนินการทุกปี หรือ
มีการเข้าไปบ ารุงดูแลรักษา ก่อให้เกิดประโยขน์อย่างยั่งยืนกับ
ชุมชน เช่น งานเทศกาลต่างๆ งานแสดงสินค้า ก่อสร้างถนน ที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง) 

3.85 1.06 ดี 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 2 (ต่อ) 

ด้านการมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน อย่าง
แท้จริง 

3.95 1.10 ดี 

 11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน 
ได้อย่างเหมาะสม 

4.02 1.31 ดีมาก 

ด้านการรับฟังข้อเสนอแนะ 
 12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางที่

หลากหลายในการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากการด าเนิน
โครงการ/ กิจกรรม เช่น ประชาคม การเปิดเวทีรับฟังปัญหา เป็น
ต้น 

3.87 1.11 ดี 

 13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของท่าน/ ประชาชน/ ชุมชน   

3.79 1.09 ดี 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของโครงการ/กิจกรรมที่
ท่านได้รับประโยชน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 1. มีการจัดการระบบการให้บริการตามล าดับ ก่อน – หลัง  3.79 1.21 ดี 

 2. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 3.83 1.87 ดี 

 3. ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสมไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.90 1.22 ดี 

 4. การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 3.90 1.13 ดี 

 5. แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.00 1.13 ดีมาก 
 6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ ชัดเจน 4.05 1.25 ดีมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 7. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย และ

อธิบายขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
4.08 1.34 ดีมาก 

 8. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ กระตือรือร้น และมีความเต็มใจในการ
ให้บริการ 

4.02 1.15 ดีมาก 

 9. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม 4.09 1.05 ดีมาก 

 10. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองและเป็นมิตรกับผู้มารับบริการ 4.06 1.23 ดีมาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งท าเลที่ตั้งสามารถ

เดินทางสะดวกสบาย 
4.19 1.12 ดีมาก 

 12. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริหาร
ชัดเจน 

4.12 1.11 ดีมาก 

 13. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.25 1.05 ดีมาก 

 14. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่าง
เหมาะสม เช่น ห้องน้ า จุดบริการน้ าดื่ม เป็นต้น 

4.09 1.14 ดีมาก 

 15. มีเครื่องมือ/ วัสดุ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เพียงพอ 

4.01 1.14 ดีมาก 

 16. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 3.64 1.36 ดี 
 17. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่ให้บริการ 3.75 1.27 ดี 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับ ดี 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการให้บริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
จุดเด่น 
 1. การประชาสัมพันธ์และการด าเนินงานของ อมจ. ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

2. มีความเป็นสัดส่วน 
3. มีการวางระบบบริการที่ดี 
4. การเข้าพบเจ้าหน้าที่พนักงานทุกกอง 
5. มีการวางผังห้องท างานอย่างเป็นสัดส่วน 
6. การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
7. บริการรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน 
8. การวางผังขั้นตอนชัดเจน 
9. คณะผู้บริหารเป็นกันเอง 
10. นายให้ความเป็นกันเองกับประชาชนทั่วไป 
11. มีช่องทางในการบริหารที่หลากหลาย 
12. การให้บริการเป็นไปตามระบบข้ันตอน ชัดเจน 
13. แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

ควรปรับปรุง 
 1. การเอาใจใส่ต่อผู้ที่มาติดต่อประสานงานมากขึ้น 

2. ควรขยายในกิจกรรมด้านอ่ืนๆให้ครบถ้วน 
3. ป้ายต่างๆไม่ค่อยชัดเจน 
4. บริเวณท่ีพักคอยของประชาชน 
5. ส่งต่องานล้าช้า 
6. บางขั้นตอนอาจมีความล่าช้าในการด าเนินการ ควรเร่งด าเนินงานให้เร็วกว่าปกติ 
7. ควรมีป้ายแนะน าไปห้องต่างๆ 
8. การด าเนินการตามค าร้องขอ มีความล่าช้าไม่ตามก าหนด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
จุดเด่น 
 1. อ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเองมาก มีการบริการได้ดีให้ค าแนะน า 

2. มีบุคลากรเพียงพอ และยิ้มแย้มแจ่มใส 
3. มีความคล่องแคล่วในการบริการ 
4. บุคลากรมีความสามารถ 
5. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ 
6. มีเจ้าหน้าที่ประจ าจุดบริการครบและพร้อมให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 4 (ต่อ) 

ควรปรับปรุง 
 1. เร่งด าเนินการส่งต่องานให้รวดเร็วขึ้น 

2. เจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลมีงานที่รับผิดชอบจ านวนมากจึงควรเพิ่มบุคลากรเพ่ือรองรับบริการ
ประชาชน 
3. ปัญหาข้อสงสัยบางเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ค าตอบได้ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
จุดเด่น 
 1. มีความพร้อมให้บริการมีอุปกรณ์ให้ความสะดวกครบครัน 

2. สถานที่มีการจัดการได้ดีมีความสะอาด 
2. มีบริการที่ครบครัน 
3. เครื่องมือเครื่องจักรมีครบครัน 
4. มีท าเลที่ตั้งสามารถเดินทางสะดวกสบาย 

ควรปรับปรุง 
 1. ที่จอดรถมีปัญหาการจอดไม่สะดวกและไม่เพียงพอ 

2. ควรมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
3. ระหว่างหน่วยงานควรเป็นงานบริการมากกว่าเก็บเงิน 
4. ควรเพิ่มเครื่องมืออุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพ่ิมเพ่ือจะได้ช่วยเหลือ อปท. ได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

กระบวนการท างาน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีการจัดท าประชาคม หรือการประชุมภาค  
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

4.30 1.24 ดีมาก 

2. โครงการจากแผนชุมชน/ หน่วยงาน ของท่านถูกบรรจุในแผนพัฒนา
สี่ปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4.12 1.32 ดีมาก 

3. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ริเริ่มผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆ 

4.17 1.26 ดีมาก 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 

4.01 1.32 ดีมาก 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ หรือ
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4.05 1.27 ดีมาก 

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการ/ กิจกรรม ที่
ด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐในการจัด
บริหารสาธารณะ หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4.07 1.29 ดีมาก 

7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการมอบหมาย/ ร่วมมือ/ 
ส่งเสริมให้ภาคชุมชน หรือองค์กรใดๆ เป็นผู้ด าเนินการแทนที่แก้ไข
ปัญหาชุมชน หรือเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4.04 1.31 ดีมาก 

ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11 อยู่ในระดับ ดีมาก 

 

 

 

 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และ
การด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. การติดต่อและประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 
2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4.19 1.52 ดีมาก 

2. การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผน เช่น ข้อมูลปัญหา/
ผลงานที่ผ่านมา การส ารวจความต้องการของประชาชนประกอบการ
ก าหนดประเด็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาในภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

4.20 1.49 ดีมาก 

3. การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งการด าเนินงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

4.31 1.46 ดีมาก 

4. การประสานแผน/บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.38 1.50 ดีมาก 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดอากาสให้ท่านได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ในระดับใด 

4.15 1.52 ดีมาก 

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วม
ตัดสินใจ พิจารณาแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ในระดับใด 

4.13 1.51 ดีมาก 

7. การก าหนดหลักการพัฒนามีความสอดคล้องกับปัญหาของประชาชน
และชุมชน 

4.16 1.48 ดีมาก 

8. ความพึงพอใจโดยรวมของแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4.16 1.51 ดีมาก 

9. ความพึงพอใจโดยรวมของการด าเนินงานตามแผนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

4.21 1.57 ดีมาก 

ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และการ
ด าเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 
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ส่วนที่ 7 ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับการพัฒนาการให้บริการ และการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ใดมากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. โครงสร้างพื้นฐาน 77 75.50 
2. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 42 41.20 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29 28.40 
4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 17 16.70 
5. การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 20 19.60 
6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 32 31.40 
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 18 17.60 

 

 2.จุดเด่นของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการที่ท่านได้
ด าเนินการ 

- มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่สามารถด าเนินโครงการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนได้แต่ต้องรอคิวในการ
ด าเนิน 

- การประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน 
- ด าเนินงานทันต่อเวลาซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ 
- มีสมาชิกสภา อบจ. ในพื้นที่ สามารถติดต่อปรึกษางานได้ 
- ผู้บริหารของ อบจ.ชม.มีความรู้ความสามารถ สนใจที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชน 
- โครงสร้างพื้นฐาน การป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ด้วย
งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ของ อบจ. ที่มีความพร้อมความสามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล การท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/ในพ้ืนที่ต าบลบ้านแปะยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มี
การขุดค้นโบราณสถาน มีทรัพยากรข้อมูล อยากให้ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดการที่
ถูกต้อง 

- ให้สมาชิกสภา (สจ) ประสานงานกับท้องถิ่นได้ดีและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน *หมาย
เหตุ บางครั้งการของบประมาณจาก อบจ. ในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ขอให้เป็นไป
ตามขนาดพ้ืนที่มากกว่าทาง อบจ. จะเป็นผู้ก าหนด เพราะแต่ละพ้ืนที่ไม่เท่ากัน 

- สร้างถนนงานประเพณีวัฒนธรรม 
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- อบจ.มีความพร้อมด้านก าลังคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม อบจ.มี
เครื่องจักรขนาดใหญ่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม เจ้าหน้าที่มีความ
ช านาญในการซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 

- มีงบประมาณก้อนใหญ่ มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
- ประสานงานง่ายขึ้นอย่างชัดเจนยังพอจะได้รับความอนุเคราะห์บ้างบางโครงการที่ร้องขอ 
- ให้ความร่วมมือและจัดสรรงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพด้วยดีตลอดมา 
- ได้รับงบประมาณนอกเหนือจากเทศบัญญัติ 
- ได้ตามการขอร้องจาก อบต. ขอไป 
- การสร้างสะพาน 
- สนใจโครงการ/กิจกรรมที่ร้องขอ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพ้ืนที่ 
- มีงบประมาณมาก มีบุคลการมีเครื่องมือที่พร้อมปฏิบัติงาน 
- เรื่องงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งท าให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน 

- ศักยภาพทางงบประมาณ บุคลการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
- มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเครื่องจักรขนาดใหญ่พร้อมให้บริการ 
- มีงบประมาณจ านวนมาก มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการให้บริการ 
- เป็นองค์กรที่สามารถด าเนินการพัฒนา จ.เชียงใหม่ ได้โดยต่อเนื่องและเข้าถึงปัญหาได้
มากกว่าส่วนกลาง 

- ติดต่องานให้ความสะดวกรวดเร็ว 
- สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล 
- มีการประสานงานแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานกับ อปท.ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

- สามารถด าเนินการได้ตรงตามเป้าหมายตรงตามความต้องการ 
 
3. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารองค์การส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการที่ท่านได้ด าเนินการ 

- การประสานแก้ไขปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข รวดเร็ว อาจมีปัญหาคล้ายคลึงกับหลายพื้นที่ 
เช่น มีอุปกรณ์เครื่องจักรอาจไม่เพียงพอ หรืองบประมาณจ ากัด 

- มีการประสานงานกันน้อยไป 
- พ้ืนที่ด าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต้องขออนุญาตท าให้การด าเนินการล่าช้า 
- บางครั้งโครงการอนุมัติไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น เช่นด้านถนน ควรจะตรงกับ

บริบทของท้องถิ่นนั้นๆ (ขนาดของถนนที่ท้องถิ่นหรือชุมชนต้องการเนื่องจากจ ากัดด้วย
ความกว้างของผิวถนน ควรเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามขนาด ความกว้างของถนน ตามพ้ืนที่
มากกว่าจะก าหนดความกว้าง 6 เมตร) 



โครงการการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

- เป็นการที่แก้ไขปัญหาได้ไม่ยั่งยืนพอเข้าสู่ฤดูฝนถนนก็ช ารุดเสียหายเหมือนเดิม ด าเนินถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจะแก้ไขปัญหาได้หลายปี ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ 

- มีแต่ค่อยๆแก้ 
- มีข้อจ ากัดเรื่องของงบประมาณ 
- พ้ืนที่ อ าเภออมก๋อย มีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานจ านวนมากเส้นทางคมนาคมจ านวนมาก

ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในฤดูฝน เพราะงบประมาณของ อบจ. ที่ช่วยเหลือทั้งอ าเภอมี
จ านวนจ ากัด ควรมีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเพ่ิมงบประมาณ ในอ าเภอที่ห่างไกล
ความเจริญ 

- ตัวแทนระดับอ าเภอ (สจ) ไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง ท าให้ประชาชน ในท้องถิ่นมี
ความขัดแย้งกันเอง และ สจ. ไม่มีความรู้ความสามารถควรจะก าหนดวุฒิการศึกษา 

- การอนุมัติโครงการแต่ละครั้งอาจล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการ
แก้ปัญหาแต่ละครั้งอาจจะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- จัดสรรงบประมาณน้อยเกินไป 
- การจัดซื้อจัดจ้างหา พรบ.เองของ อบจ.ท าให้ทางที่อาศัยนั้นๆไม่มีส่วนร่วม 
- ผู้รับเหมาทิ้งงาน ล่าช้า 
- มีพ้ืนที่ทับซ้อนกับท้องถิ่นอ่ืนภายในจังหวัด ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
- คิวในการได้รับงบประมาณส าหรับโครงการใช้ระยะเวลานาน 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการตามโครงการต่างๆในทุกด้าน 
- เนื่องจากเขตความรับผิดชอบของ อบจ.ครอบคลุมพ้ืนที่วงกว้างท าให้การด าเนินงานของแต่

ละพ้ืนที่ล่าช้าจึงไม่เป็นการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 
- มีการพัฒนาขึ้น สมควรให้มีการท างานร่วมของภาคเอกชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งต่อการวางแผน

งานและโครงการต่อไป 
- การจ ากัดของงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร 
- การเข้าถึงนโยบายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างเพ่ือความสามารถในการแข่งขันได้ 
- งานสร้างถนนควรให้กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ ขณะที่งบประมาณก็มีอยู่อย่างจ ากัด 

การใช้งบประมาณที่สิ้นเปลือง 
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ภาคผนวก ช 

สรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
4. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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 สรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 เอกสารชุดนี้ คณะท างานได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิง ส าหรับการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเอกสาร
ประกอบไปด้วยข้อมูลโดยสรุปของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนารวมทั้งสิ้น ๔ แผนฯ ได้แก ่
 ๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
 ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ๓. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่วนที่ 1 
 ๔. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 เอกสารข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ชุดนี้ได้ปรับย่อข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละ
แผนฯ จากต้นฉบับจริง เพ่ือให้กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันที  
 

๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 

      ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยน
เร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริม
รากฐานประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช

และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมภิ
บาล สังคมมีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
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ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต และตวามปลอดภัยในทรัพย์สิน และฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

ความม่ังคั่ง คือ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจมี
ความสามารถในการแข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ความ
ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
          อนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่  
เศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สังคมไทยที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศไทยมี
บทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้า บนฐานการขยายตัว
ของอุสาหกรรมแห่งอนาคต การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ การบริหารคุณภาพ การค้าปลีก และ
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น และคนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลเมืองโลก และเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้  ๖ ด้าน ดังนี้ 
 
          ด้านที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม ่

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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         ด้านที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศนูย์กลางความเจริญ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน 
 

             ด้านที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย              
   

ด้านที ่๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 
ด้านที่ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (๑) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง 
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             ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ              
 (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  (สศช.) ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็น
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้ง
ระดับภาคทั้ง ๔ ภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เช่น กลุ่มภาครัฐ กลุ่ม
ภาคเอกชน กลุ่มภาคเยาวชน เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่ชัดเจน 
เป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมืองในประเทศ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปิดเศรษฐกิจ
เสรี การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การก่อการร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับ
การพัฒนาที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ทั้งปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทาง
สั งคม ความเสื่ อมถอยทางวัฒนธรรม ผลิตภาพการผลิตต่ า  และความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการพัฒนาที่ค านึงถึงการวางรากฐานของประเทศในระยะยาว ทั้งใน
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ด ี
 ทั้งนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่
มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อๆ ไป จึงไม่ใช่
แผนที่มุ่งผลส าเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง ๕ ปีของการประกาศใช้ แต่เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนา
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อย่างต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่ง
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร

มาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 ส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ    
๕ ปีที่จะส่งผลตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ 
ประกอบด้วย 
 ๑. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่    
๙-๑๑ เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มี
เหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาใน
มิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อมิติอ่ืนๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่ง
ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง 

๒. ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้
เป็นพลังส าคัญในการสร้างความม่ันคงของชาติ เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วง
วัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถรอบด้าน และมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่าง
เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติ
เศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและ
ภาคบริการเพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรั กษ์ ฟ้ืนฟู ใช้
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ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

๑. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” 

๒. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕ ๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปีมาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดย
ที่เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน  

๓. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่๑๒ มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐาน
กลุ่มประชากร ชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทาง
สังคม และรายได้ของ กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในระยะต่อไป 

ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและ ส่ง
ต่อแนวทางการพัฒนาและป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละ
ด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการ
รวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการ
พัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุม
หลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็น
บูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและ
ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับ
สาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ  
 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมของแผนฯ ฉบับที่ 12 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการ
ประเมินสถานะของประเทศในด้านต่างๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะ
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวม ประกอบด้วย (๑) คนไทยมี
คุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ (๒) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง (๓) ระบบ
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน   
 แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติ
โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการกลุ่มส าคัญๆ ที่ต้องด าเนินการในระดับแผนงานและโครงการส าคัญ 
(Flagship Program) ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติโดยใช้กลไกแผนเฉพาะด้านยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนตามแนว
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ให้บรรลุผล โดยจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการพัฒนา
และ เชิงพ้ืนที่และมีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบเชื่อมโยงที่สามารถ
สะท้อนถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง  ซึ่งในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไประบบการ
จัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับการบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎระเบียบเรื่องวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพ่ือการรองรับความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์
ผล ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซึ่งเป็นรายละเอียดภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์นั้นได้
ก าหนดให้ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและแนวทางการพัฒนาเฉพาะด้านซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบ
ได้ก าหนดไว้แล้วภายใต้แผนเฉพาะด้านหรือก าลังด าเนินการ  ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือการบูรณาการ
ประเด็นการพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดการต่อยอดให้
สามารถด าเนินการได้สัมฤทธิ์ผล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ก าหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค 
และเมืองที่ก าหนดพื้นที่เป้าหมายและสาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ลงไปเพ่ือก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  จังหวัด ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์โดย
สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ และ ได้ก าหนดประเด็นและแนวทางท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอโดยมุ่งเน้นใน
เรื่องที่มีความชัดเจนและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง  ๕ ปีต่อจากนี้ไป ซึ่งนับว่าเป็นทั้ง
ช่วงเวลาส าคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาในระยะยาวให้มีความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน  

 
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
การก าหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ในช่วงเวลา ๕ ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดต่อไป

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
ในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัด ในรายละเอียดมากกว่าในแผน   



 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

พัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมาเพ่ือให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเป้าหมาย  ในแผนระดับรองและ
แผนปฏิบัติการต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ ต้องแสดงให้
เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและ
โครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ  รวมถึงความ
เชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ตั้งเป้าหมายในมิติ
หลักๆ ประกอบด้วย (๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความ
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย (๒) การลดความเหลื่อมล ้า
ทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้
ต่ าสุด   ร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและ
แข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็น
สังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรคคุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจาก
ฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๕ ต่อปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙  

ส าหรับมิติที่ (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน ้า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือ
สัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น  และรักษาคุณภาพน้ าและ
คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (๕) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคม
ปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความ
ขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมใน
การก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  เป็นต้น และ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาท
ภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง  เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการ
ให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น 
เป้าหมายทั้ง  ๖ กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามวาระ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายใน
ระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา ๒๐ ปี  

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่ ๑๒ ถูก

ก าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง  ๖ ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และก าหนดเป็นแนวทางใน
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รายละเอียด ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ ๕ ปี 
ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่
สนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด ที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ ๕ ปี 
และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและ การแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ และ
ประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการ
พัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียด
มากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการที่จะก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่
ชัดเจน ในแผนพัฒนาระยะยาว เช่น ยุทธศาสตร์ชาติได้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจ าเป็นต้อง
มีการก าหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ จึงจะสามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก าหนดกรอบที่เป็น
ประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิต
และบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนา
ทุนมนุษย์ ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการส าคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความ
เหลื่อมล้าในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  (๔) 
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (๕) ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน และ (๖) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  และ
ประกอบกับอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การ
ด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง  ๖ ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ (๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 

สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๑. สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อประเทศไทย  
เศรษฐกิจโลกในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ยังมีแนวโน้มขยายตัวช้าและมีความเสี่ยงจากความผัน

ผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่
ส าคัญได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของมหาอ านาจ
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ทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการเงิน และการ
ประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี ้การเปิดเสรีทางการคา้ก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาค
การบริการและการท่องเที่ยว ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็
ตาม การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากความ
เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกที่
คาดว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ 

๑.๑ ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจ 
เป็นแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน และตลาดที่มีกาลังซื้อ ทั้งบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ ทั้งนี้
ภูมิภาคเอเชียจะเป็นศูนย์กลางพลังอ านาจทางเศรษฐกิจของโลก มีการไหลเข้าของการลงทุนในภาค
การผลิตสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนและเป็นห่วงโซ่การผลิตที่
ส าคัญของโลก หรือเป็น “โรงงานผลิตแห่งเอเชีย” เพ่ือส่งออกสู่ตลาดโลก และดึงดูดให้ประเทศ
มหาอ านาจเดิมเข้ามารวมกลุ่มและขยายบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากขึ้นผ่านการผลักดันให้
เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รูปแบบใหม่ ทั่วโลกเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง เป็นต้น 

๑.๒ ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเงินมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทาให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น Application 
ทางการเงิน Crowd Funding และ Financial Platform เป็นต้น ประกอบกับการเปิดเสรีภาคการเงิน
ในอาเซียน ทาให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ภาคการเงินของไทยต้องเร่งพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

๑.๓ การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ทั้งในภาคสินค้าและบริการ 
โดยเฉพาะภาคการเงิน ซึ่งเป็นโอกาสที่ส าคัญหลายประการ อาทิ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน 
แรงงาน อย่างเสรีการลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ซึ่งท าให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาด
และพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน 
การเงิน การบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในขณะที่การแข่งขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
จะสูงขึ้น 

๑.๔ รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้น และมี
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เพ่ือขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็น
ทั้งโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นสาหรับการค้าและการลงทุน แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้นทั้ง
ในรูปของกลุ่มประเทศและสาหรับแต่ละประเทศ 

๒. การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส้าคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด้ารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ 
ทุกวัย  
  ๒.๑ เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
หลากหลายสาขา เพ่ือตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยอุตสาหกรรมใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน ๕ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร 
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และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการประกอบ
ธุรกิจบริการจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการมีวัฎจักรชีวิต
สั้นลง การแข่งขันในตลาดอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิต  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ  นวัตกรรมด้านตลาดและการบริหารจัดการ  ถ้าภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ปรับตัวไม่ทัน อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้ใน
ขณะเดียวกันจะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ  ที่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ทาให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  

๒.๒ มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัดการพัฒนา
เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอินเตอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของ
ทุกคนในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เช่น  เทคโนโลยีสื่อสาร  และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ท าให้รูปแบบการผลิต การด าเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปมากอย่างรวดเร็ว มนุษย์สามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียงได้อย่างไร้พรมแดน การท า
ธุรกิจและธุรกรรมบนโครงข่ายดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน 

๒.๓ การแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงมี ความสามารถเฉพาะทาง 
หรือมีทักษะหลายด้าน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น  

๒.๔ เกิดความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี อัน
เนื่องมาจากความแตกต่างด้านรายได ้ด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีความเหลื่อมล้ าของแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงานที่ไม่มีทักษะ ความเหลื่อม
ล้ าของผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีความสามารถในการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพทาง
เทคโนโลยีแตกต่างกัน เป็นต้น  

๓. สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก  
๓.๑ การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินชีวิต 
๓.๒ การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค 
๔. สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก 

 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. ๒๐๓๐ ได้ก าหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่รุนแรงและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ทาให้ไทยต้องพร้อมรับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น 
ภายใต้กระแสการแข่งขันการค้าท่ีเข้มข้น  
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๔.๑ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง 
ค .ศ . ๒๐๑๕  โดยมี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ประกอบด้วย ๑ ๗ เป้าหมายและ ๑ ๖๙ เป้าประสงค ์

๔.๒ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้น ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งไทยต้องด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง 
นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มในการใช้ประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเงื่อนไขส าหรับก าหนด
มาตรฐานสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย แต่ก็อาจ
สร้างโอกาสส าหรับธุรกิจใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการลดของเสีย เป็นต้น 

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงด้านน้ าและอาหาร 

๕. สถานการณ์ความม่ันคงโลก  
๕.๑ ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มของการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทใน

ภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งการใช้อ านาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายใน
ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 

๕.๒ ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิ 
ทับซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์ เพ่ือผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร 

๕.๓ อาชญากรรมข้ามชาติ มีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเชื่อมโยง ใน
ภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น 

๕.๔ การก่อการร้ายก าลังส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถี่
มากขึ้น 

 
สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
๑. สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย  

๑.๑ ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ
ที่น่าพอใจ ทั้งในด้านการสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างการผลิต การสั่งสม
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจไทยมีปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่
เข้มแข็ง และความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอดเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วใน
ปี ๒๕ ๗๙ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน ภาคการผลิตมี
การสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งด้าน
ความหลากฐานของฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่งในระดับโลก อันดับความสามารถในการแข่งขัน
โดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
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๑.๒ ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 
๑๐ และในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต  ซึ่งจะเป็นอุปสรรคที่
ส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและมีแนวโน้มที่จะท าให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถ
ยกระดับการพัฒนาออกจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่เริ่มแสดงให้เห็นถึง
จุดอ่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทยประกอบด้วย เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวน
มากขึ้น การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ลงทุนซึ่ง
เป็นทั้งปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะสั้นและปัจจัยในการเพ่ิมศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวชะลอตัวลงมาก เสถียรภาพเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็นข้อจากัดต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน 

๑.๓ จุดอ่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทย การขยายตัวในเกณฑ์ต่ าและมีความผันผวน
มากขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ และในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๑ รวมทั้งแนวโน้ม
การลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกและความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจตลอดช่วงระยะเวลา ๙ ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงจุดอ่อนที่ส าคัญๆ ของระบบเศรษฐกิจไทย
ทั้งทางด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด้านการดาเนินนโยบาย
และการบริหารจัดการเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย  อุปสงค์ในประเทศยังมีจ ากัดเมื่อเทียบกับขีด
ความสามารถในการผลิตท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังต้องพ่ึงพิงอุปสงค์ในตลาดโลก มาตรการ
ของภาครัฐในการเพ่ิมอุปสงค์ภายในประเทศ (Domestic Economy) การขาดการลงทุนที่จ าเป็นและ
เพียงพอต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  แรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จากปัจจัยแรงงานลดลง  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor Productivity: TFP) ยัง
ไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 
ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างการผลิต ภาคการเงินและการคลังยังไม่สามารถสนับสนุนกาด าเนิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างเต็มที่ และการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคยังมี
ข้อจากัดที่สาคัญๆ หลายประการ 

        ๑.๔ ปัจจัยคุกคาม/ความเสี่ยงต่อความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในช่วงแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ประกอบด้วย  

๑) การปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ 
๒) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนและมีข้อจากัดในการ

สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
๓) การแข่งขันในตลาดการค้าโลกยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์สูงและสร้างแรง

กดดันต่อการส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่อง 
๔) การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้าน 

(๑) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรม
ขั้นต้นในประเทศ 
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  ๒. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่ าและการบริหารจัดการ

งานวิจัยขาดการบูรณาให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหน่วยวิจัยหลัก ท า
ให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่ชัดเจน มีความ
ซ้ าซ้อน และยังมีข้อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศล่าช้าไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกตลอดจนมีการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ าโดยภาคการผลิตที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ  อาทิ เกษตรกร
รายย่อย วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขาดแคลนนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมท าหน้าที่
เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยภาคเอกชนไม่เข้ามาลงทุนในขั้นการแปลงงานวิจัย
ไปสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งมีความเสี่ยงและต้องใช้เงินลงทุนสูงซึ่งสะท้อนจากดัชนีชี้วัดความสามารถในการ
แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ดังนั้น ถ้าประเทศไทยจะด าเนินการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบเดิม จะท าให้การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศล่าช้าไม่ทันต่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีโลก ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้
ตามเป้าหมายในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

 
๓. สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย  

๓.๑ โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด
แผน  พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยปี ๒๕๕๗ ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

๓.๒ คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา โดยแต่ละกลุ่มวัยยังมีปัญหาส าคัญที่จะ
ส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต  ทั้งเรื่องพัฒนาการและ
สติปัญญาตั้งแต่วัยเด็ก การขาดทักษะความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศ 
ปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ  กลุ่มเด็กปฐมวัย (๐ – ๕ปี) ยังมี
ปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย 

๓.๓ ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นมีความเปราะบางสูงส่งผลต่อ
การเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

๓.๔ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
๓.๕ คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต 
๓.๖ รายจ่ายด้านสุขภาพภาครัฐมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายจ่าย

ของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
๓.๗ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความ

สาคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ 
๓.๘ ประเทศไทยยังมีปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ 
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๓. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่วนที่ 1 
 

วิสัยทัศน ์ 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรม

ล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
พันธกิจ  
๑.  พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล  
๒.  เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน  
๓.  เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
๔.  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
๕.  พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า การ

ลงทุนระหว่างภูมิภาค  
 
  ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน 

เมืองท่องเที่ยวสู่
สากล 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
และสร้างสรรค ์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารย
ธรรมและสร้างสรรค ์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารย
ธรรมและสร้างสรรค ์ 

ท่องเที่ยวเชิงอารย-
ธรรมและสร้างสรรค ์ 

 
Food Valley 

เกษตรอินทรีย ์ 
เกษตรปลอดภัย  
(พืชผักเมืองหนาว ล าไย 
มะม่วง กาแฟ สมุนไพร/ ไก่
ประดู่หางด า นมพรีเมียม)  

เกษตรอินทรีย ์ 
เกษตรปลอดภัย  
(กระเทียม ถั่วเหลือง 
งา กาแฟ)  

เกษตรอินทรีย ์ 
เกษตรปลอดภัย  
(ข้าว ข้าวโพดหวาน 
สับปะรด)  

เกษตรอินทรีย ์ 
เกษตรปลอดภัย  
(ล าไย มะม่วง ข้าว 
กระเทียม)  

 
 Green City 

พื้นที่ป่าไม ้ลุ่มน้ าปิง  
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชน
อนุรักษ์  

พื้นที่ป่าไม ้ 
ลุ่มน้ าสาละวิน  

พื้นที่ป่าไม ้ลุ่มน้ าวัง 
เขตเมืองเก่า/ย่าน
ชุมชนอนุรักษ์  

พื้นที่ป่าไม ้ 
เขตเมืองเก่า/ย่าน
ชุมชนอนุรักษ ์ 

Northern 
Landport 

สนามบินนานาชาต ิ 
ศูนย์กลางการคา้  
การลงทุน  

ด่านการค้าชายแดน  โลจสิติกส์ทางบกและ 
ทางราง  

นิคมอุตสาหกรรม  

Health and 
Wellness 

๑.ศูนย์กลางการแพทย-์
ทันต กรรมของภูมภิาค  
๒.สปาและการนวดสุขภาพ  
๓.การพ านักระยะยาว  
๔.เครื่องส าอางสมุนไพร  
๕.น้ าพุร้อน  

๑.ชุมชนท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ  
๒.ผลิตภัณฑส์ปา  
๓.น้ าพุร้อน  

๑.ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 
สมุนไพร  
๒. ชุมชนท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  
๓. น้ าพุร้อน  

๑.ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย  
๒.ชุมชนท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ  
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เป้าประสงค์รวมและตัวชี วัด 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี วัด 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
พ.ศ. 

๒๕๖๓ 
พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
 ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

๑. การท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุน 
มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง  

๑.๑ อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด  
(ร้อยละ) ๑  

๓.๕ ๔ ๔.๕ ๕ ๕ 

๑.๒ ขนาดเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัด (ล้านบาท) ๒  

๓๘๕,๙
๐๕ 

 

๔๐๑,๓
๔๑ 

 

๔๑๙,๔
๐๑ 

 

๔๔๐,๓
๗๑ 

 

๔๔๐,๓๗
๑ 
 

๒. อัตลักษณ์
วัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริม 
เพื่อเพิ่มคุณค่า
ทั งทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
  
 

๒.๑ จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับ
การพัฒนาต่อยอดด้วยอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น๓ 

 ๖๐  ๖๐  ๖๐  ๖๐ ๒๔๐ 

๒.๒ จ านวนแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน๔  

๔ ๔ ๔ ๔ ๑ ๖ 

๒.๓ จ านวนย่านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม/สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการพัฒนา  

๔ ๔ ๔ ๔ ๑ ๖ 

๓. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
อย่างมีส่วนร่วม 
เอื อต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

๓.๑ จ านวนวันที่มีค่าคุณภาพ
อากาศเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดลดลง  

ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ 
๓๐ 

ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓.๒ จ านวนพื้นที่ป่าเพ่ิมข้ึน
ตามสัดส่วนพื้นที่ป่าของ
จังหวัด 

ร้อยละ 
๐.๐๑ 

ร้อยละ 
๐.๐๑ 

ร้อยละ 
๐.๐๑ 

ร้อยละ 
๐.๐๑ 

ร้อยละ 
๐.๐๔ 

 
----------------------------------------------------- 
๑ ค านวณจากข้อมูลปีฐานในปี พ.ศ. ๒๕๕ ๗ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๒ ค านวณตามข้อมูลปีฐานในปี พ.ศ. ๒๕๕ ๗ ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเท่ากับ ๓ ๗๒,๘๕๕ ล้านบาท  
๓ ค านวณโดยใช้ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับสู่ ๕ ดาว ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
๔ ค านวณโดยใช้ฐานข้อมูลหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด   
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑.  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
๒.  ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ  
๓.  พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
๔.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม 

ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   
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๔. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่
 

วิสัยทัศน ์
 

“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง”  
(City of Life and Prosperity) 

(เมืองท่ีให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ 
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เศรษฐกิจสมดุล 

 

 

สังคมน่าอยู ่

การท่องเที่ยว 

การค้า การลงทุน 

การเกษตร 

ศาสนา/วัฒนธรรม 

ความปลอดภัย 

การสาธารณสุข 

การศึกษา 

แรงงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน 

สิ่งแวดล้อม ป่าไม ้

น้ า อากาศ 

ดิน 
พลังงาน 

การบริหารงานภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
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พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล     

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง     
๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  

 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค  
๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ  

  ๖. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ต้าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 

 ๑. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล : MICE CITY, Wellness City 
 ๒. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport  
 ๓. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley    

๔. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub  
๕. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub  
๖. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม :  Diversity of Nature and 

Culture  
 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ข้อมูล    
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๑. เศรษฐกิจสมดุล 
และขยายตัวอย่าง 
ต่อเนื่อง 

๑.๑ อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าผลิตภณัฑม์วล
รวมจังหวัด (GPP) / 
(ร้อยละ)  

๒.๒ 
(ปี ๒๕๕ ๗) 

๒.๔ 
 

๒.๖ ๒.๘ ๓ ๓ 

๑.๒ รายได้จากการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ / (ล้านบาท) 

๘๒,๕๗๐ 

 (ปี ๒๕๕๗) 
๘๓,๕๗

๐ 
๙๔,๕๗

๐ 
๙๕,๕๗

๐ 
๘ 

๖,๕๗๐ 
๘ ๖,๕๗๐ 

๑.๓ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด/ 
(ร้อยละ) 

๑.๙๔ 
(ปี ๒๕๕๗) 

 ๒.๙๔ ๓.๙๔ ๔.๙๔ ๕.๙๔ ๕.๙๔ 
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เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ข้อมูล    
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๒. สังคมน่าอยู่  
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  

๒.๑ ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (ร้อยละ) * 

 ๖.๗๔ 
(ปี ๒๕๕ ๗) 

 ๖.๒๔ ๕. ๗๔ ๕.๒๔ ๔.๗๔ ๔.๗๔ 

๒.๒ ค่าเฉลีย่คะแนน  
O- net นักเรียนช้ัน ม.๓ 

๓๘.๐๒ 

(คะแนน 
ปี ๒๕๕๘) 

๓๘.๓๒ ๓๘. ๖๒ ๓๘.๙๒ ๓๙.๒๒ ๓๙.๒๒ 

๒.๓ อัตราการว่างงาน / 
(ร้อยละ)* 

๐.๙๙ 
(ปี ๒๕๕๗) 

๐.๙๔ ๐.๘๙ ๐.๘๔ ๐. ๗๙ ๐.๗๙ 

๒.๔ อัตราส่วนแพทยต์่อ
ประชากร 
(คน/แพทย์)* 

๑, ๖๓๓ 
(ปี ๒๕๕๗) 

๑,๕๓๓ ๑,๔๓๓ ๑,๓๓๓ ๑,๒๓๓ ๑,๒๓๓ 

๒.๕ จ านวนองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
เฉลี่ยต่อหมู่บ้าน/(คนต่อ
หมู่บ้าน) 

๕ ๖ 
(ปี ๒๕๕๗) 

 

 ๖๑  ๖ ๖  ๗๑  ๗๖  ๗๖ 

๒.๕ จ านวนคดีที่จับกุม
ได้ต่อคดีที่รับแจ้ง /(คดี/
ประชากรแสน) * 

๑๓๐ 
 (ปี ๒๕๕๗) 

๑๒๐ ๑๐๐ ๘๐  ๖๐  ๖๐ 

๓.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไดร้ับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
และคงอยู่อย่างยั่งยืน 

๓.๑ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ป่าไม้ใน 
จังหวัด/(ร้อยละ) 

 
๐.๙๑ 

(ปี ๒๕๕๗) 
๑.๐๑ 

 
๑.๑๑ 

 

 
๑.๒๑ 

 
๑.๓๑ ๑.๓๑ 

๓.๒ จ านวนวันท่ีมี
คุณภาพอากาศเกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐานท่ีลดลง/ 
(วัน) 

 
๒๐ วัน 

 
๑๘ ๑๕ ๑๓ ๑๐ ๑๐ 

๓.๓ สัดส่วนขยะ  มูล
ฝอยท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ 
/(ร้อยละ) 

๓๐ 
 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
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เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ข้อมูล    
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๓.๔ สัดส่วนปริมาณการ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะต่อประชากร/
(ลิตร/คน)* 

๓๒๗ 
(ปี ๒๕๕๗) 

๓๑๗ ๓๐๗ ๒๙๗ ๒๘๗ ๒๘๗ 

 ๔. การบริหารจดัการ
ภาครัฐมคีวามทันสมัย 
และมีธรรมาภิบาล 

 

๔.๑ ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๘๐ 
(ปี ๒๕๕๗) 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔.๒ ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณของจังหวัด 

๘๐ 
(ปี ๒๕๕๙) 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ : เครื่องหมาย *  คือตัวช้ีวัดที่มีการผกผันข้อมูล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน

และ  ท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม

หลัก       ธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
เช่ือมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

 - การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 - การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่า
ฐาน 

(ล้านบาท) 

ค่าเป้าหมายรายปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ –  
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๑. สร้างมลูค่าเพิ่ม
ทางด้านการ
ท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ 

 

๑.๑ รายได้จากการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ / (ล้านบาท) 

๘๒,๕๗๐ 

 (ปี ๒๕๕๘) 
๘๓,๕๗๐ ๙๔,๕๗๐ ๙๕,๕๗๐ ๘ ๖,๕๗๐ ๘ ๖,๕๗๐ 

๑.๒ คา่ใช้จ่ายต่อหัวโดย
เฉลีย่ของนักท่องเที่ยวผู้มา
เยือนจังหวดัเชียงใหม ่
(บาท/คน/วัน) 

๓,๓๖๔ 

 (ปี ๒๕๕๘) 
๓,๖๖๔ ๓,๙๖๔ ๔,๒๖๔ ๔,๕๖๔ ๔,๕๖๔ 

๑.๓ จ านวนสถานบริการ
สุขภาพที่ไดก้ารรับรอง
คุณภาพ HA/ (แห่ง) 

 ๗๑ 

(ปี ๒๕๕๘) 

๘๑ ๙๑ ๑๐๑ ๑๒๑ ๕๒๑ 

๒. สรา้งการ
เชื่อมโยงของธุรกิจ
การท่องเที่ยวสู่
ชุมชนและท้องถิ่น 

๒.๑ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของคนครัวเรือนใน
จังหวัด/(ร้อยละ) 

๑.๙๔ 

(ปี ๒๕๕๗) 

 ๒.๙๔ ๓.๙๔ ๔.๙๔ ๕.๙๔ ๕.๙๔ 

๒.๒ ผลติภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 

๑๓๙,๑๑๔ 

(ปี ๒๕๕๗) 

๑๔๔,๑๑๔ ๑๔๙,๑๑๔ ๑๕๔,๑๑๔ ๑๕๙,๑๑๔ ๑๕๙,๑๑๔ 
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 กลยุทธ ์
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการ
สุขภาพ 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
     และบริการสุขภาพ 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่
ระดับสากล 
 ๔. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ ยวและบริการ
สุขภาพ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสรมิการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่
สากล 

 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
 - ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

 - การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
 - การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดบั เช่ือมโยง การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๑. ยกระดับการผลิต
สินค้าและบริการให้
มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

๑.๑ อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภณัฑ์มวลรวม

๒.๒ 
(ปี ๒๕๕๗) 

๒.๔ 
 

๒.๖ ๒.๘ ๓ ๓ 
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เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

จังหวัด (GPP) / (ร้อย
ละ)  
๑.๒ อตัราการขยายตัว
ของผลติภณัฑม์วลรวม
จังหวัด 

๐.๔๓ 

(ปี ๒๕๕๗) 
๐.๔๔ ๐.๔๕ ๐.๔๕ ๐.๔๗ ๐.๔๗ 

๒. สรา้งรายได้จาก
การจ าหน่ายสินค้า
และบริการในตลาด
ที่เหมาะสม 

๒.๑ รายได้จากการ 
จ าหน่ายสินค้าเกษตร
และสินค้าชุมชน/ 
(ร้อยละ) 

 ๖๐ 
(ปี ๒๕๕๘) 

 ๖๕  ๗๐  ๗๕ ๘๐ ๘๐ 

๒.๒ จ านวนผลติภณัฑ์
ที่ผ่านการคดัสรร 
สุดยอดหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย /
(ผลิตภัณฑ ์

๔๙๘ 

(ปี ๒๕๕๘) 

๕๑๘ ๕๒๘ ๕๓๘ ๕๔๘ ๕๔๘ 

 

 กลยุทธ ์
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการ
ประกอบธุรกิจ 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต และ
การประกอบธุรกิจ 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

 - การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 - การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๑. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนทุก
กลุ่มวัย 

๑.๑ ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (ร้อยละ) * 

 ๖.๗๔ 
(ปี ๒๕๕๗) 

 ๖.๒๔ ๕. ๗๔ ๕.๒๔ ๔. ๗๔ ๔. ๗๔ 

๑.๒ จ านวนองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
เฉลี่ยต่อหมู่บ้าน/(คนต่อ
หมู่บ้าน) 

๕๖ 
(ปี ๒๕๕๗) 

 

 ๖๑  ๖ ๖  ๗๑  ๗๖  ๗๖ 

๑.๓ ค่าเฉลีย่คะแนน  
O- net นักเรียนช้ัน ม.๓ 
/(ร้อยละ) 

๓๘.๐๒ 

(คะแนนเฉลี่ย 
ปี ๒๕๕๘) 

๓๘.๓๒ ๓๘.๖๒ ๓๘.๙๒ ๓๙.๒๒ ๓๙.๒๒ 

๒. การสร้างความ
เป็นธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 

๒.๑ สัมประสิทธ์ิการ
กระจายรายได้* 

๐.๓๘ 
(ปี ๒๕๕๘) 

๐.๓ ๗ ๐.๓ ๖ ๐.๓๕ ๐.๓๔ ๐.๓๔ 

๒.๒ คนอายุ ๑๕ –  ๖๐ 
ปี เต็ม มีอาชีพและมี
รายได้/(ร้อยละ) 

๙ ๖. ๗๑ 
(ปี ๒๕๕๗) 

๙ ๗. ๗๑ ๙๘. ๗๑ ๙๙.๗๑ ๑๐๐. ๗๑ ๑๐๐.๗๑ 

๒.๓ อัตราการว่างงาน / 
(ร้อยละ)* 

๐.๙๙ 
(ปี ๒๕๕๗) 

๐.๙๔ 
 

๐.๘๙ ๐.๘๔ ๐. ๗๙ ๐.๗๙ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย *  คือตัวช้ีวัดที่มีการผกผันข้อมูล 

 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 ๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
 ๓. ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
 ๔. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 ๕. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของ
ประชากร 
 ๖. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 - การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๑. การป้องกันและ
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
สร้างระบบการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติอยา่งมี
ส่วนร่วมในรูปแบบ
ของเครือข่าย 

๑.๑ ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อราย/
(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง-ราย)* 

๔,๑๕๘ 
(ปี ๒๕๕๗) 

๔,๑๔๘ ๔,๑๓๘ ๔,๑๒๘ ๔,๑๑๘ ๔,๑๑๘ 

๑.๒ พื้นที่ป่าอนุรักษ ์
/(ล้านไร่) 
 

๓,๓๙๐  
(ปี ๒๕๕๗) 
(เพิ่มขึ้น/

คงที่) 

๓,๔๐๐ ๓,๔๑๐ ๓,๔๒๐ ๓,๔๓๐ ๓,๔๓๐ 

๒. การมสี่วนร่วมใน
การใช้ประโยชน์และ
แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ จ านวนวันท่ีมีคุณภาพ
อากาศเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีล่ดลง/ (วัน) 

๒๐ วัน 
 

๑๘ ๑๕ ๑๓ ๑๐ ๑๐ 

๓. การสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

๓.๑  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด/ 
(ร้อยละ) 

๐.๙๑ 
(ปี ๒๕๕๗) 

๑.๐๑ ๑.๑๑ 
 

๑.๒๑ 
 

๑.๓๑ ๑.๓๑ 

๔. พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย
และพลังงาน 

๔.๑ สัดส่วนขยะมลูฝอยที่
น ากลับมาใช้ใหม่ /(ร้อยละ) 

๓๐ 
 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย *  คือตัวช้ีวัดที่มีการผกผันข้อมูล 
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กลยุทธ ์
 ๑. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวยประโยชน์ได้
ทัท้างตรงและทางอ้อม 
 ๒. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มี
คุณภาพดีขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
 ๓. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
 ๔. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้
พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 - การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่า

ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๑. ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมเมืองปลอดภัย
และสงบสุข 
 

 

 

๑.๑ สดัสว่นคดีอาชญากรรม  
(ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และเพศ)  
(คดีต่อแสนประชากร)* 

๓๐ คดีต่อ
แสน

ประชากร 

๒๕ คดีต่อ
แสน

ประชากร 

๒๐ คดีต่อ
แสน

ประชากร 

 ๑๕ คดี
ต่อแสน

ประชากร 

๑๐ คดีต่อ
แสน

ประชากร 

๑๐ คดีต่อ
แสน

ประชากร 

๑.๒. สัดส่วนคดีอาชญากรรม 
(ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) 
(คดีต่อแสนประชากร)* 

๑๖๐ คดตี่อ
แสน

ประชากร  

๑๕๐ คดี
ต่อแสน

ประชากร  

๑๔๐ คดี
ต่อแสน

ประชากร  

๑๓๐ คดี
ต่อแสน

ประชากร  

๑๒๐ คดี
ต่อแสน

ประชากร  

๑๒๐ คดี
ต่อแสน

ประชากร 

๑.๓ อตัราผู้เสยีชีวิตจาก
อุบัติเหตุการจราจรทางบก
ต่อประชากรแสนคน 
(๑๔.๑๕ รายต่อแสน
ประชากร)* 

๑๔.๑๕ ราย
ต่อแสน

ประชากร 

๑๓.๑๕
รายต่อ
แสน

ประชากร 

๑๒.๑๕ 
รายต่อ
แสน

ประชากร 

๑๑.๑๕ 
รายต่อ
แสน

ประชากร 

๑๐.๑๕ 
รายต่อ
แสน

ประชากร 

๑๐.๑๕ 
รายต่อ
แสน

ประชากร 
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เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่า

ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๒. พ้ืนท่ีชายแดนมี
ความมั่นคง สงบสุข 

๒.๑ ร้อยละของคดียาเสพ
ติดรายส าคญั (ฐานข้อหา
ผลิตจ าหน่าย และ
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย) 
เปรียบเทยีบกับคดีที่จับกุม
ทั้งหมด /(ร้อยละ)* 

๑๘ 
(ปี ๒๕๕๘) 

๑๖ ๑๔ ๑๒ ๑๐ ๑๐ 

๒.๒ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
คดีการจับกมุการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์และความผดิ        
ที่เกี่ยวเนื่องตาม พ.ร.บ.
ป้องกันปราบปรามการค้า
มนุษย์พ.ศ.๒๕๕๑ 
/(ร้อยละ ๑๐) 

๑๐ 
(ปี ๒๕๕๘) 

๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๐ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย *  คือตัวช้ีวัดที่มีการผกผันข้อมูล 
 

 กลยุทธ์  
 ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน    เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ  
 ๒. เพิ่มประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ   
  ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  

 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

 - ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 - การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด/  

เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่า

ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๑. ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการภาครัฐ 
 

๑.๑ ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ /
(ร้อยละ) 

๘๗ 
(ปี ๒๕๕๗) ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๑ 

๑.๒. ร้อยละของการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน/ 
(ร้อยละ) 

 ๗๓ 

(ปี ๒๕๕๙)  ๗๕  ๗๗  ๗๙  ๘๑  ๘๑ 

๒. การบริหารภาครัฐ
ให้มีประสิทธภิาพ  

๒.๑ ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด 

 ๗๘ 
(ปี ๒๕๕๘) ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๖ 

๒.๒ ระดับคณุธรรม
และความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

 ๗๖ 

(ปี ๒๕๕๘)  ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๔ 

 

  
กลยุทธ ์

 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวัดเชยีงใหม ่(พ.ศ. 2561 – 
2564) 
 

วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา 
และศักยภาพของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ 

3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ของท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

1.  การ
พัฒนา 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
เพื่อ
รองรับ 
การ
พัฒนา 

1.1 ระบบสาธารณูปโภค     
การคมนาคมขนส่ง 
มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนอยา่งทั่วถึง  

1. พัฒนาโครงสร้าง  
พื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง 
ที่จ าเป็น 
 
 
 
 

1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่งทั้งทางถนน 
สะพาน ที่เหมาะสมสามารถตอบสนองความจ าเป็นและ
ความต้องการของคนในท้องถิ่นมีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การ
สร้างงานและกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง  

2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ได้มาตรฐาน 
ที่ด ีมีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินคา้ จัดให้มี
ไฟสัญญาณจราจร ป้ายเส้นทาง ระบบไฟฟ้าส่องสวา่งที่
เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการปรบัปรุงคุณภาพการคมนาคม
ขนส่งทางน้ า  

2. พัฒนาบริหาร 
จัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านสาธารณูปโภค ใหส้ามารถใช้วางแผนตัดสินใจ 
ในการพัฒนาได้ตามล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน 
เพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการ สามารถก าหนดแนวทาง
ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
และคุ้มค่าต่อการลงทุน 

2. จัดท าผังเมือง ข้อบังคับการใช้พื้นที ่เพื่อก าหนดนโยบายและ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน อาคารบ้านเรือน โรงงานและ
การวางแผนพื้นท่ีเพาะปลูก  
โดยได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.  ผลักดันให้เกิดระบบการให้บรกิารขนส่งสาธารณะและขนส่ง
มวลชนท่ีเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ 

1.2  ภาคเกษตรกรรม
สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มและมี
การกระจาย
รายได้   อยา่ง
เหมาะสม 

3. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการ 
เกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
ให้แก่ผลผลิต 
ทางการเกษตร 

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการเกษตรและ
ชลประทาน เพื่อการเกษตรให้สามารถป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแล้งท่ีมีต่อภาคเกษตรกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่ายในการ
กระจายสินค้า เช่น การจัดต้ังและดูแลตลาดกลางรับซ้ือ ขาย     

3. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจน
ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

2. การ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 
ตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1   ชุมชนยึดถือ
และปฏิบตัิ
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
เกิดภูมคิุ้มกัน 
ทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตรตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สร้างภมูิคุ้มกัน
ระบบ
เศรษฐกิจ 
ในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาตใินท้องถิ่นเพื่อเป็นฐาน
การผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสาน
กับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคญั 
ตลอดจน 
การสนับสนุน ต่อยอดและขยายผลความส าเรจ็ 
การพัฒนาโครงการหลวง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร  ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2. การน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรในท้องถิ่น เช่น การ
พัฒนาเมล็ดพันธ์ุ การจัดเก็บรักษาผลผลติ การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์และการให้บริการวิชาการ 
ด้านการเกษตร เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็ง 
ให้เกษตรกรอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนรณรงค์และส่งเสริม
เกษตรอินทรยี์และเกษตรปลอดภัย เพื่อการบริโภคและการผลติ
เพื่อจ าหน่ายในชุมชน 

3. ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเสริมต่อยอดจากอาชีพ
เกษตรกร โดยการสร้างกลุ่มอาชีพ หรือสหกรณ ์
ที่มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างรายได้เสริมและผลักดัน 
ให้เกิดการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 

4. ส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชนบนพ้ืนฐานของความ
เข้าใจและความพร้อมของชุมชน  

5. เสริมสร้างค่านิยมในการบริโภคสินค้าชุมชนและสินค้าท่ีผลิต
ภายในประเทศ 
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2.  การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
(ต่อ) 

2.2  ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและ
วิสาหกิจชุมชน  
ให้มีความ
พร้อมแข่งขัน
และรองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน  

2. ส่งเสริมท้องถิ่น
ให้มีการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยว 
ในชุมชน มี
ความพร้อม
แข่งขันและ
รองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน  

 
 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้ง
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเดิมและเพิ่มกิจกรรมใหม่ 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิง
นิเวศ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม เหมาะสม
กับศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น  

๒. ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมลู เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
รวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  เพื่อให้
สามารถเตรียมความพร้อมและรบัมือกับการ
เปลี่ยนแปลง 
ด้านการท่องเที่ยวและวิสาหกจิชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๓. สร้างการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวในการพัฒนาและ
ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จัก 
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ   

3.  พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อ
ยกระดับ
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน  

1. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ในด้านการ
บริหารจดัการธรุกิจ ประกอบด้วย การตลาด การ
ผลิต/การบริการ การบรหิารจดัการและการเงิน 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน 
การศึกษาและพัฒนาเพื่อเพิ่มมลูคา่ ยกระดับการคา้
และบริการใหไ้ดม้าตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาด
การค้าอาเซยีน   

2. เสรมิสร้างความเขม้แข็งในชุมชนมีอ านาจในการ
ต่อรองการจัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุนใน
การผลิต ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุม่เครือข่าย 
โดยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

3. ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยดีิจติอลเข้ามาใช้ใน
การบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ผลิต การออกแบบเพื่อเพิ่มคณุภาพ สร้างมูลคา่เพิ่ม
ให้กับสินค้า/บริการ การตลาด และการขายที่
เช่ือมโยงสู่ตลาดภายนอก  
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ยุทธศาสตร์ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

3. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 ชุมชนมี
จิตส านึกและ
มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัต ิ
เพื่อป้องกัน
และ
แก้ปัญหาใน
ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และ        
การอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

1. อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
โดยชุมชน 

๑. พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม*  

๒. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
เช่น ปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ า พื้นที่สาธารณะ สร้างฝาย 
ต้นน้ าล าธาร โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการ
ริเริ่มด าเนินการและโดยภาครัฐ  

๓. ก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ 
แต่ละพื้นที่  การก าหนดขอบเขตพื้นที่  (Zoning)  
อย่างเป็นรูปธรรม และน ากฎระเบียบมาบังคับใช้ 
อย่างจริงจัง ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลการครอบครองพ้ืนท่ี 

๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๕. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ  
มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

* เป็นนวัตกรรมทีเ่กิดขึ้นในการจดัการกับปัญหาเหล่านี ้
จะด าเนินการแก้ไขในนามของส่วนรวม (Collective 
action) ทั้งผ่านการใช้กระบวนการเวทีประชาคมเพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงปัญหาร่วมกันและเพื่อระดมความคิดเห็น
ในการหาทางแก้ไข ทั้งใช้การลงมอืลงแรงร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหา เช่น การปลูกป่า การท าแนวกันไฟป่า การรวมกลุ่ม
เป็นอาสาสมัครเพื่อลาดตระเวนและป้องกันการกระท า
การที่เป็นต้นเหตุของปัญหา หรือใช้การท าสัญญา
ประชาคมในชุมชนโดยการก าหนดเปน็กฎกติกาของชุมชนหรือ
กฎบ้าน ฯลฯ เป็นต้น) 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

3.  การบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 

 
 
 

3.1 ชุมชนมีจติส านึก
และมสี่วนร่วม 
ในการปฏิบัต ิ
เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหา 
ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ ์
ระบบนิเวศ (ต่อ) 

2. ป้องกันและ
แก้ปัญหา
ขยะและ
มลภาวะใน
ชุมชน 

 
 
 
 
 

 
 
 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปัญหาน้ าเสีย ขยะมลูฝอย ปญัหาหมอกควันให้อยู ่
ในเกณฑ์ที่ก าหนด โดยส่งเสรมิให้ชุมชนสามารถด าเนนิการ
ด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

๒. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ  
เอกชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   

๓. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
เช่น การแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า  

๔. การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมีการคัดแยกที่เหมาะสม 
มีการก าจดัขยะอยา่งถูกวิธีและสร้างประโยชนจ์ากขยะ 
ในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาแม่น้ าล าคลองไม่ให้เน่า
เสีย 

๕. สร้างองค์ความรูจ้ากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบท่ีดี
ในการบริหารจัดการขยะและมลภาวะเพื่อน ามาเป็น
แบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่น 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาคเอกชน เช่น 
การพัฒนาระบบการก าจดัขยะมลูฝอย  การแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า  

3. ส่งเสริมการ
ใช้พลังงาน
ทดแทนและการ
อนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนและน างานวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกมาใช้ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยเริ่ม
จากหน่วยงานภาครัฐและขยายไปยังภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ 

๒. ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้างแรงจูงใจของคนในท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน โดย
เปรียบเทียบให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

  4. การอนุรักษ ์  
 ฟื้นฟูและ 
 สืบสาน   
 ศิลปวัฒนธรรม   
 จารีต
ประเพณ ี
 และภูมิ
ปัญญา 
 ท้องถิ่น 

4.1 ชุมชนและ
องค์กรภาค
สังคมใน
ท้องถิ่น 
สามารถ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภมูิปัญญา 
อันเป็น
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นของตน 
ให้ด ารงอยู่ได ้
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนาองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นในเชิง 
องค์รวม 

๑. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์
ท้องถิ่น เช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น การใช้
วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุง
และใช้งานแหล่งเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้
และมีความน่าสนใจ   

๒. สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแกน
หลักในการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาในท้องถิ่น และ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและ
สร้างสรรค์งานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่น 
การจัดนิทรรศการ การเสวนา การประชุม 
ในชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่ม
กิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นใน
ชุมชน 

๑. ส่งเสรมิให้มีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม ตามค าสอน
ของศาสนา         

๒. ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับ
ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา เช่น รณรงค์การ
ใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง 
ดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ 
รวมถึงการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมต่าง ๆ แห่งล้านนา 
มีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ  

๓. ส่งเสริมชุมชนในการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา
และคณุธรรมจรยิธรรมในชุมชน  

๔. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ของชนเผ่าในท้องถิ่น            

๕. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันผลกระทบจากการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่
มีต่อวิถีชีวิตชุมชน  
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ยุทธศาสตร์ 4 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ต่อ) 

 
 
 
 

๖. สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บคุคลที่สร้างคุณประโยชน์ 
ในด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

4. การอนุรักษ ์
ฟื้นฟูและ 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ต่อ) 

4.1 ชุมชนและ
องค์กร 
ภาคสังคมใน
ท้องถิ่น 
สามารถ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญาอัน
เป็น
เอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
ของตน 
ให้ด ารงอยู่ได ้
อย่างยั่งยืน 
(ต่อ) 

3.  เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรร
มท้องถิ่นสู่
ภายนอก 

๑. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร รายการ
โทรทัศน์ สื่อ online เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการรับรู ้
ในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ภายนอก เช่น 
การจัดกิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้ 
ในวงกว้างและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

5.  การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

5.1 กลุ่มเด็ก 
เยาวชน และ
ผู้ใหญ่ ได้รับ
การส่งเสริม
การศึกษาและ 
การเรยีนรู ้
ตลอดชีวิต 

 
 
 
 

1. ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรยีนรู้
ตลอดชีวิต  

 
 
 
 
 

๑. จัดให้มีศูนย์การเรียนรูด้้านต่าง ๆ ที่เป็นการศึกษา 
ทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่มีคุณภาพ พร้อมท้ังเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมแหล่ง
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับ
ประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย  

๒. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทาง
การศึกษาและการศึกษาวิจยัของสถานศึกษา 
ในสังกัดและสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลดความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและสร้างโอกาส 
ทางการศึกษาส าหรับประชาชนทุกระดับ พัฒนา 
ความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

 5.2 กลุ่มผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้
ประสบปัญหา
ทางสังคม 
ได้รับบริการ
และสวสัดิการ
อย่างทั่วถึง 
รวดเร็วและ
เป็นธรรมบน
พื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเอง 

 
 

2. ส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดีของ
คนในชุมชน  

๑. พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้
สะดวกและทั่วถึง  

๒. ส่งเสริมเครือข่ายด้านสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค
ที่เป็นปัญหาส าคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ พัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกันโรคและสร้างเสริม
สุขภาพเชิงรุกในชุมชน                 

๓. สนับสนุนการศึกษา พัฒนา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับ
ในชุมชน  
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ยุทธศาสตร์ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ต่อ) 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

5. การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
(ต่อ) 

5.2 กลุ่มผู้สูงอายุ  
คนพิการและ 
ผู้ประสบ
ปัญหา 
ทางสังคม  
ได้รับบริการ
และสวสัดิการ 
อย่างทั่วถึง 
รวดเร็วและ 
เป็นธรรม  
บนพ้ืนฐาน
ของ 
การพึ่งพา
ตนเอง (ต่อ) 

3.  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา
และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑. ส ารวจรวบรวมข้อมูลเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผน ก าหนดแนวทางในการ
จัดสวัสดิการทางสังคม ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ 
และการเข้าถึงปัจจัยการยังชีพ 

๒. พัฒนาการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ประชาชนเป้าหมาย เช่น การจัดท าทะเบียนเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการรับบริการด้านต่าง ๆ การสร้างทางลาดส าหรับผู้
พิการ การรักษาพยาบาล เป็นต้น 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ความเสมอภาคและพัฒนา
ศักยภาพแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย สนับสนุนกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมคุ้มครองเด็ก ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุ 

๔. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มประชาชนเป้าหมายใน
ชุมชน/ท้องถิ่นตามศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุนด้านการตลาด 
เพื่อให้มีงานท า มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ 6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน   

ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

6. การป้องกัน 
บรรเทา 
สาธารณ
ภัยและ
การรักษา
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
ในชุมชน 

6.1 ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การรักษา 
ความสงบ
เรียบร้อยใน
ชุมชนและ
สามารถ
ป้องกันและ
รับมือกับ 
สาธารณภัย
ต่าง ๆ ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 6.2  ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
ป้องกัน แก้ไข 
สามารถ 
ลดปัญหา 
ยาเสพติดและ        
ความไม่
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ในชุมชน 

1. รักษาความ
สงบเรียบร้อย
และ 
ความปลอดภัย 
ในชุมชน 

 

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ต ารวจบา้น กลุ่ม
จิตอาสา, อปพร., อสม. เพื่อเฝา้ระวังและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน  

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์, ให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน  

3. พัฒนาความร่วมมือและบูรณาการระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่รวมทั้งการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา  

2. ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 
 
 
 

 

1. ส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่า 

2. พัฒนา ปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธภิาพงานการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชุนชนอย่าง
พอเพียง 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการและป้องกันปัญหาภัยแล้ง 
อุทกภัย  สาธารณภัย รวมถึงการเตรยีมความพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอยา่งทันท่วงที 

4. น าเทคโนโลยมีาใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาการเฝ้าระวังการ
แจ้งเตือนด้านสาธารณภัย 

3. ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุขและ
ปัญหาแรงงาน 
ต่างด้าว 

1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว อย่างมีระบบ เช่น โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน
ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อก าหนด
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและด าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
แก่เด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด  

3. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและการให้สิทธิของคน
พื้นที่สูงให้มีสิทธิตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเตรียมความ
พร้อมเฝ้าระวังผลกระทบและป้องกันปัญหา 
ที่อาจเกิดขึ้นจากแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมาย 
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   ยุทธศาสตร์ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

๗. การ
บริหาร
จัดการ
บ้าน 
เมืองที่ดี 

7.1  องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
มี
กระบวนการ
บริหาร
จัดการ
ภายใต้หลัก   
ธรรมาภิบาล 

7.2  องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
มีการ
จัดบริการ
สาธารณะ 
แก่
ประชาชน 
ที่มี
ประสิทธิภาพ
และเกดิผล
สัมฤทธ์ิ 

1. พัฒนา
กระบวน 
การบริหาร
จัดการภายใต้
หลัก 
ธรรมาภิบาล 

2. พัฒนา
ประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร
จัดการภายใต้
หลักธรรมาภิ
บาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัยและธรร
มาภิบาลที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
สร้างขวัญก าลังใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่น 
ทุกระดับในการให้บริการประชาชน   

๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในการ
ปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน การจัดอบรมในด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาล   

๓. พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความ
ร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือและการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะของผูร้ับบริการเป็นหลัก ภายใต้การตัดสินใจที่ยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อม
รับการตรวจสอบจากประชาชนและปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกฎหมาย   

๔. จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

๕. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการ
ประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจ ค านึงถึงความต้องการของประชาชน   
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

7. การ
บริหาร
จัดการ
บ้าน 
เมืองที่ดี 
(ต่อ) 

7.1  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
มีกระบวนการ
บริหารจดัการ
ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

7.2  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
มีการ
จัดบริการ
สาธารณะ 
แก่ประชาชน 
ที่มี
ประสิทธภิาพ
และเกดิผล
สัมฤทธ์ิ 
(ต่อ) 

3.  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
ในการ
ตรวจสอบ
ควบคุม  

๑. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
จากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่นและเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นในการ
ก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสาน
ประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ  ให้เสมอภาคและ 
มีความสมดลุ   

๒. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐ
ตามที่กฎหมายก าหนด และการเปิดเผยข้อมูลการ
ด าเนินงานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ 
จากทุกภาคส่วน  

 

หมายเหตุ     วิธีการวัดข้อ  3.1.2 ระดับความส าเร็จวัดจาก: 

1. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  
3. มีการคัดแยกขยะที่เหมาะสม มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้างประโยชน์จาก

ขยะ 
4. การจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  
5. มีองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะและ

มลภาวะ 
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ภาคผนวก ซ 

รายงานการด าเนินงาน 
ตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

ประจ าปี 2561 
************************** 

 
จัดท าโดย 

ฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 
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