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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามีความสําคัญและจําเป็นต่อการ
บริหารงาน  เพ่ือเปรียบเทียบความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามที่กําหนด รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจําเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาของเงินรายได้ การจัดสรรงบประมาณ การ
ดําเนินงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ดังน้ัน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องมีกระบวนการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนดําเนินงานทุกปีอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 และ ข้อ 14  

สําหรับรายงานฉบับที่ 1 (รายงานข้ันต้น)  คณะทํางานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กําหนดแผนการ
ดําเนินงาน จัดทําตัวชี้วัด การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตร
มาสที่ 2 จําแนกตามยุทธศาสตร์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ในการดําเนินงานน้ี คณะทํางานขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และอํานวยความสะดวกท้ังในด้านข้อมูล และด้านการ
ประสานงานในด้านต่าง ๆ  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 พฤษภาคม 2563 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นแรงกดดัน

ให้ภาครัฐจําเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไป  โดยต้องมีการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่  ที่ให้ความสําคัญกับการปรับบทบาท ภารกิจ และปรับกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้ได้ผลงานที่เกิดความคุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายของประชาชน ซึ่งจะนําไปสู่การยกระดับขีดความสามารถองค์กรภาครัฐให้อยู่รอด
ท่ามกลางความท้าทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง  เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่ึงในหน่วยงานภาครัฐที่มี
หน้าที่ในการดําเนินงานเก่ียวกับการกําหนดนโยบายสาธารณะและการบริการข้ันพ้ืนฐานด้านต่าง 
ๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่นของหน่วยงาน  การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี  
จําเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาของงบประมาณในการดําเนินงาน การจัดสรร
งบประมาณ การดําเนินงาน การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนได้รับทราบและการมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลและความโปร่งใสในการดําเนินงาน    

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2562 มาตรา 45/1 กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้อง
เป็นเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ี 
ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561–2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
และ ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
ของแผนน้ัน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ี
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ข้อ 30 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่า
งข้อกําหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จําเป็นต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การวิจัยประเมินผลตามหลัก
วิชาการ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยงตรง เป็นมาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือเป็นที่ยอมรับ 
รวมท้ังมีความเป็นกลางปราศจากอคติ เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงาน และนําข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาในทุกระดับ  จึงมีความจําเป็นให้มีโครงการน้ี  โดย
คาดหวังว่าผลการประเมินจะนําไปสู่การพัฒนาในอนาคตในประเด็นต่าง ๆ ตามได้กล่าวถึงข้างต้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรคการดําเนินงานตามโครงการในแผนการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

3) เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
1.3  ขอบเขตการดําเนินงาน 

1.3.1 ขอบเขตพื้นที ่
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามแผนดําเนินงานทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ โดยสุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ตามหลักการทางวิชาการ และตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน ดังน้ี 
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1) ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 25 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่  

โซนเหนือ จํานวน 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่อาย อําเภอฝาง อําเภอไชย
ปราการ อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอพร้าว อําเภอแม่แตง อําเภอสะเมิง และอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา  

โซนใต้ จํานวน 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่แจ่ม อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด 
อําเภอดอยเต่า อําเภออมก๋อย อําเภอสันป่าตอง อําเภอแม่วาง และอําเภอดอยหล่อ   

โซนกลาง จํานวน 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอแม่ริม อําเภอสัน
ทราย อําเภอสารภี อําเภอหางดง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอแม่ออน และอําเภอสันกําแพง 

2) ประเมินผลการดําเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน และ/หรือ
โครงการ ที่ดําเนินงานแล้วเสร็จ (โดยออกตรวจประเมินในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง) ของทั้ง 3 โซน 
จํานวนโซนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  

 
 
 
 

1.3.2 ขอบเขตประชากร   
1) บุคลากรและหน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่

รับผิดชอบการดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2) ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม และประชาชนทั่วไป  

ที่ได้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ผู้บริหาร/
บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน 
และภาคเอกชน      

1.3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
1)  ข้อมูลและการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 

(1) ข้อมูลปฐมภูมิ เช่น ใช้แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง การสังเกตการณ์ จากการดําเนินงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง 

(2) ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน เช่น แผนพัฒนา
ท้องถิ่น           แผนการดําเนินงาน  เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี  รายงานการเงินและ
บัญชี  หรือเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

2)  วิธีการประเมินผล 
          (1) สร้างตัวช้ีวัดในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 
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(2) การประเมินผลระหว่างดําเนินงาน ได้แก่ การประเมินผล
ความก้าวหน้าโครงการ การประเมินผลความก้าวการเบิกจ่ายงบประมาณ และการประเมินผล
กระบวนการ 
           (3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การประเมินผลผลิต การ
ประเมินผลลัพธ์ การประเมินผลกระทบ 

3) ประเด็นการประเมินผล  
          (1) ประเมินผลความเช่ือมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 
                (2) ประเมินผลความสอดคล้องเช่ือมโยงโครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมท้ังโครงการริเริ่ม
สร้างสรรค์ (เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต) โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ที่มี
ผลต่อกระทบต่อสาธารณะ  
             (3) ประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประเมินครอบคลุม 4 มิติ ดังน้ี 
    มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ประเด็นการพิจารณา 

- ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวช้ีวัดที่ได้
กําหนดไว้ 

    - ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ 
- วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการดําเนิน
กิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ 

 
    มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ประเด็นการ
พิจารณา 

- การดําเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหา
อุปสรรคในการบรรลุผลงานและผลลัพธ์ 

- การจัดหาทรัพยากรของโครงการในแต่ละข้ันตอนตามระยะเวลาที่
กําหนด 

- วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการดําเนิน
กิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ 

- มูลค่าของผลงานที่ได้รับ เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 
     

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการให้บริการสาธารณะ ประเด็นการพิจารณา 
    - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน ทุกยุทธศาสตร์ 
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- การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ 

 
    มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการพิจารณา 
    - ทุนมนุษย์ 
    - ทุนข้อมูลสารสนเทศ 

   - ทุนความรู้  ทุนองค์กร  นวัตกรรม 
1.4 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

ระหว่าง 8 พฤษภาคม 2563 – 13 ธันวาคม 2563  หรือภายใน 220 วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามสัญญาจ้าง  7 พฤษภาคม 2563   โดยนับรวมเวลาที่ผู้ว่าจ้างใช้ในการพิจารณาตรวจรับ
รายงานในแต่ละขั้นตอน และระยะเวลาที่คณะทํางานใช้ในการแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการศึกษาแต่
ละขั้นตอน รวมเป็นเวลาการดําเนินการของคณะทํางานด้วย  
ที่ รายละเอียดการดําเนนิงาน ระยะเวลา สถานที ่

1 ประชุมพิจารณากรอบแนวคิดทฤษฎีการ
ประเมินผล แผนพัฒนาฯ (รายงานฉบับที่ 1)

5 มิถุนายน 2563 หรือ
ภายใน 30 วันนับจากวันที่
ลงนามในสัญญาจ้าง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

2 ออกติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาฯ ในพ้ืนที่งานจริง จํานวน 3 
ครั้ง  ซึ่งประกอบด้วย 

  

  

ครั้งที่ 1  โซนเหนือ สัปดาห์ที่ 4 5 ของ 

เดือนกรกฏาคม 2563 

อ.แม่อาย อ.ฝาง  
อ.ไชยปราการ  
อ.เวียงแหง 
อ.เชียงดาว อ.พร้าว  
อ.แม่แตง อ.สะเมิง  
อ.กัลยาณิวัฒนา 

ครั้งที่ 2 โซนใต้ สัปดาห์ที่ 4 ของ 

เดือนสิงหาคม 2563 

อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง  
อ.ฮอด อ.ดอยเต่า  
อ.อมก๋อย  
อ.สันป่าตอง  
อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ 

ครั้งที่ 3 โซนกลาง สัปดาห์ที่ 2 ของ อ.เมือง อ.แม่ริม  
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เดือนกันยายน 2563 อ.สันทราย อ.สารภี  

อ.หางดง  

อ.ดอยสะเก็ด  

อ.แม่ออน อ.สันกําแพง 

 
ที่ รายละเอียดการดําเนนิงาน ระยะเวลา สถานที ่

3 ประ ชุม พิจ า รณาผลการ ติ ดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายงาน
ฉบับสมบูรณ์) 

ภายใน 220 วันนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 

 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สําหรับกําหนดการออกติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ในพ้ืนที่

งานจริง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทงานและสถานการณ์จริง 
 

1.5 การส่งมอบงาน/รายละเอียดการเสนอผลงาน 
1) รายงานฉบับที่ 1 (รายงานขั้นต้น) เสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง จํานวน 20 เล่ม โดยมีเน้ือหาประกอบด้วย 
บทที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย 

  - หลักการและเหตุผล 
  - วัตถุประสงค์ 
  - ขอบเขตการดําเนินงาน 
  - ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  - การส่งมอบงาน 
  - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
  - ทบทวนวรรณกรรม 
  - แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
  - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  - เครื่องมือที่ใช้การศึกษา 



-7- 
�

รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่              
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
�

  - ขั้นตอนในการดําเนินงาน 
  - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  - ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  -การวิเคราะห์ข้อมูล 

บทที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย 
   - ผลการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2  

แผนการออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

2) รายงานฉบับที่ 2 (รายงานฉบับกลาง) เสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง จํานวน 20 เล่ม โดยมีเน้ือหาประกอบด้วย 

1) ผลการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 

2) ผลการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อย่างน้อยจํานวน 3 ครั้ง 
 

 3) รายงานฉบับที่ 3 (รายงานฉบับสมบูรณ์) เสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ภายใน 220 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง รายงานประกอบด้วย                 

รายงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน 150 เล่ม รายงานสําหรับผู้บริหาร จํานวน 20 เล่ม 
รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม word file บรรจุในแผ่น CD-ROM จํานวน 5 แผ่น โดยมีเน้ือหา
ประกอบด้วย 
 บทที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย 
  - หลักการและเหตุผล 
  - วัตถุประสงค์ 
  - ขอบเขตการดําเนินงาน 
  - ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  - การส่งมอบงาน 
  - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
  - ทบทวนวรรณกรรม 
  - แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
  - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  - เครื่องมือที่ใช้การศึกษา 
  - ขั้นตอนในการดําเนินงาน 
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  - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  - ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  - การวิเคราะห์ข้อมูล 
 บทที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย 
  - ผลการประเมินความเช่ือมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 
  - ผลการประเมินความสอดคล้องเช่ือมโยงโครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมท้ังโครงการริเริ่ม
สร้างสรรค์  
    - ผลการประเมิน การดําเนินงานตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครอบคลุม 4 มิติ คือ  
       มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
       มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
         มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการให้บริการสาธารณะ 
       มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 
  - ผลการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 
 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 
  - สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 บทที่ 6 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (ตามแนวทางของกรมส่งเสริม
ฯ)  
 - ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
                    - ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องและ
พัฒนาท้องถิ่น 
 บรรณานุกรม 
 ภาคผนวก 
 - ผลการดําเนินงานตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan)  
 - คําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  - แบบสํารวจ/แบบสอบถาม  
 
1.6 ประโยชน์ท่ีจะได้รับ  
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1) ทราบถึงประสิทธิภาพการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

2) ทราบผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา อุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการวางแผนและ
ดําเนินงาน 

3) มีข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่น 
4) ใช้เป็นข้อมูลรายงานผลต่อบริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น            พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ประสิทธิผล หมายถึง การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ
ตามแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
เปรียบเทียบผลท่ีได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับที่กําหนดไว้ก่อนดําเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด 3 
ด้าน ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ ความพึงพอใจ และคุณภาพการให้บริการ 
ประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการทํางานตามแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุน
ทั้งหมด การจัดหาทรัพยากรท่ีได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทํางานที่
ประหยัดทรัพยากรประกอบด้วยตัวช้ีวัด 2 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัด 
โดยประสิทธิภาพการผลิตจะวัดจากประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 
การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจตามแผนดําเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งน้ี 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสําเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่
ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ 
ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจตามแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งที่คาดหมายหรือต้ังใจ และไม่ได้คาดหมาย 
ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน ทั้งในและนอก
พ้ืนที่ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังผลกระทบด้านบวกและลบ 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรรณและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 
 

ในการดําเนินงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผู้ประเมินทํา
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาจากเอกสาร รายงานการประเมินแผนงาน
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
2.1 ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (2561  2580) 
ภายใต้เง่ือนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ

ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องมี
การวางแผน การพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่
ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึง
จําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุด
แข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไข จุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน 
ๆ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ภารกิจ และพ้ืนที่ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ย่ังยืน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจํา
ชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือสนองตอบ ต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช 
อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติ
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ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และ
ศักด์ิศรี (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล และ มีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคีสามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออม
สําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมี
ความย่ังยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความ
อยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง
ทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะ
ความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขัน
กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอด
รับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญ
ของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ 
เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากน้ี ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเน่ืองไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุน
ทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพ
ชีวิตของ ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการ
ใช้การรักษา และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิน
พอดีไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
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ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล 
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 

 
ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 82 ก หน้าที่ 7 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมี

ความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความย่ังยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุ

ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
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พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึง
จําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ภายในและภายนอกประเทศ
ในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และ
พัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วน
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่าง
ต่อเน่ือง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่าง การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังน้ี 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ 
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี
ความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ
สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไป
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อน
ไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการ
พัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 
ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่
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อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนช้ันกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่
ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกร  นักคิด  
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มี
เป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการ
ร่วมคิดร่วมทํา เพ่ือส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการ
แผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้
นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนใน
ทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ังในการกําหนดกล
ยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความ
ย่ังยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจ
ที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการนํา
งานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้าง จิตสํานึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากน้ัน กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง
เท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลดความเหล่ือมล้ํา
และเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 
2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดทํา
ขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
เช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
ปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศต่อเน่ืองจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน ในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 น้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้จัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ  และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งใน
ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเน่ือง เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ   รวมท้ังร่วมจัดทํา
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ  เพ่ือมุ่งสู่  “ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน”  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

1) วัตถุประสงค์  
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1.1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัว
อบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

1.2) เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

1.3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน  
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่
เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหาร และน้ํา 

1.4) เพ่ือรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
สามารถ สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

1.5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย 
และมี การทํางานเชิงบูรณาการของภาคกีารพัฒนา  

1.6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและ
เมือง เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและ
บริการใหม่ 

1.7) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศ
ไทยมีบทบาทนําและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

2) เป้าหมายรวม   
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา

ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย  
2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ 

พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้
อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่
ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

2.2) ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก 
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการ
ทางสังคมที่มี คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 15 

2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ 
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใน
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การสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมี
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการ 
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มคีวามมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 
40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปรกติ มี
ปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษา
คุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2.5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สร้าง
ภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์
และ ความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและ
การลักลอบขนส่ง สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้าย
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิด
ความเช่ือมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีสําคัญในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น   

2.6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่ง
ภาคเอกชน ดําเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหา
คอร์รัปช่ันลดลง และการบริหาร จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน โดย
อันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายใน
การดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐาน
ภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี ความรู้ความสามารถ
และปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังน้ี   

1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทย
ยังมีปัญหาใน ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้าง
ตํ่า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจํานวนไม่น้อย
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ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะต่อไปจึงต้องให้ความสําคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น   

แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถใน
การดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทาง
สังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  (3) ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วน
คํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสม
กับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต
พ้ืนที่สุขภาพ (5) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ 
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วม
พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม 
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้  

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทําให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา
และสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเร่ืองความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
กลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจํากัดในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังน้ัน 
การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจําเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น   

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตํ่าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและ
มีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
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การศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมต้ังแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (2) การกระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ 
บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ พัฒนาระบบ
ส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (3) 
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ
ทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทาง
การเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ทําหน้าที่เป็นสถาบันการเงิน
ในระดับหมู่บ้าน/ตําบลท่ีทําหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดต้ังโครงข่ายการเงินฐานราก
โดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย  

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ย่ังยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวตํ่ากว่าศักยภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบ
ของเศรษฐกิจโลกซบเซา และข้อจํากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า  การพัฒนา 5 ปี
ต่อจากน้ีไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนา
จนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและมาจากความร่วมมือ
กันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากน้ียังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการ
เติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมย่ังยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเท่ียวสามารถ ทํารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ต่อยอดความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอํานวย
ความสะดวกด้านการค้าการลงทุน  
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4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําลังเป็นจุดอ่อนสําคัญต่อการรักษาฐานการ
ผลิตและการให้บริการ   รวมทั้งการดํารงชีวิตของคนไทย   ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลง
ของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเส่ียงใน
การขาดแคลนทรัพยากรนํ้าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากข้ึน และข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความ
เข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ดังน้ัน การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่ งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านนํ้า และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าให้มี
ประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย  
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และย่ังยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) 
ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (6) 
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
กลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (8) การพัฒนาความ
ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความม่ังคั่งและย่ังยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้ม
ส่งผลกระทบต่อความ มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก 
ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม บทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการ
คุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ดังน้ัน การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นใน
เรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้าง
รายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศใน
การป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อม
ต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคง
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มี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน 
เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัย
คุกคามอ่ืน ๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
(4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด ความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็น
อุปสรรคท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้
มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการ
ของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอํานวยความยุติธรรมได้
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย   

การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจํานวนการดําเนินคดีกับ
ผู้มิได้กระทําความผิด  แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอํานวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ  
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7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมา
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเน่ืองใน
การดําเนินการ  และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ทําให้มีข้อจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ   

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้
พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางนํ้า เพ่ิม
ปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอํานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนา
ด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ ใช้พลังงานข้ันสุดท้าย และลด
การพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้าน
สาธารณูปการ (นํ้าประปา)  แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของ
ประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางนํ้า (2) 
การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่เกิดจากการลงทุน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้
มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการค้า (4) พัฒนา
ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (6) 
พัฒนาระบบน้ําประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ําประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหาร
จัดการการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจาก
ปัจจัยความได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเข้าเทคโนโลยีสําเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทําให้ส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้ง
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้   

การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่ม
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เทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นําสู่การพัฒนาแบบก้าว
กระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วม
กําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การ
จัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากร
วิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความ
เข้าใจในเทคโนโลยี   

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการ
ดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจาย
ความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมี
ศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาใน
กรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค
ของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

ดังน้ัน การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมี
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  แนว
ทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้ เ ป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็น
ฐานเศรษฐกิจช้ันนํา พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง 
อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ (3) การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรม
หลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่พัฒนา 
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม   
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10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนา
ความร่วมมือ ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี 
และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
และอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 โดยกําหนดเป็นแนวทางการดําเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง 
และเป็นธรรม ดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค
และภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค   

ดังน้ัน การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่า
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สําคัญใน
ภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ  แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) ขยาย
ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สําหรับสินค้าและ
บริการของไทย (2) พัฒนาความเช่ือมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS  
และภมฎูภาคอาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  (3) พัฒนาและส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (4) ส่งเสริม
การลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมี
ความเสมอภาคกัน (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (8) 
ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เก่ียวกับเรื่อง
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน
การต่างประเทศ และ (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ 

 
2.1.3 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 

ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น   มีการ
ฟ้ืนฟูสืบสานและสร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมที่มีช่ือเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมี
ขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตเพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ 
นอกจากน้ีทําเลที่ต้ังของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า การลงทุนและ บริการเช่ือมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงและสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้
และ กลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึง
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เป็นพ้ืนที่ป่าต้นํ้าที่สําคัญของประเทศ ดังน้ัน การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
จําเป็นจะต้องนําศักยภาพทางภูมิสังคม ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
องค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมท้ังการใช้ประโยชน์
จากการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค   

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เช่ือมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศ ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง   

วัตถุประสงค์   
1) เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้

ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตตลักษณ์   
2) เพ่ือเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
3) เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้   
4) เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ

บริหารจัดการนํ้า ป่าต้นนํ้า และปัญหาหมอกควัน   
เป้าหมาย   

1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น   
2) สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้

ภาคเหนือลดลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเน่ืองให้มีคุณภาพ 

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมท้ังต่อยอดการผลิต
สินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
เช่ือมโยง สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมี ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร
จัดการนํ้าอย่างเหมาะสมและเช่ือมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอก
ควันอย่างย่ังยืน 
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2.1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ได้กําหนดกรอบ

แนวคิดการพัฒนาในระยะ 5 ปี ข้างหน้าโดยพิจารณาจากทั้งนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติและ
รัฐบาล ศักยภาพของพ้ืนที่และปัญหาความต้องการของประชาชน โดยได้กําหนดประเด็นสําคัญที่
เป็นธงนํา (flagships) ของการพัฒนาที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ความสําคัญ ได้แก่ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์  เกษตรมูลค่าสูง  อุทยานอาหาร ศูนย์กลางการ
คมนาคมและโลจิสติกส์ หัตถกรรมสร้างสรรค์ บริการสุขภาพ และเมืองสีเขียว ขณะที่ปัจจัย
สนับสนุนให้ การพัฒนาดังกล่าวประสบความสําเร็จซึ่งต้องอาศัยพ้ืนฐานความเข็มแข็งจากระดับ
จังหวัด ได้แก่ ความเข้มแข็งทางสังคม การสร้างความมั่นคง การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กรอบแนวคิดของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) 
ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
นโยบายสําคัญอ่ืน ๆ ของรัฐบาล ดังน้ี ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
น้ัน กรอบแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือซึ่งกําหนดเป้าหมายที่จะ “พัฒนา
เป็นฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้า
โขง” เมื่อพิจารณาถึงทิศทางการพัฒนาภาคเหนือจะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ล้วนแล้วแต่มีความสอดรับกับการพัฒนาระดับภาคที่
กําหนดไว้ ถือเป็นการแปลงยุทธศาสตร์และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาระดับภาคลงมา สู่การ
ขับเคลื่อนในระดับกลุ่มจังหวัด สําหรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาเคร่ืองยนต์เพ่ือ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New engine of growth) ของรัฐบาลด้วยการแปลง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบเชิงในแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย  และพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย น้ัน จะเห็นได้
ว่า จากกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย  

1) กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture, and Bio-tech)  
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness 

and Bio-Med)  
3) กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics and Mechatronics )  
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4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence and 
Embedded Technology)  

5) กลุ่มอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, 
Culture and High Value Services)  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาสําคัญที่สนับสนุน
และสอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหาร เกษตร 
เทคโนโลยี ชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และกลุ่ม
อุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  

ขณะเดียวกันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังได้ยึดปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นวาระสําคัญของการกําหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือให้สามารถนําศักยภาพ
ของพ้ืนที่ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนได้ 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
“ยกระดับการท่องเท่ียว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่า

สูง เพ่ือเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก”  
 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) 

ภาพรวมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3%  
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) 

ของเศรษฐกิจมูลค่าสูงมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 5% ของ GPCP ภาพรวม  
3) การเพ่ิมขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 

Investment: FDI) ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการที่เน้นความ

โดดเด่นและ เช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
วัตถุประสงค์  

1) สร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเด่นของสัมพัส
มนุษย์และเทคโนโลยี  

2) เพ่ือสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
3) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง 

(Destination)  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  



-30- 
 

รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่             
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
�

1) รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมขึ้น 
(ล้านบาท)  

2) จํานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมขึ้น (คน)  
แนวทางการพัฒนา  

1) กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และขอบเขตและเป้าหมายด้านการ
ท่องเที่ยว  

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  
3) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร  
4) พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก  
5) พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง  
6) พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและ
การค้าต่างประเทศ  

วัตถุประสงค์  
1) พัฒนาเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ Smart City  
2) เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เช่ือมโยงความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1) พ้ืนที่การพัฒนาแบบ Smart City (แห่ง)  
2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  
แนวทางการพัฒนา  

1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ดิจิทัล  
3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครือข่าย  
4) พัฒนาและเช่ือมโยงนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  
5) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการค้า  
6) พัฒนาระบบโลจิสติกส์  
7) พัฒนาระบบการตลาดช่องทางการตลาดและส่งเสริมการค้าการลงทุน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่
มุ่งเน้นการเพ่ิม ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม  

วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร  
2) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผลการเกษตร  
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เป้าหมายและตัวชี้วัด  
ร้อยละของมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยที่สูงขึ้นของสินค้าเกษตรที่สําคัญของกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 
 

แนวทางการพัฒนา  
1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
2) พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร  
3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร  
4) ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน  
5) ส่งเสริมการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยี  
6) พัฒนาการขนส่งและระบบการบริหารจัดการสินค้า  
7) ส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้สินค้าเกษตร  
8) ส่งเสริมการบริโภค (Smart Consumer)  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม 
มุ่งเน้นการ เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2) การเพ่ิมมาตรฐานด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท 
Wellness ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

2) จํานวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชากรในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก  
2) ส่งเสริมพัฒนาความพร้อมและศักยภาพคนและองค์ความรู้  
3) สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน  
4) ยกระดับด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และมาตรฐาน  
5) เสริมสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์  
6) มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างย่ังยืน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
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วัตถุประสงค์  
1) สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เก้ือหนุนการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน  
2) เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บน

พ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความย่ังยืน  
3) เพ่ือบริหารจัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน  
4) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1) จํานวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
2) จํานวนพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าได้รับการฟ้ืนฟูไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่/ปี  
3) จํานวนแหล่งนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 ที่มีคุณภาพนํ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
4) ร้อยละของจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชน/สถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย

ได้รับการเสริมศักยภาพ และพัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณะภัย  
แนวทางการพัฒนา  

1) ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมและ
ย่ังยืน  

2 )  ป้ อ ง กั น  รั กษ า  ฟ้ื น ฟู  และส่ ง เ ส ริ มก า ร ใ ช้ป ระ โ ยช น์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ  

3) บริหารจัดการคุณภาพนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาที่สําคัญของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  

4) บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยงให้สามารถปรับตัวและรับมือ
กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างย่ังยืน  

  
 

2.1.5 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
วิสัยทัศน์ : “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) 

(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่า
ท่องเที่ยวในระดับโลก) 

ตําแหน่งการพัฒนา (Positioning) :      
1) เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล :  MICE CITY, Wellness City, 

SMART CITY   
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2) เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern 
Landport    

3) เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley      
4) เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub    
5) เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health 

Hub    
6) เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม : Diversity of 

Nature and Culture 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น 

2) การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุน สู่สากล 
3) การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
4) การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 

โดยใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5) การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของ

ประชาชน 

 
 
 
 
2.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 

2561 – 2564) 
วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความเข้าใจใน

ปัญหา และศักยภาพของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
พันธกิจ : 

1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มี
คุณธรรม จริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ  

3) ส่งเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น  

4) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์: 
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1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6) การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในชุมชน 
7) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

2.1.7 รายงานวิจัย/รายงานการประเมินที่เก่ียวข้อง 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2559) ได้จัดทํา รายงานผลการ

ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ตามคู่มือการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้
กําหนดกรอบการประเมินไว้ 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ 
กรมการพัฒนาชุมชนมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  1) มิติประสิทธิผล : กรมการพัฒนาชุมชน 
สามารถดําเนินงานได้บรรลุผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงมหาดไทย
และเป้าหมายการให้บริการของกรมการพัฒนาชุมชน จํานวน 12 ตัวช้ีวัด โดยบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนที่กําหนดคือ ผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชน เป็น
ผู้นํามืออาชีพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน จํานวน 25,602 คน ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้มั่นคง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุข ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6,146 ชุมชน และกลุ่ม
ผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จํานวน 
7,000 กลุ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ทั้งน้ี มีผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน ในภาพรวม ร้อย
ละ 82.40 (ค่าเฉลี่ย 4.12) หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังน้ัน การประเมินความคุ้มค่าสรุป
ได้ว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน  2) มิติประสิทธิภาพ : กรมการ
พัฒนาชุมชนสามารถดําเนินงานได้บรรลุผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดผลผลิต  2 ผลผลิต ดังน้ี  ผลผลิตที่ 
1 เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน 
บรรลุผลสําเร็จทั้ง 8 ตัวช้ีวัด โดยดําเนินการได้เท่ากับค่าเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
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ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (1) ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 6,146 ชุมชน (2) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทุนชุมชน จานวน 5,937 กลุ่ม และที่ดําเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 6 
ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) ผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ จํานวน (2) จํานวนครัวเรือนที่มีข้อมูล
ความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 12,920,268 ครัวเรือน (3) ร้อยละ 90.13 ของผู้นําชุมชนท่ีผ่านการ
พัฒนาศักยภาพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด (4) ร้อยละ 100 ของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) เช่ือถือได้ (5) ร้อยละ 100 ของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสุขมวลรวมชุมชนเพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด (6) ร้อยละ 84.1 ของกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ได้รับ การเพ่ิมประสิทธิภาพมีการจัดสวัสดิการชุมชน ทั้งน้ี สัดส่วนค่าใช้จ่าย
จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเมื่อ เทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง ร้อยละ 2.63  ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน บรรลุผลสําเร็จทั้ง 4 ตัวช้ีวัด 
โดยดําเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้ง 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จํานวน 7,000 
ผลิตภัณฑ์ (2) การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ทางการตลาดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ จํานวน 
77,780 ครั้ง (3) ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ มาตรฐานและมูลค่าเพ่ิมขึ้น และ 
(4) ร้อยละ 27.62 ของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ทั้งน้ี 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง ร้อยละ 4.79  3) มิติ
ผลกระทบ การดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนบรรลุผลสําเร็จจากการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดผลผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายการให้บริการกรมการ
พัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
โดยหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ โดยน้อมนําแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการชุมชน ชุมชนมีการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา ประชาชนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ลดความ
ขัดแย้งสร้างความสามัคคี ประชาชนน้อมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต สามารถจัดทําบัญชีครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือน จัดทําแผนพัฒนาชีวิต และ
ชุมชนมีความสุขมวลรวมเพ่ิมขึ้น หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
ม่ันคง กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสามารถดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม ทั้งด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทําให้ผลิตภัณฑ์ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีแบรนด์
สินค้าที่สามารถนําไปใช้ในการส่งเสริมการตลาด สามารถนําเสนอเรื่องราวท่ีสร้างสรรค์ น่าสนใจ 
และมีคุณภาพมาตรฐานสากล รวมท้ังผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น มีการสร้าง
ช่องทางการตลาดทั้งตลาดนัดชุมชน และการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศและต่างประเทศ ทําให้มีผลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มดีขึ้น ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ยัง
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เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันมาก
ขึ้น เกิดการจ้างงานในชุมชนเพ่ิมขึ้น ทําให้ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (2561) ได้ดําเนินการ
จัดทํา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ข้อ 29 (3) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ของ
โครงการตามวัตถุประสงค์และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงาน เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการพิจารณา
สําหรับผู้บริหารในด้านความสอดคล้องของแผนพัฒนาฯ และงบประมาณ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณในปีต่อไปได้ ข้อมูลจากการประเมินผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของโครงการและการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินผลความพึงพอใจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการนําโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านไปปฏิบัติ
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดน่าน ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินส่วนใหญ่มาจากการรายงานของหน่วยงานต่าง 
ๆ ครอบคลุมแผนงาน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาดําเนินการประเมินผลใช้ข้อมูล
การดําเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ประชากร (Population) คือ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน่าน โดยทําการติดตามและประเมินผลให้ครบทุกด้าน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดน่าน รวม 
15 อําเภอ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการช่วยติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้จัดทําแผนการติดตามและประเมินผลฯ โครงการตามแผน
ดําเนินการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในอัตราร้อยละ 20 
ของโครงการทั้งหมด โดยอาศัยหลักสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับกลับคืน
มาแล้วนํามาจัดลําดับข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistics 
Package for the Social Sciences – SPSS) และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือจะได้แปล
ผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1) การปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้แสดงบทบาทโดยการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือไปดําเนินกิจกรรม/โครงการในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มากเป็นอันดับหน่ึง คิดเป็น
ร้อยละ 25.98 ของโครงการตามแผนการดําเนินการและคิดเป็นร้อยละ 50.98 ของงบประมาณ 
ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
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และนโยบายของรัฐในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประชาชนให้มีความสะดวกปลอดภัย  2) 
สัดส่วนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาจังหวัดน่าน ทุก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือไปดําเนินการกิจกรรม/โครงการในแต่
ละยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ครอบคลุมในพื้นที่
ทุกอําเภอและสอดคล้องกับงบประมาณรายได้ประจําปี 3) สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาจังหวัด
น่าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนดําเนินการดังน้ี (1) โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 122 
โครงการ งบประมาณ 15,780,952.20.- บาท (2) โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 
55 โครงการ งบประมาณ 85,346,820.- บาท  (3) โครงการ/กิจกรรม ที่ถูกยกเลิก จํานวน
โครงการ 29 โครงการ งบประมาณ 21,732,800.- บาท 4) ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยคณะอนุกรรมการช่วยติดตามและ
ประเมินผลฯ ได้ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน ในห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ซึ่งแล้วเสร็จ 
พบว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ อย่างสูงสุด ประชาชนรวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อ
การดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ที่เป็นโครงการปรับปรุงหรือก่อสร้างถนน
ดินลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรของประชาชน ควรมีการบดอัดลงหินกรวดทรายลงไปด้วย เพ่ือให้
โครงการมีความย่ังยืน คุ้มค่ากับงบประมาณ�

ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา (2562)  ได้จัดทํารายงาน “การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรในอนาคต โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล กองแผนและงบประมาณ เป็นผู้ดําเนินงานฯ สําหรับการติดตามและประเมินผลใน
ครั้งน้ี คณะทํางานฯ ได้คัดเลือกโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครอบคลุมทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ โดยมีผลสรุป
ดังต่อไปน้ี  1) ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต้ังงบประมาณไว้สําหรับแผนการดําเนินงานฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 1,401,265,950 บาท (รวมแผนฯ เพ่ิมเติม + แผนฯ 
เปลี่ยนแปลง) เพ่ือใช้ในการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ข้างต้น ซึ่งมีทั้งสิ้นจํานวน 184 
โครงการ จากการวิเคราะห์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 3 อันดับ 
คือ อันดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้รับการจัดสรร
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งบประมาณมากที่สุด คือ 538,845,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของงบประมาณที่ต้ังไว้
ทั้งหมด โดยมีโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 66 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.87 ของ
โครงการทั้งหมด อันดับที่ 2 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เป็นจํานวน 428,671,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.59 ของงบประมาณ
ที่ต้ังไว้ทั้งหมด โดยมีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 28 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.22 ของ
โครงการทั้งหมด ในขณะที่มีโครงการยังไม่ได้ดําเนินการ 1 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.54 
ของโครงการทั้งหมด อันดับที่ 3 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เป็นจํานวน 245,802,430 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.54 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ โดยมี
โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 20 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.87 ของโครงการทั้งหมด โดย
ภาพรวมการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 180 โครงการ หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 97.83 ของโครงการทั้งหมด และโครงการที่ยังไม่ดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ หรือคิด
เป็นร้อยละ 2.17 ของโครงการท้ังหมด 2) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
ประเมินผลเก่ียวกับการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา ได้ดําเนินการประเมินผลจากการตรวจสอบเปรียบเทียบแผนงานและโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) สําหรับรอบงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธ์ิของการนําแผนและการ
ดําเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ โดยที่ผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
สามารถถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม คิดเป็นร้อย
ละ 83.26 (เปรียบเทียบสัดส่วนโครงการทั้งหมด ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ กับโครงการ
ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในแผนการดําเนินงานฯ) สําหรับการวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา โดยคณะทํางานฯ ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ได้รับประโยชน์ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยท่ีการประมวลผล การ
วิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังน้ี  (1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ในการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาไปปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 77.20  (2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
หรือคิดเป็นร้อยละ 73.40 (3) สภาพปัญหา ความต้องการ หรือความคาดหวังของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการพัฒนาจังหวัดสงขลาในอนาคต สูงสุด 3 อันดับแรก คืออันดับ 1 ได้แก่ การ
สนับสนุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เป็นรูปธรรม พร้อม ๆ กับ
กําหนดแนวทางในการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดหลากหลายรูปแบบ (คิดเป็นร้อยละ 
12.99)  อันดับ 2 ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ มีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษ์พ้ืนถิ่น สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียว



-39- 
 

รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่             
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
�

มากขึ้น พร้อม ๆ กับเพ่ิมมิติความแปลกใหม่ที่น่าสนใจให้กับรูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
(คิดเป็นร้อยละ 11.64)  อันดับ 3 ได้แก่ การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทุกสายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก พร้อม ๆ กับตรวจเช็คสภาพถนนทั้ง
ถนนสายหลักและถนนสายรองอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี (คิดเป็นร้อยละ 7.92)  3) 
ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด  ผลการประเมินผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด พบว่า (1) การประเมินพันธกิจ 
(กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ผลสําเร็จของโครงการ  ผลสําเร็จของ
แผนการดําเนินงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก  (2) 
การประเมินคุณภาพของแผน: คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  มีผลการ
ดําเนินงานในระดับดีมาก (3) การประเมินด้านการบริหารจัดการ  มีผลการดําเนินงานในระดับดี
มาก  (4) การประเมินด้านความพึงพอใจ  มีผลประเมินในระดับมาก 4) ข้อเสนอแนะในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต:  ผลกระทบนําไปสู่อนาคต  (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดรวมถึงการจัดสร้างช่องทาง
เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นพร้อม ๆ กับเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมบริการสาธารณะอย่างกว้างขวาง และช่องทางเครือข่ายออนไลน์สาหรับแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือร่วมดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย (2) ปัญหาอาจได้รับ
การแก้ไขไม่ตรงจุด เพราะข้อจํากัดของระเบียบ กฎหมาย ที่ทําได้ยาก ประกอบกับบางเรื่องอาจ
ทําไม่ได้  (3) กระบวนการจัดทําแผนฯ มีความยุ่งยากมากข้ึน (4) หน่วยงานขาดบุคลากรที่มี
ทักษะหรือความชํานาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ อาทิ การปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการด้านการช่าง (ไม่ว่าจะเป็นงานช่างโยธา 
งานช่างก่อสร้าง งานช่างสํารวจ และอ่ืนๆ) และการปฏิบัติงานที่เน้นความสามารถสูงทางวิชาการ 
ฯลฯข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  (1) โครงการที่ดําเนินการควรมีผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือผู้ได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง (2) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณควรกําหนดขึ้น
โดยคํานึงถึงผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนและท้องถิ่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อม อีกทั้งควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบใน
การดําเนินงานโครงการต่าง ๆ มากขึ้น (3) ควรเร่งรัดและกําชับให้เจ้าของโครงการดําเนินการ
ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน (4) ควรพิจารณาการต้ัง
งบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน ที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาในการโอนลด โอนเพ่ิม โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ (5) ผู้บริหารฯ ควรมีระบบหรือกลไกในการ
ผลักดันให้มีการนําผลจากการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหา ความต้องการ หรือความ
คาดหวังของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการพัฒนาจังหวัดสงขลาในอนาคตสูงสุด 5 อันดับแรก 
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และเกิดผลสัมฤทธ์ิที่ ชัดเจนเป็นรูปธรรม (6) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา/
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา/คณะกรรมการ
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พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ควรได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ 

ฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผลฯ กองแผนและงบประมาณ  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (2562) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 13 ข้อ 14 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ได้ทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจําปี พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสรุปดังน้ี 1) ด้าน
การต้ังงบประมาณ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2562 ได้ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลภายใต้แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 6 ยุทธศาสตร์ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวม
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2562 จํานวน 2,731 โครงการ งบประมาณตามแผนฯ 
3,389,203,819 บาท และนํามาจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 
จํานวน 1,251 โครงการ งบประมาณ 1,366,648,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.81 ของโครงการ
ตามแผนฯ 2) ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ทําการ
ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทําการติดตามและประเมินผลครอบคลุมแผนพัฒนาฯ 
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ตามแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562 ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า จากจํานวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 จํานวน 1,251 โครงการ งบประมาณ 1,366,648,800 บาท จํานวน
โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 886 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.82 งบประมาณ 
1,090,739,725 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.81 จํานวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 365 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.18 งบประมาณ 225,959,075 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.53  3) ด้าน
ความพึงพอใจของประชาชน คณะกรรมการฯ ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด้าน
ความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวม 
6 ยุทธศาสตร์ กําหนดระดับคะแนนความพึงพอใจไว้เต็ม 5 คะแนน โดยผลจากการติดตามฯ 
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน 4.15 หรือคิดเป็นร้อยละ 
83.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนมากท่ีสุดเป็นอันดับ
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แรก คือ ด้านการพัฒนาการศึกษา มีคะแนน 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 มากอันดับ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม มีคะแนน 4.41 คิดเป็นร้อยละ 82.20 มากอันดับ 3 ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคะแนน 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00 มากอันดับ 4 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีคะแนน 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40 มากอันดับ 5 ด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชน มีคะแนน 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.40 และระดับที่ 6 ระดับปานกลาง คือ 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีคะแนน 3.50 คิดเป็นร้อยละ 70.00  4) ด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน คณะกรรมการฯ ทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวม 6 
ยุทธศาสตร์ กําหนดระดับคะแนนการมีส่วนร่วมไว้เต็ม 5 คะแนน โดยผลจากการติดตามฯ พบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน 4.16 (หรือคิดเป็นร้อยละ 
83.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดเป็นอันดับแรก 
คือ ด้านการพัฒนาการศึกษา มีคะแนน 4.76 คิดเป็นร้อยละ 93.40 มากอันดับ 2 ด้านการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม มีคะแนน 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00 มากอันดับ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคะแนน 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 มากอันดับ 4 ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีคะแนน 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40 มากอันดับ 5 ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน มีคะแนน 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 และ มากอันดับที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี มีคะแนน 3.54 คิดเป็นร้อยละ 70.80  5) ประเด็นจากการติดตามและ
ประเมินผล จากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผลฯ ดังน้ี (1) ปัญหาและอุปสรรค การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีประเด็นข้อเสนอแนะดังน้ี (1.1) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามี
จํานวนจํากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและทันต่อความต้องการของประชาชน ระยะเวลา
ในการจัดทําโครงการที่กําหนดตามแผนดําเนินงานไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน
จริง ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ (1.2) บุคลากรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องแผน 
จึงไม่ให้ความสําคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่กําหนดไว้ (1.3) ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนดตามแผนปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงเน่ืองมาจากเงินรายได้เข้ามาล่าช้า ทําให้กระบวนการข้ันตอนในการ
จัดหามีความล่าช้าไปด้วย (1.4) จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ดําเนินงาน
โครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้
ความสําคัญในการตอบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการประเมินผลฯ เท่าที่ควร (1.5) งานตรวจติดตาม
และประเมินผล ต้องกระทําภายใต้เง่ือนไขระยะเวลากําหนด การวิเคราะห์ข้อมูลต้องให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการติดตามฯ ให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ
ภายในเดือนธันวาคมทุกปี  (2) ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการติดตามและประเมินผล (2.1) ใน
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การดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นควร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้าย
ประกาศหรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดําเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีที่ดําเนินการ
รับทราบและเข้าใจเก่ียวกับโครงการน้ัน ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ดําเนินงานอีกทางหน่ึง (2.2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ควรจัดทําโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน มีอายุการใช้งานยาวนาน เพ่ือลด
งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมในแต่ละปี (2.3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควร
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชน
ทราบก่อนและหลังจัดทําโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ
การดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ (2.4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการรวมท้ังภารกิจของผู้บริหารให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล (2.5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควร
ให้กับส่วนราชการจัดลําดับความสําคัญ ความเร่งด่วนให้สอดคล้องกับงบประมาณ ก่อนการเสนอ
ขอโครงการท่ีเกินศักยภาพเพ่ือบรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพราะ
การเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่จะ
ดําเนินการได้ จะทําให้การบริหารจัดการน้ันไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (3) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ (3.1) ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ลดขั้นตอนในการ
ทํางาน สามารถตรวจสอบได้ (3.2) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนทุกปี และให้มีการ
บรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การคลังของท้องถิ่น และควรดําเนินงานตามแผนที่ได้
กําหนดไว้อย่างต่อเน่ือง (3.3) แผนเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสําคัญและทําความเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/
กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง (3.4) 
หน่วยงานให้เห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการ โดยคํานึงถึงตัวช้ีวัดที่กําหนดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน (3.5) หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการ
ที่จัดขึ้นควรเร่งรัดหน่วยงานท่ีต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถนําข้อมูลไปสรุปผลได้ (3.6) ควรมีการให้
ความรู้ในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (3.7) ควรลงพื้นที่ให้ข้อมูลการที่ดําเนินงาน โดย
ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ กับประชาชนในการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจะได้ข้อมูลที่เป็น
จริง และชาวบ้านเข้าใจให้ความร่วมมือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิดร่วมกันทํา 
ร่วมกันรับผิดชอบ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ มีพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
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ท้องถิ่นให้มีความสุข มีอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนามีระบบ
บริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น ตลอด
จนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองย่ิงขึ้น 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว 
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป 

 
2.2 แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

ผู้ประเมินได้ศึกษาแนวคิดที่ใช้ในการประเมินและการสร้างตัวช้ีวัดต่าง ๆ ของการศึกษา
ครั้งน้ี  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

2.2.1 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ได้เสนอแนว

ทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่ง มีแนวคิด หลักการ และแนวทาง
ดําเนินการ ดังน้ี  

1)  แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เน้นการติดตาม 
ประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ 
ที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ประเมินด้วยตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
ติดตามผล อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางทําหน้าที่ประเมินผล มี
หลักเกณฑ์การติดตาม ประเมินผลและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

2) แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมี
ส่วนร่วม  ดําเนินการโดย 

2.1) วางระบบการติดตามประเมินผล 3 ระยะเวลา ประกอบด้วย การ
ประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหว่างดําเนินการ และการ 
ประเมินผลหลังการดําเนินงาน  

2.2) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวง
และ งานที่เก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงกระทรวง เพ่ือเช่ือมโยงตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและ
กลุ่มกระทรวงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  รวมท้ังเป้าหมายและประเด็นพัฒนาสําคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2.3) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและ 
พ้ืนที่ เพ่ือเช่ือมโยงแผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ  
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2.4) ต้ังหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ 
ประเมินผล เพ่ือทําให้ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือ
ฝึกอบรม เทคนิค วิธีการ หลักการ แนวคิดในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเร่ิม ระหว่าง
ดําเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้นแล้ว  

2.5) ส่ง เสริมให้เ กิดการประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สํานักงบประมาณ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่เพ่ือให้การ
ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.6) จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความชํานาญและเป็น
ที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เช่ือถือได้  เป็นพ้ืนฐานสําหรับการตัดสินใจนโยบายและการดําเนินงานภาครัฐ   

2.7) พัฒนาตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัด
ได้ทั้งตัวช้ีวัด ผลกระทบร่วม ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ร่วม และตัวช้ีวัดผลผลิตร่วม   

2.8) จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสาร
แบบสองทาง เน้นการสื่อสารแบบเสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น 
ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและผู้กําหนดนโยบาย เป็นต้น   

2.9) นําเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการนําเสนอผลการประเมิน
ให้ ทุกฝ่ายได้รับทราบทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้กําหนดนโยบาย หน่วยงานนํานโยบายไป
ปฏิบัติ หน่วยงาน สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน  

2.10) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใ ช้ เทคโนโลยี  เ พ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถ ในการประเมินผลโดยจัดทําระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์
และการนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสามารถนําข้อมูลการประเมิน
ไปใช้ในการกําหนดทางเลือกนโยบาย และสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

2.2.2 แนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 
การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐได้รับการกําหนดตามมาตรา 

22 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

“ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานัก
งบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่
ส่วนราชการดําเนินการอยู่ เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเป็นแนวทางในการ
พิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดําเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์ใน
การจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้ง น้ี ตามระยะเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด  
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ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงประเภทและสภาพของแต่
ละภารกิจ ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชน์ที่รัฐ
และประชาชนจะพึงได้และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการ
ดําเนินการด้วย 
ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และ
ประโยชน์หรือผลเสียอ่ืน ซึ่งไม่อาจคํานวณเป็นตัวเงินได้ด้วย” 
 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มอบหมายให้ 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานนําร่องในเร่ืองกรอบความคิดการประเมินความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติภารกิจของรัฐ หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน และการจัดทํารายงาน รวมทั้ง
ปรับปรุงแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัด 
เอกสารคู่มือ และแบบรายงาน เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถนําไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงคู่มือและแบบรายงานเพ่ือใช้ในการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้มีรูปแบบที่หลากหลายตาม
ลักษณะภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  โดยมีรายละเอียดของแนวทางการประเมิน ดังน้ี 

1) กรอบแนวคิดการประเมินความคุ้มค่า  
จากสาระสําคัญของมาตรา 22 ดังกล่าว สามารถกําหนดกรอบแนวคิดการประเมิน

ความคุ้มค่าได้ดังน้ี  
การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจของภาครัฐ

เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่
สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งน้ี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสําเร็จที่พึงประสงค์ และ
ผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้และไม่
สามารถคํานวณเป็นเงินได้ 

2) วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า มุ่งให้ส่วนราชการประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจด้วยตนเอง (Self-assessment) เพ่ือ:- 

(1)  ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้น
เพียงใด 

(2)  เป็นข้อมูลสําหรับส่วนราชการในการทบทวนจัดลําดับความสําคัญในการ
เลือกปฏิบัติภารกิจ หรือเป็นข้อมูลสําหรับรัฐบาลเพ่ือพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติภารกิจ (Self-improvement) ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
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(3)  เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป 
(Self-control) 

3) กรอบการประเมินความคุ้มค่า เพ่ือให้การประเมินความคุ้มค่าเป็นเคร่ืองมือใช้
ประกอบการพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติภารกิจที่ก่อประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด การ
ประเมินจึงให้ความสําคัญกับประเด็นการทํางานใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล ควบคู่ไปกับมิติ
ประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซึ่งมีความหมายและตัวอย่างตัวช้ีวัด ดังน้ี 

(1) ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความ
สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดไว้ว่าจะได้รับที่กําหนดไว้ก่อน
ดําเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด 2 ด้าน ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
ภารกิจ และความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิตหรือบริการ โดยมีขอบเขตและตัวช้ีวัด 
ดังน้ี 

(1.1) การบรรลุวัตถุประสงค์ : หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จาก
การปฏิบัติภารกิจ ซึ่งเป็นได้ทั้งสิ่งของหรือบริการ เทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบ
ระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จในการทํางานว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ ได้เพียงใด รวมทั้งการประเมินด้วยว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจน้ัน 
มีค่าใช้จ่ายเท่าใด หรือเรียกว่าประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย (Cost-effectiveness) ด้วย  

(1.2) ความพึงพอใจ : หมายถึง ความพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้
ประโยชน์จากผลผลิตและบริการน้ัน ๆ โดยผู้ใช้ประโยชน์ อาจหมายถึง ประชาชนหรือหน่วยงาน
อ่ืน ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง 

ตารางที่ 2.1  ตัวอย่างตัวช้ีวัดประสิทธิผล 
ประเด็นการประเมินผล ตัวอย่างตัวชี้วัด 

1. การบรรลุวัตถุประสงค์  ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ (ร้อยละ) 
 เช่น - ความสําเร็จในการให้บริการกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
 - ความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในการปราบปรามยาเสพติด 
  ระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อค่าใช้จ่ายรวม 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 
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ในกรณีที่สามารถประเมินความคุ้มค่าที่เปรียบเทียบ กับ Cost ได้แก่ 
Benefit-Cost Ratio ในกรณี กระทรวงด้านเศรษฐกิจ หรือ Cost-Effectiveness ในกรณี
กระทรวงด้านสังคม ก็ควรจะแสดงผลการวัดเพ่ิมเติมด้วย   

การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและ
บริการน้ัน ๆ ทั้งในด้านคุณภาพผลผลิตและการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการได้รับบริการ โดย
ผู้ใช้ประโยชน์ เน้นการวัดผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ จึงจะถือว่าเป็นการวัดผลลัพธ์ 
(Outcome) ในระดับประสิทธิผล แต่ถ้าเน้นการวัดการให้บริการในกระบวนการ (Process) 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จะถือว่าเป็นการวัดผลผลิต (Output) ในระดับประสิทธิภาพ 

(2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หมายถึง การประเมินความเหมาะสม
สอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการทํางาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ 
โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด การจัดหาทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทํางานที่ประหยัดทรัพยากร ทั้งน้ี ตัวช้ีวัดมี 2 ด้าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัด โดยมีขอบเขตและตัวช้ีวัด ดังน้ี 

(2.1) ประสิทธิภาพการผลิต หมายถึง ความสอดคล้องของการใช้
ทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัย (Input) กระบวนการดําเนินการ (Process) และผลผลิต (Output) เพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ ซึ่งประเด็นในการพิจารณาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก 
ดังน้ี 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม ประกอบด้วยประเด็นย่อย 
อาทิ การผลิต ผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่กําหนด หรือผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการ
ผลิตสูงกว่าแผนที่กําหนด การรายงานและการปรับปรุงการดําเนินงาน เป็นต้น 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประกอบด้วยประเด็น
ย่อย อาทิ การมีทางเลือกอ่ืนๆ ในการดําเนินงาน การปรับปรุงวิธีการทํางานที่มีอยู่ การใช้
เทคโนโลยีและเครื่องจักรแทนคน ความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 
เป็นต้น 

ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประเด็นย่อย 
อาทิ การจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ระบบและ
กระบวนการในการทํางาน การดําเนินการตรวจสอบและควบคุม เป็นต้น 

สิ่งแวดล้อมในการทํางาน ประกอบด้วยประเด็นย่อย อาทิ การ
เห็นความสําคัญของประสิทธิภาพ การมุ่งเน้นลูกค้าและการบริการ การมีความเช่ือถือได้ การมี
ระบบให้กําลังใจและประกาศความดีความชอบ การปฏิบัติงานในแนวทางที่มาจากความเห็นชอบ
ร่วมกัน    เป็นต้น  

(2.2) การประหยัด หมายถึง การได้รับทรัพยากรในปริมาณและคุณภาพ
ที่เหมาะสมด้วยต้นทุนที่ตํ่าสุด ซึ่งประเด็นในการประเมิน อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ภารกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําปัจจัยการผลิต เป็นต้น  
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ตารางที่ 2.2  ตัวอย่างตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 
ประเด็นการประเมินผล ตัวอย่างตัวชี้วัด 

1 .  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ดําเนินงาน 

 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต 

  สัดส่วนจํานวนผลผลิตต่อปัจจัยนําเข้า เช่น ผลผลิตต่อคน ผลผลิตต่อ
เคร่ืองจักร 

  ความก้าวหน้าในการดําเนินงานเทียบกับแผน 
  สัดส่วนเวลาท่ีใช้จริงในการให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ี

กําหนด 
  ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีลดลง 

2. การประหยัด  สัดส่วนงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้ในการปฏิบัติภารกิจ   
  สัดส่วนงบประมาณท่ีใช้จัดหาปัจจัยการผลิต เกี่ยวกับแผนท่ีกําหนดไว้ 

 

(3) ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเน่ืองจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมาย
หรือต้ังใจ และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที ่เกิดขึ ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจ
กระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่น หรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชนทั้งที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพื้นที่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั ้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั ้ง
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในมิต ิที ่สามารถประเมินในรูปตัวเง ินและไม่ใช่ต ัวเง ิน 
นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐด้วย ซึ่งมี
ประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

(3.1) ผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับจาก
การดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ที่เป็นประโยชน์และความพึงพอใจ เช่น การมีงานทําและการเพ่ิม
รายได้ให้ประชาชน การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน หรือผลกระทบทางลบ เช่น 
การสูญเสียอาชีพ/ทรัพย์สิน การเจ็บป่วยจากมลภาวะที่เกิดจากการดําเนินภารกิจ  

(3.2) ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่สังคมจากการ
ดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิต 
อาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชุมชน และการสร้างความเป็นธรรมให้สังคม 

(3.3) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐ เช่น ด้านมลภาวะ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านระบบนิเวศ 
และด้านภูมิสถาปัตย์ 
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(3.4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ/การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสร้างความเป็นธรรมและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (ระดับราคา
สินค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการคลัง การก่อหน้ีสาธารณะ) และการกระจายรายได้ 

(3.5) ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านการเมือง และความมั่นคงของ
ประเทศ 

 
4) ความแตกต่างของการประเมินความคุม้ค่ากับการประเมินความคุ้มทุน 

การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐนี้  ยึดถือวิธีการประเมิน
ความคุ้มค่าตามหลักสากลว่าด้วยการประเมิน Value-For-Money (VFM) ที่เน้น 
“ประสิทธิภาพ” “ประสิทธิผล” และ “ผลกระทบ” นอกจากนี ้  ยังพิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการบริหารงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์อีกด้วย 

“การประเมินความคุ้มค่า” มีความแตกต่างจาก “การประเมินความคุ้มทุน” ใน
ประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 

(1) ประเภทของภารกิจที่วัดผล เน่ืองจากภารกิจของรัฐมีความหลากหลาย
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารทั่วไปของรัฐ 
การวัดผลในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะการวัดผลตอบแทนในระดับผลกระทบที่
ตีมูลค่าเป็นเงินมักจะทําได้เพียงภารกิจด้านเศรษฐกิจเท่าน้ัน ซึ่งนําไปใช้ให้คําตอบ “ความคุ้มทุน” 
ระหว่างค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินต่อเงินได้  ในขณะที่การวัดผลตอบแทนในระดับ
ผลกระทบด้านสังคม ด้านความมั่นคง และด้านสิ่งแวดล้อมมักจะตีมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ และถ้า
ต้องการจะตีมูลค่าเป็นเงินก็อาจจะไม่ครอบคลุมผลตอบแทนในทุกประเด็นทั้งผลกระทบเชิงบวก 
(Positive Impact) และผลกระทบเชิงลบ (Negative Impact) ซึ่งนําไปใช้พิจารณาระหว่าง
ผลตอบแทนที่ไม่ใช่เชิงเศรษฐศาสตร์ (Non-economic Value) กับค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน  เพ่ือวัด 
“ความคุ้มค่า” 

(2)  คุณสมบัติของภารกิจที่วัดผล เน่ืองจากภารกิจของรัฐเป็นการกระทําที่
ต่อเน่ืองเป็นกิจวัตร (Routine Work) เป็นส่วนใหญ่ และมีเพียงบางภารกิจที่มีลักษณะเป็น
โครงการ (Project) ซึ่งการวัดผลตอบแทนของโครงการจะต้องกําหนดอายุการดําเนินงานของ
โครงการเพ่ือคํานวณ “ความคุ้มทุน” เช่น การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (ถนน 
ท่าเรือ เขื่อน เป็นต้น) และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่ภารกิจของรัฐที่ต้องดําเนินงานเป็น
กิจวัตร (Routine Work) ไม่เป็นโครงการที่กําหนดอายุการดําเนินงานของโครงการได้ เช่น การ
ลงทุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน การให้บริการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ การ
อนุรักษ์วัฒนธรรม การพัฒนาสังคมและสถาบันครอบครัว การอํานวยความยุติธรรม และการ
ป้องกันและรักษาความมั่นคงของชาติ    เป็นต้น 

(3) ระดับของการวัดผล เน่ืองจากกิจกรรมในภารกิจของรัฐมีหลายลักษณะ 
เช่น การผลิตสินค้า การให้การศึกษา การรักษาพยาบาล การให้สวัสดิการสงเคราะห์ การคุ้มครอง
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สิทธิและเสรีภาพ ซึ่งให้ความสําคัญกับการวัดในระดับประสิทธิภาพในมิติที่แตกต่างกันในเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน โดยต้นทุนต่อหน่วยยังคงเป็นมิติที่สําคัญที่สุด 
ยกเว้นกิจกรรมบางลักษณะที่ให้ความสําคัญกับความเร็วในการให้บริการ (นาทีต่อราย) มากกว่า
ต้นทุน และกิจกรรมบางลักษณะวัดที่คุณภาพตามมาตรฐาน (มาตรฐานขั้นตํ่าในการให้บริการ) 
มากกว่าต้นทุน ส่วนการวัดในระดับประสิทธิผลมีทั้งที่วัดได้ในเชิงปริมาณเป็นหลักซึ่งส่วนหน่ึง
นํามาตีค่าเป็นเงินได้และอีกสว่นหน่ึงนํามาตีค่าเป็นเงินไม่ได้ และมีหลายกรณีที่ต้องวัดเชิงคุณภาพ
เป็นหลักซึ่งนํามาตีค่าเป็นเงินไม่ได้ 

ดังน้ัน “การประเมินความคุ้มค่า” จึงมีความหลากหลายในการพิจารณาซึ่ง
แตกต่างจาก “การประเมินความคุ้มทุน” ซึ่งใช้เหมาะกับกรณีการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

 
5) ขอบเขตและตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่าฯ 

5.1) ขอบเขตการประเมินความคุ้มค่า 
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ เกิดขึ้นใน 3 ขั้นตอน ของ

การดําเนินงาน คือ ก่อนการดําเนินงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนการวางแผนการทํางาน ระหว่างการ
ดําเนินงาน และเสร็จสิ้นการดําเนินงานว่ามีผลสัมฤทธ์ิและคุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด เพ่ือเป็นบทเรียน
ต่อไป โดยมีขอบเขต ดังน้ี  

(1) หน่วยของการประเมิน การประเมินความคุ้มค่าเป็นการประเมินการ
ปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานระดับกรม อย่างไรก็ตาม หลักการในการประเมินสามารถประยุกต์ได้ ทั้ง
ในระดับกรม กลุ่มภารกิจ หรือกระทรวง 

(2) ภารกิจที่ต้องประเมิน ให้ความสําคัญเฉพาะภารกิจหลัก (Core 
Business) ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานต้องเป็นผู้กําหนดด้วยตนเองว่า ภารกิจหลักและผลผลิต
หลักของหน่วยงานคืออะไร ซึ่งภารกิจหลักและผลผลิตหลัก ตามกรอบที่ สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานัก
งบประมาณกําหนด มีความหมายดังน้ี 
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ภารกิจหลักหรืองานหลัก : เป็นภารกิจที่ส่วนราชการ (กรม) ต้อง
ดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ เน่ืองจากเป็นอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามท่ี
กําหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ นอกจากน้ีภารกิจหลักรวมถึงภารกิจอ่ืนที่
หน่วยงานเหนือขึ้นไปมอบหมายให้ปฏิบัติเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองเกินกว่า 3 ปี ในการผลักดันให้เกิด
การปฏิบัติภารกิจ หน่วยงานต้องมีการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานหรือแผนปฏิบัติการรองรับ
อย่างชัดเจน ทั้งน้ี ภารกิจของส่วนราชการสามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  

 การให้บริการสาธารณะ ซึ่งประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์
โดยตรง อาทิ บริการทําบัตรประชาชน การศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ บริการในกระบวนการยุติธรรม 
เป็นต้น  

 บริการด้านการพัฒนาและความม่ันคง โดยประชาชนเป็นผู้
ได้รับประโยชน์โดยอ้อม เช่น การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี การ
ป้องกันประเทศ เป็นต้น 

ผลผลิตหลัก : หมายความถึง ผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติภารกิจ
หลักของหน่วยงาน ทั้งที่มีลักษณะเป็นงานหรือโครงการ ผลผลิตดังกล่าวเป็นการให้บริการท่ี
ดําเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของ
และหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือนําไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกหน่วยงานน้ัน 
นอกจากน้ี ผลผลิตดังกล่าวต้องสอดคล้องตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกอบ พ .ร .บ .  
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหม่ใน
ระหว่างปีงบประมาณ 

โครงการสําคัญเพื่อผลักดันภารกิจ การปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการให้บรรลุผลสําเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ ในหลายหน่วยงาน
ต้องอาศัยการดําเนินโครงการ เพ่ือผลักดันให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจ ดังน้ัน 
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจที่มีลักษณะเป็นการดําเนินโครงการ จําเป็นต้องประเมิน
ความคุ้มค่าของโครงการดังกล่าวด้วย เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ 
ของโครงการน้ัน ๆ ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของการ
ปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ/ยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้โครงการดังกล่าวให้มีความคุ้มค่ามากย่ิงขึ้น หรือ
ยุบเลิกโครงการที่ไม่มีความคุ้มค่าหรือไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการน้ัน 

โครงการท่ีส่วนราชการต้องนํามาประเมินความคุ้มค่า จะต้องเป็น
โครงการที่มีความสําคัญ เป็นเง่ือนไขความสําเร็จของการปฏิบัติภารกิจ การดําเนินโครงการส่งผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของภารกิจหรือยุทธศาสตร์  หรือเป็นโครงการที่มีวงเงิน
ลงทุนสูงหรือมีผลกระทบต่อประชาชนสูง   

5.2) ตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มคา่ 
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เน่ืองจากภารกิจของหน่วยงานมีความแตกต่างกัน โดยบางภารกิจไม่
สามารถประเมินผลประโยชน์เป็นตัวเลขได้ชัดเจน บางภารกิจมีลักษณะเป็นการดําเนินโครงการ 
ดังน้ัน จึงกําหนดตัวช้ีวัดในการประเมินความคุ้มค่าในแต่ละมิติดังน้ี 

(1) ตัวชี้วัดหลัก ที่ทุกหน่วยงาน ถึงแม้ภารกิจจะมีลักษณะแตกต่างกัน 
สามารถใช้ร่วมกันได้ โดยแต่ละมิติมีตัวช้ีวัดดังน้ี 

(1.1) การประเมินประสิทธิภาพ 
ต้นทุนต่อหน่วย :   ประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามหลักเกณฑ์

ของกรมบัญชีกลาง โดยเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ประมาณการไว้ในขั้นตอนวางแผนว่าสูงหรือตํ่า
กว่าแผนอย่างไร เพราะเหตุใด 

สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร :   ประเมินผลิตภาพของการใช้
ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานโดยรวม ซึ่งจะช่วยให้กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

สัดส่วนค่าใช้ จ่ายจริงต่อค่าใช้ จ่ายตามแผน  :   เป็นการ
วิเคราะห์ถึงความประหยัดในการทํางานต้ังแต่ขั้นตอนการจัดหาปัจจัยการผลิตและระหว่างการ
ดําเนินงาน เพ่ือดูว่าการดําเนินงานมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการไว้เพียงใด 
และเพราะเหตุใด ซึ่งจะเป็นสาเหตุหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดน้ีเหมาะกับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ส่งผ่านเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้เกิดการ
ดําเนินงานตามแผน 

 สัดส่วนเวลาท่ีใช้จริงในการให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลา
ที่กําหนด  :  เป็นการวิเคราะห์ถึงความรวดเร็วในการทํางานอันเกิดจากการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการ โดยมีการจัดทํามาตรฐานเวลาการให้บริการไว้ เพ่ือเปรียบเทียบถึง
ความมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพ : เป็นการวิเคราะห์ถึงคุณภาพในการให้บริการ โดยมีการจัดทํามาตรฐาน
คู่มือการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพที่หน่วยงานหรือกระทรวงกําหนด เพ่ือเปรียบเทียบ
ถึงความมีคุณภาพ 

ปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับแผน : เป็นการ
วิเคราะห์ถึงความก้าวหน้าในการดําเนินการนําส่งผลผลิต เ พ่ือเปรียบเทียบถึงความมี
ประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ: เป็นการ
ประเมินของผู้รับบริการต่อผู้ให้บริการ ซึ่งหน่วยงานผู้ให้บริการจะเป็นผู้กําหนดกลุ่มผู้รับบริการ 
เช่น สอบถามจากประชาชนหรือส่วนราชการ และประเมินตามประเด็นที่ต้องการทราบ เพ่ือนํา
ผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 

 (1.2) การประเมินประสิทธิผล 
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Benefit – Cost Ratio: พิจารณาว่าผลการปฏิบัติภารกิจสามารถ
คิดเป็นมูลค่าทางการเงินได้เท่าไรเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 

Cost – Effectiveness: พิจารณาว่าผลการปฏิบัติภารกิจสามารถ
คิดเป็นผลประโยชน์เชิงสังคมได้อย่างไรเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 

ระดับความสําเร็จในการบรรลุ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย :   
พิจารณาว่าผลการปฏิบัติภารกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักได้เพียงใด เพราะเหตุ
ใด 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อผลประโยชน์จากการ
ใช้บริการ: เป็นการประเมินของผู้รับบริการต่อผู้ให้บริการ ซึ่งหน่วยงานผู้ให้บริการจะเป็นผู้
กําหนดกลุ่มผู้รับบริการ เช่น สอบถามจากประชาชนหรือส่วนราชการ และประเมินตามประเด็น
ที่ต้องการทราบ เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการดําเนินงาน 

(1.3) การประเมินผลกระทบ 
หน่วยงานจะต้องประเมินผลกระทบต่อประชาชนภายหลังเสร็จสิ้น

การปฏิบัติภารกิจ โดยกําหนดตัวช้ีวัดให้ชัดเจน และถ้าการปฏิบัติภารกิจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ต่อสังคม หรือต่อสิ่งแวดล้อม ก็ให้กําหนดตัวช้ีวัดและทําการประเมินผลด้วย 

(1.4) การวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ  หน่วยงานจะต้องนําผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงบประมาณ และผ่านการรับรองจากสํานักงบประมาณแล้ว 
มาประกอบการอธิบายความคุ้มค่าของการปฏิบัติภารกิจด้วย 

(2) ตัวชี้ วัดเสริม   ในกรณีที่ภารกิจของหน่วยงานไม่สามารถ
ประเมินผลประโยชน์เป็นตัวเลขชัดเจน หรือเป็นภารกิจที่จัดทําเป็นโครงการ หน่วยงานควรจัดทํา
ตัวช้ีวัดเสริม ดังน้ี 

Cost – Effectiveness:   เป็นตัวช้ีวัดเสริมสําหรับภารกิจที่ไม่
สามารถประเมินผลประโยชน์เป็นตัวเลขได้ชัดเจน ซึ่งเมื่อได้รับรายงานผลการประเมิน
ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการควร
วิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาว่า ภารกิจใดควร
ให้หน่วยงานใดเป็นผู้ปฏิบัติ จึงจะได้ผลคุ้มค่ามากที่สุด 

Benefit-Cost Ratio:   ในกรณีที่ภารกิจของหน่วยงานเป็นการ
ดําเนินโครงการ โครงการดังกล่าวนอกจากจะต้องประเมินโดยใช้ตัวช้ีวัดหลักในมิติประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลกระทบแล้ว หน่วยงานต้องประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (B/C Ratio) 
เป็นตัวช้ีวัดเสริมร่วมด้วย แต่ถ้าโครงการน้ัน ๆ เป็นโครงการที่ไม่สามารถคํานวณผลประโยชน์
หรือผลเสียเป็นมูลค่าได้ (คํานวณ B/C Ratio ไม่ได้) ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบและ
ขนาดของผลกระทบ เช่น จํานวนประชาชน จํานวนพ้ืนที่ เป็นต้น ให้ชัดเจน 

 
2.2.3 รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Evaluation Model) 
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แดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel Stufflebeam) เป็นนักประเมินบุคคลสําคัญในวง
วิชาชีพการประเมิน ได้พัฒนารูปแบบการประเมินอันเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่ารูปแบบการ
ประเมินซิปป์ (CIPP Evaluation Model) และได้ถูกนํามาใช้ในการประเมินโครงการต่าง ๆ เป็น
จํานวนมาก (รัตนะ บัวสนธ์, 2556, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2558) 

รูปแบบการประเมิน CIPP เป็นการนําตัวอักษรตัวแรกของมิติการประเมิน 4 ด้าน
มาประกอบกัน ได้แก่  การประเมินบริบท (Context) ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Product) ซึ่งสตัฟเฟิลบีมพัฒนานําเสนอขึ้นโดยมีพ้ืนฐานมาจากการ
เรียนรู้หรือประสบการณ์การกระทําการ ประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต้ังแต่กลางปี 1960 โดยต้องการท่ีจะแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อจํากัดของรูปแบบ
การประเมินแบบด้ังเดิม อาทิ การออกแบบการทดลองการประเมินอิงวัตถุประสงค์ และการ
ทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รูปแบบหรือวิธีการประเมินแบบด้ังเดิมมีข้อจํากัด ใน
การศึกษาหาคําตอบเก่ียวกับโครงการทางการศึกษาในสมัยน้ัน จึงทําให้เกิดการพัฒนารูปแบบ
การประเมินใหม่ๆ เพ่ือหาคําตอบเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษาอย่างรอบด้านหลายแง่มุมมาก
ขึ้น ซึ่งรูปแบบการประเมิน CIPP  ก็เป็นหน่ึงในรูปแบบการประเมินอ่ืน ๆ ที่นักประเมินในยุคน้ัน
พัฒนานําเสนอไว้ รูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏขึ้นเป็นลายลักษณ์ชัดเจนใน หนังสือช่ือ 
Educational Evaluation and Decision Making  ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1971 และปรับปรุงอีกคร้ัง 
ในปี 2007 ในหนังสือ Evaluation Theory Models and Applications โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี  

1) การประเมินบริบท : Context Evaluation หมายถึง การประเมินเก่ียวกับ
ความต้องการจําเป็น (Need) ปัญหา (Problem) คุณสมบัติที่มีค่า (Assets) และโอกาส 
(Opportunities) ที่จะเกิดขึ้นภายใต้เง่ือนไข แวดล้อมหน่ึงที่กําหนด การประเมินบริบท 4 ส่วนน้ี 
มีความสําคัญที่จะนําไปสู่การออกแบบโครงการ แผนงาน และการให้บริการที่มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ทั้งน้ีการประเมินบริบทมีวัตถุประสงค์ที่จะ  

1) กําหนดขอบเขตและบรรยายเก่ียวกับความต้ังใจให้บริการ  
2) จําแนกผู้รับผลประโยชน์ที่ต้ังใจให้บริการ (หรือกลุ่มเป้าหมาย) และ

ประเมินความต้องการจําเป็นของกลุ่มบุคคลดังกล่าว  
3) จําแนกปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ เป็นบ่อเกิดของความต้องการจําเป็น

ของกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือกลุ่มเป้าหมายน้ัน  
4) จําแนกความเกี่ยวข้องระหว่างคุณสมบัติที่มีค่าและโอกาสการได้รับ

ทุนอุดหนุน ที่สามารถนําไปใช้กําหนดเป้าหมายความต้องการจําเป็นน้ัน  
5) จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดเป้าหมายมุ่งการปรับปรุง  
6) ประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมเป็นไปได้ของเป้าหมายมุ่งการ

ปรับปรุง  
7) จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการตัดสินผลลัพธ์ของเป้าหมายมุ่งการ

ปรับปรุงหรือความพยายามในการให้บริการ  
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การประเมินบริบทอาจจะประเมินได้ ทั้งก่อน ระหว่างหรือแม้กระทั่งหลังการ
ดําเนินโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซง (Intervention) อ่ืน ๆ ในกรณีประเมินบริบทก่อนการ
ดําเนินโครงการ องค์กรหรือหน่วยงานจะใช้ผลจากการประเมินบริบทเพ่ือช่วยจัดลําดับ
ความสําคัญและกําหนดเป้าหมายสําหรับโครงการน้ัน แต่ถ้าเป็นการประเมินบริบทระหว่าง หรือ
หลังดําเนินโครงการหรือสิ่งแทรกแซงอื่น ๆ องค์กรและหน่วยงานมักจะดําเนินการและจัดทํา
รายงานการประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
กรณีน้ีการประเมิน บริบทจึงมีประโยชน์สําหรับการตัดสินใจกําหนดเป้าหมายของโครงการและ
ช่วยให้ผู้รับบริการได้ประเมินว่าโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกล่าวมีคุณประโยชน์ ตอบสนองหรือ
เป็นไปตามความต้องการจําเป็นของ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หรือไม่เพียงไร  

เทคนิควิธีการท่ีใช้ในการประเมินบริบท ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมสารสนเทศ
อย่างหลากหลาย ครอบคลุมสมาชิกที่เป็นประชากรเป้าหมายรวมทั้ง สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของ
โครงการหรือสิ่งแทรกแซงน้ัน ซึ่งโดยปรกติมักเริ่มจากการซักถามผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือช่วยระบุขอบข่ายการศึกษา หลังจากน้ันนักประเมินอาจจะทําการทดสอบสมมุติฐาน
เก่ียวกับความต้องการจําเป็นในการรับบริการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ซึ่ง
อาจทําได้โดยการทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลัง และการปฏิบัติงานของบุคคล การ
จัดเวทีรับฟังจาก ชุมชน การทดสอบและการสัมภาษณ์ผู้รับประโยชน์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คนอ่ืน ๆ ในกรณีที่ผู้รับ ประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้รับบริการจากโครงการหรือ
สิ่งแทรกแซงเป็นประชากรที่มีจํานวนมาก นักประเมินอาจใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแล้วสร้าง
แบบสอบถามหรือแบบสํารวจความต้องการจําเป็นและทําการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบ
ความต้องการจําเป็นจําแนกตามกลุ่มบุคคลที่เก่ียวกับโครงการ หรือสิ่งแทรกแซงน้ัน  

ผลการประเมินบริบทสามารถนํามาใช้ได้อย่างกว้างขวาง  ยกตัวอย่างเช่น 
ผู้บริหารสามารถ นําผลการประเมินที่ได้ไปใช้สื่อสารกับสมาชิกในองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนระดม
ความคิดเห็นเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการจําเป็น คุณสมบัติที่มีค่าโอกาสและการ
จัดลําดับความสําคัญของปัญหาขององค์กร แต่สําหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถที่จะนําผลการ
ประเมินบริบทไปใช้เพ่ือสนับสนุน ขอรับทุนหรือจัดทําสัญญาต่าง ๆ เก่ียวกับโครงการดังกล่าว 
ในขณะที่องค์กรให้บริการทางสังคมหรือองค์กรการกุศลอาจใช้สารสนเทศจากผลประเมินบริบท
เพ่ือกําหนด วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคณะทํางานหรือเพ่ือจําแนก จัดลําดับให้ความช่วยเหลือ
ประชากรเป้าหมาย  ในส่วนของนักประเมินก็ต้องใช้ผลการประเมินบริบทเพ่ือกําหนด
วัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับแผนงานโครงการหรือสิ่งแทรกแซงน้ัน ๆ 

2) การประเมินปัจจัยนําเข้า : Input Evaluation จุดมุ่งเน้นหลักของการ
ประเมินปัจจัยนําเข้าก็เพ่ือช่วยจัดลําดับโครงการที่จะทําให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงความต้องการ
จําเป็น โดยการศึกษาและตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเก่ียวกับแนวทางต่าง ๆ ที่มีศักยภาพหรือมีความ
เป็นไปได้มากที่สุด ในอันที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการประเมินปัจจัย นําเข้าจะเป็น
ตัวบ่งบอกล่วงหน้าถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายาม
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่โครงการหรือสิ่งแทรกแซงน้ัน ๆ ต้องการให้เกิดจุดมุ่งเน้นประการที่สองของ
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การประเมินปัจจัยนําเข้า ก็เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับแนวทางที่เป็นทางเลือกต่าง ๆ 
และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น ในกรณีเช่นน้ีสารสนเทศที่ได้จากการประเมินปัจจัยนําเข้า
จะมีความสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับบ่งบอกให้เห็นถึงความรับผิดรับชอบ (Accountability) ใด 
ๆ ของผู้พัฒนาโครงการที่พยายามออกแบบและปรับปรุงงบประมาณใด ๆ ของโครงการหรือสิ่ง
แทรกแซงดังกล่าว นอกจากน้ีแล้วการ ประเมินปัจจัยนําเข้าก็จะช่วยจําแนกและจัดลําดับแนวทาง
ที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจได้ใช้ เป็นทางเลือกสําหรับการดําเนินงานต่อไป โดยสรุปการ
ประเมินปัจจัยนําเข้าก็เพ่ือช่วยผู้ทําหน้าที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 
ตอบสนองความต้องการจําเป็นให้แก่ผู้รับประโยชน์ ก่อให้เกิดแผนงานที่ปฏิบัติได้จริงและใช้
งบประมาณได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการบันทึกและสร้างสํานึกรับผิดรับชอบเก่ียวกับการได้มาซึ่ง
ทรัพยากรและวิธีการดําเนินงานในแผนงานนั้น ๆ นอกจากน้ีแล้วหน้าที่สําคัญอีกประการหน่ึงของ
การประเมินปัจจัยนําเข้าก็เพ่ือช่วยให้ผู้นําโครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปล่าใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการใช้นวัตกรรมหรือโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าถึงทรัพยากรท่ีจะต้องสูญเสียไป  

นักประเมินสามารถทําการประเมินปัจจัยนําเข้าได้หลายขั้นตอนโดยไม่
จําเป็นต้องกระทําตามลําดับต่อเน่ืองกัน นักประเมินอาจเร่ิมจากการทบทวนปฏิบัติงานท่ีจะ
นําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการจําเป็นที่เฉพาะเจาะจง   ซึ่งทําได้ตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 1) การทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 2) การ
ตรวจเย่ียมโครงการตัวอย่างหรือโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน 3) การปรึกษาผู้เช่ียวชาญและ
ตัวแทนจากรัฐบาล 4) สืบค้นสารสนเทศเก่ียวกับการให้บริการจากแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 
5) ทบทวนเอกสาร บทความเกี่ยวกับรายงานผู้บริโภคหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ตีพิมพ์เรื่องราวท่ี
คล้ายคลึงกันเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และ 6) การช้ีชวนให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทํา
ข้อเสนอ  

นักประเมินอาจจัดสารสนเทศเหล่าน้ีอย่างเป็นหมวดหมู่ไว้ในห้องวางแผน
โดยเฉพาะและจัดกลุ่มที่ศึกษาเฉพาะเพ่ือทําการสืบค้นหรือดําเนินการจัดทําแผนสัมมนาโดยตรง
เก่ียวกับการวิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ นักประเมินต้องใช้สารสนเทศที่ได้ทั้งหมด
เพ่ือนําไปสู่การได้กลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินงานที่มีแนวโน้มศักยภาพก่อให้เกิดการยอมรับ
ได้ต่อการนําไปใช้ ทั้งน้ีโดยอาจจัดลําดับแนวทางการดําเนินงานดังกล่าวโดยอาศัยหรือพิจารณา
จากเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไปน้ี  

1) ตอบสนองการบรรลุความต้องการจําเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์  
2) ตอบสนองต่อเป้าหมายที่เป็นปัญหาขององค์กร  
3) ศักยภาพของประสิทธิผล  
4) ต้นทุนที่ต้องใช้  
5) สอดคล้องมีอยู่จริงในทางการเมือง  
6) มีความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการ  
7) มีศักยภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกพ้ืนที่หน่ึง ๆ  
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ต่อจากน้ันนักประเมินสามารถที่จะให้คําแนะนําแก่ผู้ทําหน้าที่ตัดสินใจว่าควร
จะเลือกหรือค้นหาแนวทางการดําเนินงานหรือไม่อย่างไร ในกรณีที่เป็นการค้นหานวัตกรรมหรือ
แนวทางการดําเนินงานใหม่ๆ นักประเมินและผู้รับบริการอาจจัดทําเกณฑ์อย่างเป็นเอกสาร
ชัดเจนที่นวัตกรรมนั้นต้องบรรลุและจัดลําดับข้อเสนอแนวทางต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ต้องการบรรลุ
ซึ่งเลือกไว้แล้วในลําดับต่อไปนักประเมินอาจ จัดลําดับข้อเสนอหรือแนวทางที่มีศักยภาพแก่การ 
ยอมรับได้และช้ีแนะแนวทางหรือคุณลักษณะที่ดี ที่สุดให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานว่าควรจะ
ดําเนินการ อย่างไร นอกจากน้ันนักประเมินก็อาจทําได้โดยการจัดให้มีการรับฟังเพ่ือให้ได้
สารสนเทศเพ่ิมเติมจากผู้ปฏิบัติหรือผู้บริหารเก่ียวกับข้อเสนอหรือแนวทางต่าง ๆ ที่ดีที่สุดสําหรับ
เป็นทางเลือกการตัดสินใจให้แก่หน่วยงานองค์กรน้ัน ๆ  

การประเมินปัจจัยนําเข้า นําไปประยุกต์ใช้ได้หลายกรณีอาทิผู้บริหารใช้
สําหรับจัดทําข้อเสนอเพ่ือขอรับเงินลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากคณะกรรมการกําหนด
นโยบายในหน่วยงานหน่ึง ๆ ใช้สําหรับจัดทําข้อเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนแผนงาน
โครงการทาง ในขณะเดียวกันผู้กําหนดนโยบายหรือผู้ทําหน้าที่ตัดสินใจก็ใช้สําหรับการพิจารณา
ตัดสินใจเกี่ยวกับความคุ้มค่าหรือประสิทธิผลที่จะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนหรืองบประมาณ
ที่ต้องจัดสรรให้กับโครงการหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  

3) การประเมินกระบวนการ : Process Evaluation เป็นการตรวจสอบการนํา
แผนงานหรือโครงการไปใช้หรือตรวจสอบการดําเนินงานการใช้แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ที่
สําคัญประการหน่ึงของการประเมินกระบวนการก็คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้จัดการและ
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการน้ัน ๆ เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการว่าเป็นไปตาม
ตารางเวลาที่กําหนดหรือไม่ การใช้งบประมาณและประสิทธิภาพเป็นอย่างไร สําหรับ
วัตถุประสงค์อีกประการหน่ึงก็เพ่ือช้ีแนะแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปรับปรุงการใช้
งบประมาณและแนวทางการดําเนินงานของโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะโดยปรกติ
แล้วเมื่อมีการเร่ิมต้นการดําเนินงานของโครงการหรือแผนงาน ผู้ปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถที่จะ
กําหนดสิ่งต่าง ๆ ได้ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรม การใช้บุคลากร งบประมาณ 
หรืออ่ืน ๆ ดังน้ันการได้รับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการ ก็สามารถนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ในโครงการให้สามารถดําเนินการต่อไปและมีความ
เป็นไปได้ที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ ในการประเมินกระบวนการน้ัน ควรทําการ
เปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมและค่าใช้จ่ายจริงกับกิจกรรมในแผนงานโครงการและงบประมาณท่ี
กําหนดไว้ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร รวมท้ังบรรยายให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับ
การนําโครงการไปใช้  และท้ายที่สุดก็ควรจัดทํารายงานท่ีผู้ร่วมโครงการหรือผู้ทําการสังเกตได้
ตัดสินคุณภาพของกระบวนการใช้โครงการ แผนงานดังกล่าว  

นักประเมินกระบวนการจําเป็นต้องดําเนินการค่อนข้างมากในการควบคุม
กํากับและจัดทําเอกสารเก่ียวกับกิจกรรมของโครงการหรือตัวแทรกแซง ซึ่งอาจเร่ิมจากการ
ทบทวนกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง แผนการปฏิบัติงาน งบประมาณและการประเมินภูมิหลังของโครงการ
หรือสิ่งที่แทรกแซงเพ่ือที่จะพิจารณาว่ากิจกรรมอะไรที่ควรต้องกํากับในโครงการหรือสิ่ง
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แทรกแซงดังกล่าว การพิจารณาตัวอย่างที่เป็นไปได้ในการให้บริการกลุ่มผู้รับประโยชน์การ
ฝึกอบรม ให้คําปรึกษาทีมผู้ปฏิบัติงาน การจัดประชุมทีมผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมกํากับผังงาน 
(Work Flow) การบํารุงรักษาตรวจสอบเคร่ืองอุปกรณ์ การจัดลําดับและแจกจ่ายวัสดุการควบคุม
ค่าใช้จ่ายการจัดการสารสนเทศของโครงการเหล่าน้ีเป็นต้น  

เทคนิควิธีที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการประเมินกระบวนการน้ัน 
นักประเมินควรใช้วิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน (Unobtrusive) แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการแผนงาน
หรือสิ่งแทรกแซงน้ัน ๆ ด้วยเช่นกัน นักประเมินอาจพิจารณาภาพรวม ๆ ว่ากิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานของโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไร โดยการตรวจเย่ียมและสังเกตที่ศูนย์ของกิจกรรมน้ัน 
การทบทวนวิเคราะห์เอกสารที่ปรากฏ (เช่น แผน ปฏิบัติงาน งบประมาณ รายงานบัญชีและ
ระยะเวลา การจัดประชุม) การเข้าร่วมประชุมกับทีมปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์บุคคลหลัก 
หลังจากน้ันนักประเมินต้องจัดทํารายงานสรุปเก่ียวกับแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อค้นพบและ
ประเด็นการสังเกต นักประเมินควรแสดงให้เห็นเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ ของกระบวนการอย่าง
ชัดเจนตามท่ีได้จากผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนําเสนอรายงานนี้ในการประชุมทีมผู้ปฏิบัติงาน และ
เช้ือเชิญผู้อํานวยการของทีมผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้นําในการอภิปรายเก่ียวกับข้อค้นพบซึ่งปรากฏ
ในรายงาน ทีมงานของโครงการอาจจะใช้รายงานเพ่ือการตัดสิน ใจให้เหมาะกับการปฏิบัติงาน
ของตนต่อไป ต่อจากน้ัน นักประเมินก็ควรทบทวนเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ง
ต่อไป รวมท้ังการจัดทํารายงานตามลําดับ โดยการสอบถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทีม
ผู้ปฏิบัติงานถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือที่จะทําให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์มากที่สุดในการจัด
ประชุมนําเสนอรายงานให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานในครั้งต่อไป ซึ่งทีมผู้ปฏิบัติงานก็อาจจะให้
ข้อเสนอแนะที่ดีเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินว่าควรจะเก็บอย่างไร เช่น อาจใช้
การสังเกต บันทึกการปฏิบัติ งานประจําวันของทีมผู้ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์และการใช้
แบบสอบถาม เป็นต้น นอกจากน้ันนักประเมินก็ควรจะสอบถามผู้ปฏิบัติงานถึงช่วงเวลาที่
เหมาะสม หรือดีที่สุดสําหรับการใช้ประโยชน์จากรายงานการประเมินช่วงถัดไป  

นักประเมินกระบวนการควรจัดลําดับ รายงานโดยพิจารณาว่าจะก่อให้เกิด
ผลดีที่สุดแก่ทีมผู้ปฏิบัติงานในการนําไปใช้ในแผนปฏิบัติงานและบูรณาการเข้ากับสิ่งแวดล้อม
โดยรอบโครงการหรือสิ่งแทรกแซงน้ัน นักประเมินควรจะต้องบรรยายให้เห็นถึงสิ่งที่เบ่ียงเบน
ออกไปจากแผนงานที่กําหนด และควรช้ีให้เห็นถึงความผันแปรเหล่าน้ีว่ามีลักษณะอย่างไรเมื่อ
พิจารณาจากความแตกต่างระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลหรือสถานที่ที่แตกต่างเบ่ียงเบนไปจาก
แผนงานน้ัน  

ผลการประเมินกระบวนการนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายกรณียกตัวอย่าง เช่น 
สมาชิกในทีมงานใช้สําหรับช้ีแนะแนวทางการดําเนินกิจกรรม แก้ไขแผนงานที่ผิดพลาดและจัดทํา
บันทึกความรับผิดชอบ ผู้จัดการบางคนใช้ตารางหรือปฏิทินสะท้อนผลกลับผลการประเมิน
กระบวนการท่ีจัดทําตามปรกติ หรือสม่ําเสมอเพ่ือทําให้ทีมผู้ปฏิบัติงานรักษาหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตน การประเมินกระบวนการยังช่วยให้บุคคลภายนอกได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่ง
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สําคัญ ที่ต้องทําและอะไรคือต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในกรณีที่พวกตนต้องการกระทําในลักษณะ
ที่คล้ายๆ กันน้ี  

4) การประเมินผลผลิต : Product Evaluation วัตถุประสงค์หลักของการ
ประเมินผลผลิตก็เพ่ือสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือสิ่ง
แทรกแซงว่าตอบสนองบรรลุความ ต้องการจําเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือไม่  นอกจากน้ัน
การประเมินผลผลิตก็ยังต้องประเมินผลลัพธ์ (Outcomes) ทั้งที่ต้ังใจและไม่ต้ังใจ ทั้งที่เป็นไปใน
ทางบวกและทางลบอีกด้วย ย่ิงไปกว่าน้ันบ่อยคร้ังที่นักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผล
ผลิตไปสู่การประเมินในสิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ระยะยาวอีกด้วย  

การประเมินผลผลิตควรดําเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์การ
ตัดสินของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการหรือสิ่งที่ได้รับการประเมิน (Evaluand) น้ัน ใน
บางครั้งก็อาจทําการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการหรือสิ่งที่ได้รับการประเมินอ่ืนซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน และก็มีอยู่บ่อยๆ ที่ผู้รับบริการจากโครงการต้องการจะรู้ว่าโครงการ
ดังกล่าวได้ผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดหรือไม่ และมีประโยชน์คุ้มกับการลงทุน
ดําเนินการเพียงไร ดังน้ันในทางที่เหมาะสมแล้วนักประเมินก็ควรที่วิเคราะห์ตีความให้เห็นว่า
จุดอ่อนของการใช้โครงการหรือแผนปฏิบัติงานส่วนใดที่เป็นสาเหตุทําให้ได้ผลลัพธ์อ่อนด้อยลงไป
ด้วย เทคนิควิธีการที่ใช้ประเมินผลผลิตมิได้กําหนดไว้อย่างเป็นแบบแผนตายตัว แต่นักประเมิน
อาจต้องใช้วิธีการอย่างหลากหลายร่วมกันเพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาผลลัพธ์ทั้งหมด
ของสิ่งที่ได้รับการประเมิน รวมท้ังยังช่วยในการตรวจสอบข้ามกันไปมาระหว่างข้อค้นพบที่
หลากหลายอีกด้วย  

ในการประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กําหนดน้ัน 
นักประเมินจําเป็นต้องศึกษาค้นหาผลลัพธ์ที่มิได้คาดหมายด้วย ทั้งผลลัพธ์ในเชิงบวกและเชิงลบ
โดยการรับฟังความคิดเห็นหรือสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่ได้รับ การประเมิน
เพ่ือที่จะทําการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับผลลัพธ์ให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน และสืบหาข้อเท็จจริง
อย่างรอบคอบสําหรับยืนยันหรือไม่ยืนยันสมมุติฐานเก่ียวกับผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากน้ีแล้วนัก
ประเมินอาจใช้วิธีการศึกษารายกรณีโดยเลือกบุคคลที่ได้รับประสบการณ์จากโครงการหรือสิ่งที่
ได้รับการประเมินเพ่ือทําการสัมภาษณ์ระดับลึกเก่ียวกับผลท่ีเกิดจากโครงการดังกล่าว หรือนัก
ประเมินอาจใช้วิธีการสํารวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์หรือทางจดหมายของกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการเพ่ือให้ตัดสินใจเก่ียวกับการได้รับบริการตามมุมมองของแต่ละคนท้ังที่เป็นภาพบวกและ
ภาพลบ ย่ิงไปกว่าน้ันนักประเมินก็อาจจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการหรือสิ่งที่ได้รับการประเมินเขียน
เสนอตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการได้รับบริการ และก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของตน 
เช่น ผลผลิตของงานที่เพ่ิมขึ้น หรือตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งนัก
ประเมินอาจใช้การสังเกตเพ่ือจําแนกและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มบุคคลโดยเปรียบเทียบ
ตามรายการตรวจสอบผลลัพธ์กับโครงการให้บริการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึง กันกับโครงการ
ที่ได้รับการประเมิน  
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การจัดทํารายงานข้อค้นพบจากการประเมินผลผลิตอาจทําให้แตกต่างกันตาม
ขั้นตอน กล่าวคือ นักประเมินอาจจัดทํารายงานผลผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละวงรอบของโครงการ 
รายงานดังกล่าวน้ีควรจะแสดงให้เห็นว่าโครงการหรือสิ่งแทรกแซงน้ัน ๆ ได้บรรลุเป้าหมายความ
ต้องการจําเป็นเพียงไร ในขณะท่ีรายงานเมื่อสิ้นสุดวงรอบทั้งหมดของโครงการควรเป็นรายงานท่ี
นําเสนอให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิสรุปรวมทั้งหมดของโครงการดังกล่าว ดังน้ันรายงานผลการประเมิน
ผลผลิตจึงต้องเป็นการสรุปตีความให้เห็นถึงผลที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการจําเป็น 
ต้นทุนที่ใช้ดําเนินการ และผลตอบแทนหรือผลการปฏิบัติทั้งหมดที่ได้รับในแผนงาน โครงการน้ัน 
ๆ นักประเมินยังต้องจัดทํารายงานการศึกษาติดตามเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ระยะยาวที่เกิดขึ้น
อีกด้วย นอกจากน้ันบางกรณีอาจต้องจัดทํารายงานวิเคราะห์และบูรณาการผลท่ีได้รับทั้งหมดเข้า
ด้วยกันเพ่ือเสนอต่อกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคล  

ผลการประเมินผลผลิตน้ัน ประชาชนท่ัวไป นํามาใช้เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจว่าโครงการ แผนงาน หรือสิ่งแทรกแซงนั้นมีคุณประโยชน์เพียงพอต่อการนําไป
ดําเนินการต่อเน่ืองต่อไป หรือควรดําเนินการซ้ําอีกหรือควรขยายขอบเขตการนําไปใช้ใน
สถานการณ์หรือสถานที่ อ่ืน ๆ ต่อไป ในขณะเดียวกันสถาบันและหน่วยงานก็ยังใช้สําหรับ
ปรับเปลี่ยนหรือแทนที่แผนการปฏิบัติในการท่ีจะทําให้เกิดประสิทธิผลได้มากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับต้นทุน และตอบความต้องการจําเป็นของสมาชิกทั้งหมดที่เน้นประชากรเป้าหมาย 
ผลจากการประเมินผลผลิตมีความสําคัญในทางจิตวิทยาเป็นอย่างมากเมื่อผลจากการประเมิน
แสดงให้เห็นถึงความงอกงามท่ีเกิดขึ้นจากแนวทางที่ชาญฉลาดในการดําเนินโครงการ  ผลการ
ประเมินเช่นน้ีนับเป็นสิ่งเสริมแรงที่ดีสําหรับทั้งทีมปฏิบัติงาน ในโครงการและผู้รับบริการจาก
โครงการ  หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทําลายลดทอนแรงจูงใจก็ได้  ถ้าหากผลที่ได้จากการประเมิน
ผลผลิตน้ันมีความอ่อนด้อยหรือไม่แสดงถึงความงอกงามใด ๆ ที่จะพึงได้รับจากโครงการน้ัน ๆ 
เลย  

ประเด็นสําคัญสุดท้ายที่ต้องพึงระวังในการจัดทํารายงานการประเมินผลผลิต
ก็คือ นักประเมินไม่ควรเร่งรีบประเมินผลผลิตและจัดทํารายงานสาธารณะอย่างทันทีทันใด 
เพราะเหตุว่าการดําเนินโครงการต้องการระยะเวลาพอสมควรที่จะทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุตาม
ความรับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ระบุไว้  การจัดทํารายงานการประเมินผลผลิตที่ยังไม่มี
วุฒิภาวะสุกงอม (Premature) อย่างเพียงพออาจนําไปสู่ความไม่สามารถตัดสินใจได้เก่ียวกับ
ความต่อเน่ืองของโครงการเพราะเหตุว่าทําให้ไม่พบผลลัพธ์ใด ๆ เกิดขึ้นเลย ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผลลัพธ์ของโครงการต้องใช้ระยะเวลายาวพอสมควรในการศึกษาติดตาม ดังน้ันถ้าหากการจัดทํา
รายงานการประเมินผลผลิตสู่ สาธารณะได้มีการหน่วงเวลาอย่างสมเหตุสมผลแล้ว นักประเมิน
อาจจะพบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังและมีความสําคัญอย่างย่ิงสําหรับใช้สนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการอย่างต่อเน่ืองต่อไป  

แต่อย่างไรก็ตามนักประเมินก็สามารถจะตอบสนองข้อเรียกร้องของทีม
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการได้อย่างเหมาะสมเก่ียวกับการแสดงผลข้อค้นพบ หรือผลการประเมิน
ผลผลิตเป็นระยะ ๆ (Formative Product Evaluation) เพ่ือช่วยให้บรรลุความสําเร็จในการ
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ปฏิบัติงานตามโครงการ โดยการแลกเปลี่ยนข้อค้นพบให้แก่สมาชิกผู้ปฏิบัติงานในโครงการน้ัน
โดยตรง กฎกําป้ันหลัก (Rules of Thumb) สําหรับนักประเมิน น่ันคือ ควรลดความสําคัญใน
การประเมินผลผลิตของโครงการในระยะแรก ๆ และไม่ควรเร่งรีบจัดทํารายงานสู่สาธารณะควร
เสนอข้อค้นพบจากการประเมินผลผลิตเป็นระยะ ๆ ให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เท่าน้ัน นักประเมินควรแจกจ่ายข้อค้นพบจากการประเมินผลผลิตให้กับผู้มีสิทธ์ิรับรู้ภายหลังจาก
โครงการน้ันมีระยะเวลาพอสมควรและมีวุฒิภาวะสุกงอมท่ีจะทําให้เกิดผลลัพธ์แล้ว หรือกล่าว
อย่างถึงที่สุดได้ว่าจําเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงมีความเป็นมืออาชีพในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ดําเนินการ จัดทํารายงานข้อค้นพบการประเมินผลผลิตสารสนเทศที่ได้จากการประเมินผลผลิต
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างย่ิงที่แสดงถึงรายงานความรับผิดรับชอบของสถาบันหรือหน่วยงาน
ที่ดําเนินโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงใด ๆ เมื่อใดก็ตามท่ีรายงานน้ันแสดงให้เห็นความมี
นัยสําคัญของผลสัมฤทธ์ิอย่างเด่นชัดก็จะถูกนําไปใช้โน้มน้าวชุมชนและหน่วยงานให้ทุนสนับสนุน
เพ่ือให้เพ่ิมเติมงบประมาณและขอรับการ สนับสนุนทางการเมืองได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากผู้มี
อํานาจตัดสินใจรู้ว่าสิ่งแทรกแซงหรือโครงการน้ัน ๆ ไม่ทําให้ได้ผลตอบแทนที่มีความสําคัญอ่ืนใด
เลยก็จะทําให้ยกเลิกการลงทุนดําเนินการอีกต่อไป 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม ่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์
ข้อมลูทุติยภูม ิ

 สภาพทั่วไปและข้อมูลของ อบจ.เชียงใหม่ 
(ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูลสารสนเทศ ทุนความรู้ 
ทุนองค์กร ทุนนวัตกรรม) 

 บทบาทของ อบจ.เชียงใหม่ ที่มีคุณภาพใน
การบริหารจัดการ (ธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน  วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร  บทบาทตาม  พรบ . 
นโยบายนายก อบจ.) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
(พ.ศ. 2561-2565) 

 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-
2565) 

 ยุทธศาสตร์ อปท. เชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-
2565) 

 

 

ความเหมาะสมของปัจจัยนําเข้า 
 ประเมินผลความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-
2565) และแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ   

 นโยบายของผู้บริหารฯ รวมทั้งโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 
(เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต) โครงการ
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่มีผลต่อกระทบต่อ
สาธารณะ 

สรุปผลประเมิน/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ 

บริบทขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ พ.ศ. 2561-2565 และแผนดําเนินงาน อบจ.เชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563; โครงการในแผนฯ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์) 

ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ 
ของแผน/โครงการ 

 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   
 ด้านคุณภาพการให้บริการสาธารณะ 
 ด้านการพัฒนาองค์กร 
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บทที่ 3  
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 

ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดเชียงใหม่  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผู้ประเมินใช้แนวคิดวิธีการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ โดยนิยามตัวช้ีวัดตามสํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ
ในการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามมาตรา 22 ของพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และบูรณาการวิธีการประเมิน
รูปแบบซิปป์ (CIPP Evaluation Model)  ซึ่งดําเนินการประเมินผล 4 ประเภท ประกอบด้วย 
การประเมินบริบท/เน้ือความ (Context Evaluation) การประเมินตัวป้อน (Input Evaluation) 
การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต  (Product 
Evaluation) ซึ่งประเด็นการประเมินประกอบด้วย   

1) ประเมินผลความเช่ือมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 

2) ประเมินผลความสอดคล้องเช่ือมโยงโครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต) โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ที่มีผลต่อกระทบต่อ
สาธารณะ  

3) ประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประเมินครอบคลุม 4 มิติ  ประกอบด้วย  ด้านประสิทธิผลตามพันธ
กิจ  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ด้านคุณภาพการให้บริการสาธารณะ  ด้านการ
พัฒนาองค์กร  

โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินงาน  ดังต่อไปน้ี 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  จากความหมายของประชากรท่ัว ๆ ไป คือ กลุ่มของหน่วยตัวอย่างทั้งหมด 

ซึ่งหน่วยอย่าง คือ หน่วยที่เราต้องการสังเกตหรือวัดรายละเอียดข้อเท็จจริง  ดังน้ันในการการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ประเมินจึงกําหนดประชากรเป้าหมายเพ่ือที่จะใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการติดตามและประเมินผล ครอบคลุมทั้งบุคลากรและหน่วยงานภายในของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม และประชาชน
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ทั่วไป  ที่ได้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจําแนก
เป็น  4  กลุ่ม  ได้แก่ 

1) ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ทํางานในหน่วยปฏิบัติงาน/ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
3) ผู้บริหาร/บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการ

ประสานแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

4) ประชาชน  ผู้นําชุมชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพ้ืนที่ที่ได้รับผลประโยชน์ใน
พ้ืนที่การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

ตัวอย่าง    ในการเลือกตัวอย่างจากประชากรที่ศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม  ผู้ประเมินกําหนด
ขนาดตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมตามบริบทของประชากรแต่ละกลุ่ม  ตาม
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) กลุ่มตัวอย่างข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ทํางานในหน่วยปฏิบัติงาน/
ส่วนงานที่รับผิดชอบโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ผู้ประเมินใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified sample) ซึ่งจําแนกช้ันภูมิ 
(Stratum) ตามโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 10 ช้ันภูมิ  
โดยในแต่ละช้ันภูมิทําการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่ายแบบไม่คืนที่ (Simple random sampling 
without replacement)  ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละช้ันภูมิ  กําหนดขนาดตัวอย่าง ( n ) 
ในการประมาณค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของประชากร ( y )  โดยกําหนดความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน d  ด้วยระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  (ประชุม สุวัตถี, 2554)  ซึ่งมี
รายละเอียดในการคํานวณขนาดตัวอย่างและการจัดสรรขนาดตัวอย่างในแต่ช้ันภูมิดังน้ี   

0

01

n
n

n
N

   เมื่อ   
2

( /2)
0

yz S
n

d
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและผลการประเมินในปีงบประมาณต่าง ๆ ที่ผ่าน
มา ผู้ประเมินกําหนดให้ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าระดับความพึงพอใจของประชากรท่ี
ยอมรับได้ | | 0.25yd y ,  ค่าประมาณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของ
ประชากร 1.00yS  ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (ระดับความเสี่ยงร้อยละ 5) จะได้ค่าตัว
แปรสุ่มปรกติมาตรฐาน ( /2) 0.025 1.96z z  และจํานวนประชากรข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ที่ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
N  1,071 ราย   ดังน้ัน  จะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ   
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2

0
(1.96)(1.00) 61.47

0.25
n   และ 61.47

61.471
1,071

n  58.13 ราย 

ดังน้ัน  ผู้ประเมินจึงกําหนดจํานวนตัวอย่างของประชากรกลุ่มน้ีจํานวน 100 ราย ซึ่ง
รายละเอียดของจํานวนตัวอย่างจําแนกตามส่วนงานแสดงดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนและตัวอย่างข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตาม
โครงสร้างส่วนราชการ 

ส่วนงาน จํานวนประชากร 
(ราย) 

จํานวนตัวอย่าง 
(ราย) 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 127 12 
สํานักการช่าง 510 47 
สํานักการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 51 5 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 15 1 
กองแผนและงบประมาณ 27 3 
กองคลัง 38 4 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 35 3 
กองการเจ้าหน้าที่ 32 3 
หน่วยตรวจสอบภายใน 6 1 
โรงเ รียน (แม่อายวิทยาคม ,  บ้านแม่งอนขี้ เหล็ก ,  

ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย, บ้านศาลา) 
230 21 

รวม 1,071 100 
ที่มา : ข้อมูลจํานวนผู้ครองตําแหน่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 

2) กลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ผู้ประเมินทําการศึกษาทั้งประชากร คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) ตัวอย่าง ผู้บริหาร/บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่มี
การประสานแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ผู้ประเมินใช้การเลือกตัวอย่างแบบโควตาตามโซนพ้ืนที่  โซนเหนือ (พ้ืนที่อําเภอแม่อาย 
อําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอพร้าว อําเภอแม่แตง 
อําเภอสะเมิง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา)  โซนใต้ (พ้ืนที่อําเภอแม่แจ่ม อําเภอจอมทอง อําเภอ
ฮอด อําเภอดอยเต่า อําเภออมก๋อย อําเภอสันป่าตอง อําเภอแม่วาง และอําเภอดอยหล่อ)  และ
โซนกลาง (พ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอแม่ริม อําเภอสันทราย อําเภอสารภี อําเภอหางดง อําเภอ
ดอยสะเก็ด อําเภอแม่ออน และอําเภอสันกําแพง) โซนละ 25 ราย รวมจํานวนตัวอย่าง 75 ราย   
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4) ตัวอย่าง  ประชาชน  ผู้นําชุมชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ในพ้ืนที่การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ผู้ประเมินใช้การ
เลือกตัวอย่างแบบใช้วิจารณญาณ (Judgment sampling)  ซึ่งเป็นวิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่
ใช้ความน่าจะเป็น  โดยผู้ประเมินเลือกตัวอย่างผู้ที่เคยใช้บริการตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ตัวแทนผู้นําชุมชน  และตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพ้ืนที่ที่
ได้รับผลประโยชน์ในพ้ืนที่การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   กําหนดขนาด
ตัวอย่าง ( n ) ในการประมาณค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของประชากร ( y )  โดยกําหนด
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน d  ด้วยระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  ในกรณีประชากรไม่
จํากัด  ตามแนวคิดของ Cochran (1977)  คือ    

2
( /2) yz S

n
d

 

ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในปีงบประมาณต่าง ๆ ที่ผ่านมา ผู้ประเมิน
กําหนดให้ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าระดับความพึงพอใจของประชากรท่ียอมรับได้ 

| | 0.10yd y ,  ค่าประมาณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชากร 
0.80yS  ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (ระดับความเสี่ยงร้อยละ 5) จะได้ค่าตัวแปรสุ่มปรกติ

มาตรฐาน ( /2) 0.025 1.96z z   ดังน้ัน  จะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ   
2 2

( /2) (1.96)(0.80) 245.86
0.10

yz S
n

d
 ราย 

ดังน้ัน  ผู้ประเมินจึงกําหนดจํานวนตัวอย่างของประชากรกลุ่มน้ีจํานวน  250  ราย 

 
3.2  ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

3.2.1 การประเมินเน้ือความ/บริบท (Context Evaluation) และการประเมินตัวป้อน 
(Input Evaluation)  เป็นการประเมินผลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการค้นหาข้อสนเทศอันนําไปสู่การ
พัฒนาเป้าหมายของโครงการ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และสภาพของทรัพยากร  ซึ่งในการดําเนินการ
ประเมินน้ี  คือ ประเมินผลความเช่ือมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  และประเมินผลความสอดคล้องเช่ือมโยง
โครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  องค์การบริหารส่วนเชียงใหม่ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมทั้งโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต) โครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ ที่มีผลต่อกระทบต่อสาธารณะ  

3.2.2  การตรวจเย่ียมพ้ืนที่  ซึ่งเป็น การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  ผู้
ประเมินดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครอบคลุมพ้ืนที่ 25 อําเภอ ในจังหวัด
เชียงใหม่  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่  
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1) โซนเหนือ จํานวน 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่อาย อําเภอฝาง อําเภอไชย
ปราการ อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอพร้าว อําเภอแม่แตง อําเภอสะเมิง และอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา  

2) โซนใต้ จํานวน 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่แจ่ม อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด 
อําเภอดอยเต่า อําเภออมก๋อย อําเภอสันป่าตอง อําเภอแม่วาง และอําเภอดอยหล่อ   
  3) โซนกลาง จํานวน 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอแม่ริม อําเภอสันทราย 
อําเภอสารภี อําเภอหางดง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอแม่ออน และอําเภอสันกําแพง 

ซึ่งผู้ประเมินกําหนดการประเมินผลการดําเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน และ/หรือโครงการที่ดําเนินงานแล้วเสร็จ  โดยออกตรวจประเมินในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
จริงของทั้ง 3 โซน จํานวนโซนละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดโครงการที่ตรวจประเมินในพ้ืนที่ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3.2  รายละเอียดโครงการที่ตรวจประเมินในพ้ืนปฏิบัติงาน 

พื้นที ่ ชื่อโครงการ กําหนดแผนการ 
ออกตรวจเย่ียมพื้นที ่

โซนเหนือ 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1/1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับท่ี 13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายการท่ี 1 (13) 
หน้า 379 บ้านหนองผึ้ง หมู่ท่ี 18 ตําบลอินทขิล (เขต ทต.  
อินทขิล) เชื่อมบ้านปง หมู่ท่ี 7 ตําบลอินทขิล (เขต ทม.เมือง
แกนฯ) อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

สัปดาห์ท่ี 4–5 ของ 
เดือนกรกฏาคม 2563 
(20–31 ก.ค. 63) 

 2) ยุทธศาสตร์ท่ี 5/5.1 แผนงานการศึกษา 
ลําดับท่ี 33 การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน (อุดหนุนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33) 
รายการท่ี 1 (1) หน้า 298 : ตรวจเย่ียมโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ในอําเภอแม่แตงหรืออําเภอเชียงดาว (แผนการ
ดําเนินงานตามข้อบัญญัติ)

 

โซนใต้ 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1/1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับท่ี 19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายการท่ี 1 (19) 
หน้า 381บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ท่ี 10, บ้านตีนตก หมู่ท่ี 8, บ้าน
นาคอเรือ หมู่ท่ี 2, บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ท่ี 9, ตําบลนาคอ
เรือ (เขต อบต.นาคอเรือ) อําเภอฮอด เชื่อมบ้านทุ่งจําเริง หมู่ท่ี 
3 ตําบลอมก๋อย (เขต อบต.อมก๋อย) อําเภออมก๋อย จังหวัด

สัปดาห์ท่ี 4 ของ 
เดือนสิงหาคม 2563 
(24–28 ส.ค. 63) 
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เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง (แผนการดําเนินงานตามข้อบัญญัติ) 

โซนกลาง 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 3/3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดับท่ี 1 บริหารจัดการโรงงานทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้
รายการที่ 2 (1) หน้า 331 ตําบลป่าป้อง อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สัปดาห์ท่ี 2 ของ 
เดือนกันยายน 2563 
(7–11 ก.ย. 63) 

 2) ยุทธศาสตร์ท่ี 1/1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับท่ี 107 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วยพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร้องธาร หมู่ท่ี 5  ตําบลบ้านแม  

    (เขต ทต.บ้านแม) เชื่อมบ้านป่าลาน หมู่ท่ี 2 ตําบลทุ่งสะโตก 
(เขต ทต . ทุ่งสะโตก) อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  
(แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 เงินสะสม) 
หมายเหตุ : เฉพาะโครงการนี้อ้างอิงโซนตามกองช่าง 

 

 
3.2.3 การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งเป็น 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  ผู้ประเมินดําเนินการติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  และไตรมาสที่ 4  เปรียบเทียบแผนและผลการ
ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   

3.2.4 การสุ่มติดตามโครงการจากแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยการประเมินบริบท/เน้ือความ 
(Context Evaluation) การประเมินตัวป้อน (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) และการวิเคราะห์
ผลประโยชน์ที่จําได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Analysis) โดยประเมิน
ครอบคลุม 4 มิติ   

1) มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ประเด็นการพิจารณา 
- ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวช้ีวัดที่ได้
กําหนดไว้ 

- ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ 
- วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการดําเนิน
กิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ 

2) มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ประเด็นการพิจารณา 
- การดําเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรค
ในการบรรลุผลงานและผลลัพธ์ 

- การจัดหาทรัพยากรของโครงการในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลาที่กําหนด 
- มูลค่าของผลงานที่ได้รับ เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 
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- วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการดําเนิน
กิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ 

3) มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการให้บริการสาธารณะ ประเด็นการพิจารณา 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน ทุกยุทธศาสตร์ 
- การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ 

4) มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการพิจารณา 
- ทุนมนุษย์ 
- ทุนข้อมูลสารสนเทศ 
- ทุนความรู้ ทุนองค์กร นวัตกรรม 

ในการสุ่มเลือกตัวอย่างโครงการที่ปรากฏในแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนฯ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ผู้ประเมินใช้การ
เลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified sample) ซึ่งจําแนกช้ันภูมิ (Stratum) ตามโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ (ช้ันภูมิ) ทําการเลือก
ตัวอย่างสุ่มแบบง่ายแบบไม่คืนที่ (Simple random sampling without replacement)  ตาม
สัดส่วนของโครงการในแต่ละช้ันภูมิ  กําหนดขนาดตัวอย่าง ( n )  ในการประมาณค่าสัดส่วน ( p )  
เมื่อ p  คือ  สัดส่วนของโครงการที่มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในระดับดีมาก  โดยกําหนด
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน e  ด้วยระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  (ประชุม สุวัตถี, 
2554)  ซึ่งมีรายละเอียดในการคํานวณขนาดตัวอย่างและการจัดสรรขนาดตัวอย่างในแต่ช้ันภูมิ
ดังน้ี   

0

01

n
n

n
N

   เมื่อ   
2
( /2)

0 2

(1 )z p p
n

e
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและผลการประเมินในปีงบประมาณต่าง ๆ ที่ผ่าน
มา  ผู้ประเมินกําหนดให้ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าสัดส่วนของโครงการที่มีผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในระดับดีมากที่ยอมรับได้ ˆ| | 0.10e p p , ค่าประมาณ (1 ) 0.25p p   
ซึ่งเป็นค่าสูงของความแปรปรวนในการประมาณค่า p  ด้วย p̂  ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
(ระดับความเสี่ยงร้อยละ 5) จะได้ค่าตัวแปรสุ่มปรกติมาตรฐาน ( /2) 0.025 1.96z z   และจํานวน
โครงการตามแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และแผนเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 รวม 583N  โครงการ  ดังน้ัน  จะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ   

2

0 2

(1.96) (0.25) 96.04
0.10

n   และ  96.04 82.46
96.041
583

n  โครงการ 

ดังน้ัน  ผู้ประเมินจึงกําหนดจํานวนตัวอย่างของประชากรกลุ่มน้ีจํานวน 100  โครงการ 
ซึ่งจํานวนตัวโครงการที่สุ่มประเมินจําแนกตามยุทธศาสตร์แสดงดังตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3 จํานวนและตัวอย่างโครงการตามแผนดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์ จํานวนประชากร 
(โครงการ) 

จํานวนตัวอย่าง 
(โครงการ) 

1) ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 449 77 
2) ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 10 2 
3) ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
7 1 

4) ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 1 

5) ยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

52 9 

6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทา สาธารณ
ภัยและการจัดระเบียบ 

28 5 

7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 31 5 
รวม 583 100 

 

3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
3.3.1 แบบประเมินผลตามตัวช้ีวัด  เพ่ือ 1) ประเมินผลความเช่ือมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  2) 
ประเมินผลความสอดคล้องเช่ือมโยงโครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต) โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ที่มีผลต่อกระทบต่อสาธารณะ  
และ  3) ประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประเมินครอบคลุม 4 มิติ  ประกอบด้วย  ด้านประสิทธิผลตามพันธ
กิจ  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ด้านคุณภาพการให้บริการสาธารณะ  ด้านการ
พัฒนาองค์กร  

3.3.2  แบบสอบถามผลการปฏิบัติงาน/พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ทํางานในหน่วยปฏิบัติงาน/ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ



-80-�
�

รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่             
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
�

โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้ในการ
ประเมินผลตามตัวช้ีวัดในมติด้านการพัฒนาองค์กร ตามประเด็นการพิจารณา ทุนมนุษย์ ทุน
ข้อมูลสารสนเทศ ทุนความรู้ ทุนองค์กรและนวัตกรรม 

3.3.3  แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  ทั้ง  4  กลุ่ม  
ตามที่ได้ระบุในหัวข้อ 3.1  เพ่ือใช้ในการประเมินผลตามตัวช้ีวัดในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ
สาธารณะ 

   

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผู้ประเมิน
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย  ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน  มิติการประเมินผล  
ประชากรและตัวอย่าง  และตามเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ดังน้ี 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกจากเอกสาร อาทิ แผนการดําเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2561 2565  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 2565  

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เช่น การสัมภาษณ์บุคลากรใน
กองการเจ้าหน้าที่ การสัมภาษณ์บุคลากรในกองแผนงานและงบประมาณ การสัมภาษณ์บุคลากร
ในกองคลัง การสัมภาษณ์บุคลากรในกองพัสดุและทรัพย์สิน  

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามที่ระบุในหัวข้อ 3.3 สําหรับกลุ่มตัวอย่าง
ต่าง ๆ  เช่น การส่งแบบสอบถามความคิดเห็นตัวอย่างผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาง
ไปรษณีย์  แบบสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่างข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างใน
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  แบบสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  แบบสอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ จากการตรวจเย่ียมพ้ืนที่ 
 
3.5  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ประเมินคาดว่าจะดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างเดือนมิถุนยายน  
ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประเมิน  ผู้ประเมินทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณนา  การแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

การสํารวจความคิดเห็น  สําหรับการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ  ผู้
ประเมินกําหนดระดับความคิดเห็นรายข้อ (รายการ) 5 ระดับ ตามมาตรวัดเรียงดับ (Ordinal 
scale) ดังน้ี 

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง เฉย ๆ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

เกณฑ์การสรุปผลและแปลความหมายของระดับความคิดเห็นในภาพรวม ผู้ประเมิน
กําหนดช่วงของค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็น 5 ระดับดังน้ี  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) 

4.20 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง 
3.40 4.19 หมายถึง เห็นด้วย 
2.60 3.39 หมายถึง เฉย ๆ 
1.80 2.59 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1.00 1.79 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

 
การประเมินความพึงพอใจ  สําหรับการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ  

ผู้ประเมินกําหนดระดับความพึงพอใจรายข้อ (รายการ) 5 ระดับ ตามมาตรวัดเรียงดับ (Ordinal 
scale) ดังน้ี 

5 หมายถึง พึงพอใจอย่างย่ิง 
4 หมายถึง พึงใจ 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ 
1 หมายถึง ไม่พึงพอใจอย่างย่ิง 

เกณฑ์การสรุปผลและแปลความหมายของระดับความพึงพอใจในภาพรวม ผู้ประเมิน
กําหนดช่วงของค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 5 ระดับดังน้ี  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) 

4.20 5.00 หมายถึง พึงพอใจอย่างย่ิง 
3.40 4.19 หมายถึง พึงใจ 
2.60 3.39 หมายถึง ปานกลาง 
1.80 2.59 หมายถึง ไม่พึงพอใจ 
1.00 1.79 หมายถึง ไม่พึงพอใจอย่างย่ิง 
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การประเมินด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัด  สําหรับการประเมินผลความเช่ือมโยงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 2565) และแผนการดําเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ การประเมินผลความสอดคล้องเช่ือมโยงโครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมท้ังโครงการริเริ่ม
สร้างสรรค์ (เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต) โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ที่มี
ผลต่อกระทบต่อสาธารณะ และการประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 โดยประเมินครอบคลุม 4 มิติ  
ประกอบด้วย  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ด้าน
คุณภาพการให้บริการสาธารณะ  ด้านการพัฒนาองค์กร  ผู้ประเมินกําหนดผลการประเมิน 4 
ระดับ คือ ระดับดีมาก  ระดับดี  ระดับปานกลาง  และต้องปรับปรุง  ซึ่งผู้ประเมินพัฒนาเกณฑ์
ตัวช้ีวัดตามนิยามตัวช้ีวัดของสํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ตาม
การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ มาตรา 22 พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551) โดยมีรายละเอียดตัวช้ีวัดต่าง ๆ ดังน้ี   

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 2565) และแผนการดําเนินงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการประเมิน 
1. ร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ินองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 2565) ท่ีสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แจงนับจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 2565) เปรียบเทียบความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการประเมิน 

 เกณฑ์การประเมิน 
  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น
ดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 563  ท่ี ส อดคล้ อ ง เ ชื่ อ ม โ ย ง กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

แจงนับจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
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  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

3. ร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  (พ .ศ .  2561 2565) ท่ี
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 

แจงนับจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 2565) เปรียบเทียบความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

4. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น
ดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 63  ท่ี ส อดคล้ อ ง เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
แผน พัฒนา เ ศ รษฐ กิ จและสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แจงนับจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการประเมิน 

5. ร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชี ยง ใหม่  (พ .ศ .  2561 2565)  ท่ี
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่ม
จั งหวัดภาคเหนือตอนบน  1 (พ .ศ . 
2561 2565) 

แจงนับจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 2565) เปรียบเทียบความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
1 (พ.ศ. 2561 2565) 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

6. ร้อยละของโครงการตามแผนดําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 ท่ี
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่ม
จั งหวัดภาคเหนือตอนบน  1 (พ .ศ . 
2561 2565) 

แจงนับจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 2565) 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
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  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

7. ร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  (พ .ศ .  2561 2565) ท่ี
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 2565) 

แจงนับจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 2565) เปรียบเทียบความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ .ศ . 
2561 2565) 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

8. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น
ดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 63  ท่ี ส อดคล้ อ ง เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ .ศ . 
2561 2565) 

แจงนับจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 
2561 2565) 
 

 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการประเมิน 
 เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

9. ร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  (พ .ศ .  2561 2565) ท่ี
ส อ ด ค ล้ อ ง เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ก ร อ บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2560 2564) 

แจงนับจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 2565) เปรียบเทียบความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 2564) 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

10. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผน
ดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

แจงนับจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 2564)
เกณฑ์การประเมิน 
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ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2560 2564) 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการประเมิน 
1. ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการตาม

แผน 
แจงนับจํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริง เปรียบเทียบกับโครงการ
ท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของโครงการท่ีแล้วเสร็จตาม
แผน 

แจงนับจํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริงและแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เปรียบเทียบกับโครงการท้ังหมดท่ี
ปรากฏในแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

3. ร้อยละของเบิกจ่ายเงินเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส
ท่ี 2 และ 3  

ติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563  
เ พ่ือทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในช่วงระยะเวลาการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 และไตร
มาสท่ี 3  คํานวณร้อยละของผลต่างเทียบกับเป้าหมายท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 
2 ร้อยละ 54 และไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 77 
เกณฑ์การประเมิน 

  น้อยกว่าร้อยละ 20.00   หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 20.01 – 35.00  หมายถึง  ระดับดี 
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  ร้อยละ 35.01 – 50.00  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  มากกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการประเมิน 
4. ร้อยละของเบิกจ่ายเงินเปรียบเทียบกับ

เป้าหมายที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส
ท่ี 4  

ติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563  
เ พ่ือทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนฯ 
คํานวณร้อยละของผลต่างเทียบกับเป้าหมายท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือสิ้นสุดไตรมาสท่ี 4 ร้อย
ละ 100  
เกณฑ์การประเมิน 

  น้อยกว่าร้อยละ 20.00   หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 20.01 – 35.00  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 35.01 – 50.00  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  มากกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

5. การบรรลุเป้าหมาย (ผลผลิต) ในการ
ดําเนินโครงการ 

แจงนับจํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริงตามแผนการดําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ท่ีได้ดําเนินการแล้วเสร็จและบรรลุตามเป้าหมาย (ผลผลิต) 
(ใช้วิธีการชักตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามยุทธศาสตร์ โดยในแต่
ละชั้นภูมิสุ่มโครงการอย่างง่าย) 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

6. ความคุ้มค่าของโครงการ ประเมินจากการตรวจเย่ียมพ้ืนท่ี  เก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจ
จากตัวอย่างผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการได้รับผลประโยชน์ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมจากเป้าหมาย (ผลผลิต) โครงการ 
เกณฑ์การประเมิน 

  คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00  หมายถึง  ระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 3.99  หมายถึง  ระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
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ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการประเมิน 
1. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ แจงนับจํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริงในแผนการดําเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ท่ีได้ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน
แผนการดําเนินงาน (ใช้วิธีการชักตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตาม
ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละชั้นภูมิสุ่มโครงการอย่างง่าย) 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินเปรียบเทียบ
กับงบประมาณโครงการตามแผน
ดําเนินงาน 

แจงนับจํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริงในแผนการดําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ท่ีได้ดําเนินการแล้วเสร็จและใช้จ่ายเงินงบประมาณตามท่ี
กําหนดในแผนการดําเนินงาน (ใช้วิธีการชักตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
ภูมิตามยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละชั้นภูมิสุ่มโครงการอย่างง่าย) 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

3. มูลค่าของผลงานท่ีได้รับ ประเมินจากการตรวจเย่ียมพ้ืนท่ี  เก็บข้อมูลจากตัวอย่างผู้ท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียในการได้รับผลประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม
จากโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการให้บริการสาธารณะ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการประเมิน 
1. ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ
ประเมินการมีส่วนรวมในกระบวนการทํางาน  ดังนี้ 
1) มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ภารกิจหลัก  ซ่ึงผู้มีส่วนได้ส่วน
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หลัก เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลในการดําเนินการโครงการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/
โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  

4) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ
โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  

เกณฑ์การประเมิน 
  ดําเนินการทุกข้อ  หมายถึง  มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
  ดําเนินการ 3 ข้อ  หมายถึง  มีการดําเนินการในระดับดี 
  ดําเนินการ 2 ข้อ  หมายถึง  มีการดําเนินการในระดับ 

ปานกลาง 
  ดําเนินการ 1 ข้อ  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
ประชาชน/ผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของตัวอย่างผู้ รับบริการ/
ประชาชน/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าไปปฏิบัติงานตามแผนดําเนินงานฯ  
คะแนนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ (1 : น้อยท่ีสุด ถึง 5 : มาก
ท่ีสุด) 
ค่าสถิติท่ีใช้ : ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์การประเมิน 

  คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00  หมายถึง  ระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 3.99  หมายถึง  ระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการประเมิน 
3. ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
ประเมินจากระดับความพึงพอใจของตัวอย่างผู้บริหาร อปท. ใน
พ้ืนท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าไปปฏิบัติงาน
ตามแผนดําเนินงานฯ  
คะแนนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ (1 : น้อยท่ีสุด ถึง 5 : มาก
ท่ีสุด) 
ค่าสถิติท่ีใช้ : ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์การประเมิน 

  คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00  หมายถึง  ระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 3.99  หมายถึง  ระดับดี 
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  คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

4. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่ี
มีต่อการปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
คะแนนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ (1 : น้อยท่ีสุด ถึง 5 : มาก
ท่ีสุด) 
ค่าสถิติท่ีใช้ : ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์การประเมิน 

  คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00  หมายถึง  ระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 3.99  หมายถึง  ระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

5. ความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ต่อการปฏิบัติงาน 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของตัวอย่างข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของตนเอง  
คะแนนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ (1 : น้อยท่ีสุด ถึง 5 : มาก
ท่ีสุด) 
ค่าสถิติท่ีใช้ : ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์การประเมิน 

  คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00  หมายถึง  ระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 3.99  หมายถึง  ระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการประเมิน 
1. ผลสําเร็จของการบริหารงานบุคคล ประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยมีเกณฑ์การประเมินรายข้อ  ดังนี้ 
1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
2) มีแผนการบริหารงานบุคคลและ/หรือแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมี

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
3) มีการดําเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคลและ/หรือ

แผนพัฒนาบุคลากรท่ีกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4) มีการจัดสวัสด์ิการ  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  การสร้าง

ขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร 
5) มีระบบและกลไกในการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และ

ทักษะท่ีได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6) มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารงานบุคคล

และ/หรือแผนพัฒนาบุคลากร   
7) มีการนําผลการประเมินแผนการบริหารงานบุคคลและ/หรือ
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แผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผน หรือการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

 เกณฑ์การประเมิน 
 ดําเนินการ 6-7 ข้อ       หมายถึง  มีการดําเนินการในระดับ 

ดีมาก 
 ดําเนินการ 4-5 ข้อ       หมายถึง  มีการดําเนินการในระดับดี 
 ดําเนินการ 3 ข้อ         หมายถึง  มีการดําเนินการในระดับ

ปานกลาง 
 ดําเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หมายถึง ต้องปรับปรุง 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเมินจากร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการอมรบ  ศึกษาดูงาน  
สัมมนา  ศึกษาต่อ  หรือเลื่อนตําแหน่ง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (ใช้ข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างข้าราชการท่ีปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)   
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 80.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 65.00 – 79.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 50.00 – 64.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 50.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

 
ตัวชี้วัด/เกณฑ์ วิธีการประเมิน 

3. ความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ต่อการบริหารงานบุคคล 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของตัวอย่างข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีต่อการบริหารบุคคล (ใช้ข้อมูล
จากการสุ่มตัวอย่างข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) 
คะแนนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ (1 : น้อยท่ีสุด ถึง 5 : มาก
ท่ีสุด) 
ค่าสถิติท่ีใช้ : ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์การประเมิน 

  คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00  หมายถึง  ระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 3.99  หมายถึง  ระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

4. ประสิทธิภาพของสารสนเทศต่อการ
บริหารจัดการ 

ประเมินจากระดับความพึงพอใจของตัวอย่างข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีต่อการระบบสารสนเทศท่ีใช้ใน
การดําเนินงาน/บริหารจัดการ (ใช้ข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่าง
ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
คะแนนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ (1 : น้อยท่ีสุด ถึง 5 : มาก
ท่ีสุด) 
ค่าสถิติท่ีใช้ : ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์การประเมิน 
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  คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 5.00  หมายถึง  ระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 3.99  หมายถึง  ระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

5. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการ
บริหารจัดการ 

ร้อยละของจํานวนนวัตกรรมท่ีบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน/บริหารจัดการ  
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เกณฑ์การประเมิน 

  ต้ังแต่ร้อยละ 30.00      หมายถึง  ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 20.00 – 29.99  หมายถึง  ระดับดี 
  ร้อยละ 10.00 – 19.99  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 10.00   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
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บทที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินผล 

 
 ในแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 มีการแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับรายงานฉบับที่ 1 น้ี ผู้ประเมินได้ทําการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 3 
และครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวนทั้งหมด 667 โครงการ และได้นําโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ไปสู่การปฏิบัติ จํานวน 583 โครงการ แยกเป็นโครงการที่บรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 223 โครงการ จํานวนจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 
173 โครงการ จํานวนโครงการเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 187 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.41  
 

ตารางที่ 4.1 ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนฯ จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ร้อยละ

ของ
โครงการ
ท้ังหมด 

ตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินฯ 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินฯไปสู่การปฏิบัติ 
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

เงินทุน
สํารอง
สะสม 

รวม 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 515 92 171 186 449 87.18 
2. ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 13 8 2 0 10 76.92 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม 9 7 0 0 7 77.78 
4. ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 6 0 0 6 85.71 
 
ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ร้อยละ
ของ

โครงการ
ท้ังหมด 

ตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินฯ 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินฯไปสู่การปฏิบัติ 
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ

จ่ายขาด
เงินสะสม 

เงินทุน
สํารอง

รวม 
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รายจ่าย
ประจําปี 

สะสม 

5. ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 60 52 0 0 52 86.67 
6. ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 29 27 0 1 28 96.55 
7. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 34 31 0 0 31 91.18 

รวม 667 223 173 187 583 87.41 
 

 งบประมาณในการดําเนินโครงการตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่นําไปสู่การปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดสรรให้กับ
โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ จํานวน 583 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
769,196,040 บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี, เงินสะสม, เงินทุนสํารองสะสม) เบิกจ่าย
เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) จํานวน 152,707,015.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.85  
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงงบประมาณการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) 
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณตามแผน 

(บาท) 
งบประมาณทีเ่บิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 
ร้อยละ

1. ตามข้อบัญญัติ 529,114,040 127,338,715.15 24.07 
2. ตามการใช้จ่ายเงินสะสม 86,210,000 25,368,300.00 29.43 
3. ตามการใช้จ่ายเงินทุน
สํารองสะสม 153,872,000 0 0 

รวม 769,196,040 152,707,015.15 19.85
 

 ผู้ประเมินได้ทําการวิเคราะห์ งบประมาณตามแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์และตามส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาสที่ 2 ของงบประมาณปี 2563 ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี  
 
4.1 วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ลําดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวนเงิน 376,451,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.94 



โ
โ

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

ของงบประม
จํานวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่
84,550,000
และตารางที่ 

 
ภาพ

 
 ใน
ที่ 1 ยุทธศาส
โครงการทั้งห
โครงการ คิด
จัดการบ้านเมื
ดังภาพที่ 4.2

1. 

3. 

5. 

7. 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

มาณทั้งหมด 
136,037,04
 6 ด้านการป้

0 บาท คิดเป็น
4.3 

พที่ 4.1 การจั

นงบประมาณ 
สตร์ที่ 1 ด้าน
หมด ลําดับที่ 
เป็นร้อยละ 8
มืองที่ดี จํานว
2 และตารางที

ร

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านทรัพยากรธรรมชา

ด้านการศึกษาและพัฒ

ด้านการพัฒนาการบริห

ประเมินผลการดําเ

ลําดับที่ 2 ยุ
40 บาท คิดเ
้องกันบรรเทา
นร้อยละ 10.

ัดสรรงบประม

2563 ยุทธศา
นโครงสร้างพ้ืน

2 ยุทธศาสต
8.92 ของโคร
น 31 โครงกา

ที่ 4.3 

2.43

17.69

10

ร้อยละของงบ

ติและส่ิงแวดล้อม

นาคุณภาพชีวิต

หารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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เนินงานตามแผนพ

 

ยุทธศาสตร์ที่
ป็นร้อยละ 1
าสาธารณภัย 
.99 ของงบป

มาณประจําปี

าสตร์ที่มีจํานว
นฐาน จํานวน
ตร์ที่ 5 ด้านกา
รงการทั้งหมด
าร คิดเป็นร้อย

4.726.53

0.99
8.7

บประมาณจํา

พัฒนาองค์การบริห

 5 ด้านการศึ
17.69 ของงบ
และการจัดระ
ระมาณทั้งหม

 พ.ศ. 2563 จ

วนโครงการม
น 449 โครงก
ารศึกษาและพ
 ลําดับที่ 3 ยุ
ยละ 5.32 ขอ

2

าแนกตามยุท

2. ด้านเศรษฐกิจ

4. ด้านการศาสน

6. ด้านการป้องกั

หารส่วนจังหวัดเชี

ศึกษาและพัฒ
บประมาณทั้
ะเบียบชุมชน 
มด รายละเอี

จาํแนกตามยุท

ากที่สุด 3 ลํา
การ คิดเป็นร้อ
พัฒนาคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 
องโครงการทั้ง

48.94

ธศาสตร์

จและการท่องเท่ียว

นา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

กนับรรเทาสาธารณภัย แ

ชยีงใหม่             

ฒนาคุณภาพ
ทั้งหมด ลําดับ

สังคม จํานว
อียด ดังภาพที

ทธศาสตร์ 

าดับแรก คือ ล
อยละ 77.02
พชีวิต จํานวน
7 ด้านการบริ
งหมด รายละ

ตประเพณีภูมิปัญญาท้อ

และการจัดระเบียบชุมช

พชีวิต 
บที่ 3 
นเงิน 
ที่ 4.1 

 

ลําดับ
 ของ
น 52 
ริหาร
เอียด 

งถิ่น

ชน สังคม



 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

 
ภา

 

1. ด้านโคร

3. ด้านทรัพ

5. ด้านการ

7. ด้านการ

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

าพที่ 4.2 การ

1.72
1.20

1.03

รงสร้างพ้ืนฐาน

พยากรธรรมชาติและส่ิง

รศึกษาและพัฒนาคุณภา

รพัฒนาการบริหารจัดกา

ประเมินผลการดําเ

จัดสรรโครงก

8.92
4

ร้อยละของ

แวดล้อม

าพชีวิต

ารบ้านเมืองท่ีดี

-98- 

เนินงานตามแผนพ

 

การประจําปี พ

4.80 5.32
งโครงการจํา

2.

4.

6.

พัฒนาองค์การบริห

พ.ศ. 2563 จาํ

77.0

แนกตามยุทธ

. ด้านเศรษฐกิจและการ

. ด้านการศาสนา ศิลปวั

. ด้านการป้องกันบรรเท

หารส่วนจังหวัดเชี

าแนกตามยุทธ

02

ธศาสตร์

ท่องเท่ียว

ัฒนธรรม จารีตประเพณี

าสาธารณภัย และการจั

ชยีงใหม่             

ธศาสตร์ 

ณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดระเบียบชุมชน สังคม
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รายงานฉบับที่ 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่             ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ แยกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ตามการใช้จ่ายเงินทุน

สํารองสะสม 
รวม ร้อยละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด จํานวน
โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92 202,049,000 171 85,210,000 186 89,192,000 449 376,451,000 77.02 48.94 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 8 35,318,000 2 1,000,000   10 36,318,000 1.72 4.72 
3 .  ด้ า นท รั พ ย า ก ร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 7 50,250,000     7 50,250,000 

 
1.2 6.53 

4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 18,680,000     6 18,680,000 

 
1.03 2.43 

5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 52 136,037,040     52 136,037,040 

 
8.92 17.69 

6. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 27 19,870,000   1 64,680,000 28 84,550,000 

 
4.80 10.99 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 31 66,910,000     31 66,910,000 5.32 8.70 
รวม 223 529,114,040 173 86,210,000 187 153,872,000 583 769,196,040 100 100 

-99- 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่             
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    

4.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสท่ี 2 ประจําปี 2563 ตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 376,451,000 บาท รวม 449 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.02 ของโครงการ
ทั้งหมด โดยจําแนกเป็นโครงการภายใต้ข้อบัญญัติ จํานวน 92 โครงการ งบประมาณ 
202,049,000 บาท โครงการตามการใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 171 โครงการ งบประมาณ 
85,210,000 บาท โครงการตามการใช้จ่ายเงินทุนสํารองสะสม 186 โครงการ งบประมาณ 
89,192,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.94 ของงบประมาณทั้งหมด ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด จากโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่ได้ดําเนินการประจําปี
งบประมาณ 2563 
ตารางที่ 4.4 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ร้อยละของ
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเลิก 
โครงการ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ตามข้อบัญญัติ 92 202,049,000 - 0 88 4 0 0.00 
ตามการใช้จ่ายเงิน
สะสม 171 85,210,000 25,368,300 56 111 4 0 29.77 
ตามการใช้จ่าย
เงินทุนสํารองสะสม 186 89,192,000 - 0 185 1 0 0.00 

รวม 449 376,451,000 25,368,300 56 384 9 0 6.74 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในไตรมาสท่ี 2 มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 25,368,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้งบตามการใช้จ่ายเงินสะสม 
จํานวน 25,368,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.77 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ทั้งน้ี
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีการดําเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.48 
ของโครงการทั้งหมด 

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 384 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.52 ของ
โครงการทั้งหมด 



ย
 

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

 
4.1.2 การเบิ
และการท่อง
 ใน
งบประมาณท
ทั้งหมด โดยจ
บาท โครงกา
เป็นร้อยละ 4
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.5 

 
ยุทธศาสตร์ 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

- รอดํา
 

ภาพท่ี 4

บิกจ่ายงบปร
เที่ยว 
นปีงบประมาณ
ทั้งสิ้น 36,31
จําแนกเป็นโค
ารตามการใช้
4.72 ของงบป

การเบิกจ่ายง

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม 

ดํ

ประเมินผลการดําเ

เนินการจํานว

4.3 ผลการดํา

ระมาณไตรมา

ณ พ.ศ. 2563
18,000 บาท
รงการภายใต้
จ่ายเงินสะสม

ประมาณทั้งหม

งบประมาณข

งบประมาณ
ท่ีได้รับอนุมั

 

85

ร้อยละ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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เนินงานตามแผนพ

วน 9 โครงกา

เนินงานโครง

าสที่ 2 ประจ

 ยุทธศาสตรด้์
ท รวม 10 โค
ต้ข้อบัญญัติ จํ
ม จํานวน 2 โ
มด  

ของยุทธศาสต

ณ 
มัติ 

งบประ
จ่าย

 

12.4

5.52

2

ของการดําเนิ

อยู่ระหว่างด

พัฒนาองค์การบริห

  

ร คิดเป็นร้อย

การภายใต้ ยุท

จําปี 2563 ต

ด้านเศรษฐกิจ
รงการ คิดเป็
านวน 8 โครง
โครงการ งบป

ร์ด้านเศรษฐกิ

 
ะมาณที่
ยจริง 

ดําเ
กา
แล้
เสร็

48

นนิโครงการ

ดําเนินการ รอ

หารส่วนจังหวัดเชี

ละ 2 ของโคร

ทธศาสตร์ที่ 1

ตามยุทธศาส

และการท่องเ
ป็นร้อยละ 1.
งการ งบประม
ประมาณ 1,0

กิจและการทอ่

ผลการ

นิน
าร 
ล้ว
ร็จ 

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 

อดําเนินการ

ชยีงใหม่   

รงการทั้งหมด

1 

สตร์ด้านเศรษ

เที่ยว ได้รับจัด
.72 ของโครง
มาณ 35,318
000,000 บาท

องเที่ยว 

รดําเนินงาน 

 รอ 
ดําเนิน
การ โ

ด 

 

ษฐกิจ

ดสรร
งการ

8,000 
ท คิด

ร้อย
งบป

ที
อ

 
ยกเลิก 
ครงการ 

 
ยละของ
ประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    

2.  ด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเท่ียว 

ตามข้อบัญญัติ 8 35,318,000 25,655,100 1 2 5 0 72.64 
ตามการใช้จ่ายเงิน
สะสม 2 1,000,000 - 0 2 0 0 0.00 

รวม 10 36,318,000 25,655,100 1 4 5 0 70.64 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในไตรมาสที่ 
2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมท้ังสิ้น 25,655,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.64 ของงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้งบตามข้อบัญญัติ จํานวน 
25,655,100บาท คิดเป็นร้อยละ 72.64 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ทั้งน้ียุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีการดําเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
โครงการทั้งหมด ได้แก่ โครงการจัดทํารถบุปผาชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ 

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการ
ทั้งหมด ได้แก่ 
1. ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับและงานประติมากรรมจังหวัด

เชียงใหม่ 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว โครงการ

พระราชดําริดอยคํา บ้านกองลมใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลเมืองแหง จังหวัด
เชียงใหม่ 

- รอดําเนินการจํานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด 
ได้แก่ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จังหวัดเชียงใหม่ 
3. กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหนองน้ําป่าแง 

 



 

3

ไ
โ

 
ยุทธศาสต

.  ด้านทรพัย

ตามข้อบัญ

รวม 

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

 
4.1.3 การ
ทรัพยากรธร
 ใน
ได้รับจัดสรร
โครงการทั้งห
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.6 

ตร์ 

จํา
โคร

กิจก

ยากร ธรรมชา

ญญัติ 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ภาพท่ี 4

เบิกจ่ายงบ
รรมชาติและสิ
นปีงบประมา
งบประมาณท

หมด โดยเป็นโ

การเบิกจ่ายง

านวน 
รงการ
/ 

กรรม

งบป
ท่ีได้

 

าติและสิ่งแวด

7 50,2

7 50,2

ประเมินผลการดําเ

4.4 ผลการดํา

ประมาณไต
สิ่งแวดล้อม 
ณ พ.ศ. 256
ทั้งสิ้น 50,25
โครงการภายใ

งบประมาณข

ประมาณ 
้รับอนุมัติ 

ง

ดลอ้ม 

250,000 

250,000 1

50

ร้อยละข

ดําเนินการแ
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เนินงานตามแผนพ

เนินงานโครง

ตรมาสที่ 2 

63 ยุทธศาสต
50,000 บาท 
ใต้ข้อบัญญัติทั้

ของยุทธศาสต

 
งบประมาณที่จ

จริง 

14,566,131.

14,566,131.

10

ของการดําเนิ

แล้วเสร็จ อยู่ระ

พัฒนาองค์การบริห

  

การภายใต้ ยุท

ประจําปี 2

ตร์ด้านทรัพย
รวม 7 โครง

ทัง้หมด  

ร์ด้านทรัพยา

จ่าย
ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ

70 0 

.70 0 

นนิโครงการ

ะหว่างดําเนินการ

หารส่วนจังหวัดเชี

ทธศาสตร์ที่ 2

2563 ตามย

ากรธรรมชาต
การ คิดเป็นร้

กรธรรมชาติแ

ผลการดําเน

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร
ด

4 

4 

40

รอดําเนินการ

ชยีงใหม่   

2 

ยุทธศาสตร์

ติและสิ่งแวด
ร้อยละ 1.20

และสิ่งแวดลอ้

เนินงาน 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเล
โครง

3 0

3 0

 

ด้าน

ดล้อม 
 ของ

อม 

 
ร้อยละข
งบประม

ที่ได้รบั
อนุมัติ

 
ลิก 
การ

0 28.9

0 28.9

ของ
มาณ
บ
ต ิ

9 

9 



ไ

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

 
 กา
ไตรมาสท่ี 2 ม
งบประมาณย
ทั้งหมด ทั้งนี
แผนงานต่าง 

 
4.1.4 การเบิ
ศิลปวัฒนธร

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ารเบิกจ่ายงบ
มีการเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่
น้ียุทธศาสตร์
ๆ แล้วดังน้ี 

- อยู่ระ
โครงก
1. บ

ด
2.   ย
3.   ร
     รั
4.   ป

- รอดํา
ทั้งหม
ได้แก่ 
1. ทํ
2. ฝึ
3. ฝึ

ภาพท่ี 4

บิกจ่ายงบปร
รม จารีตประ

ประเมินผลการดําเ

บประมาณของ
ยงบประมาณร

3 โดยเป็นก
ร์ด้านทรัพยา

ะหว่างดําเนิน
การทั้งหมด ได
บริหารจัดการโ
ดอยสะเก็ด จงั
ย่อยก่ิงไม้ใบไม้
รณรงค์ประชา
ักษา อนุรักษ์ 
ปลูกต้นไม้เพ่ิม
าเนินการจําน
มด 

 
ทาํปุ๋ยหมักจาก
ฝกอบรมสัมมน
ฝกอบรมการจั

4.5 ผลการดํา

ระมาณไตรม
ะเพณี และภูมิ

42.

ร้อย

อยู่ระห
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เนินงานตามแผนพ

งยุทธศาสตร์ด
รวมทั้งสิ้น 14
ารเบิกจ่ายงบ
ากรธรรมชาติ

นงานจํานวน
ด้แก่  
โรงงานทําปุ๋ย
งหวัดเชียงใหม
ม้และเศษวัสดุ
าสัมพันธ์เพ่ือส
และฟื้นฟูทรั

มพ้ืนที่สีเขียวเพ
นวน 3 โครง

กก่ิงไม้ใบไม้แล
นาและทัศนศึ
จดัการของเสีย

เนินงานโครง

มาสที่ 2 ประ
มิปัญญาท้อง

.86

ยละของการด

หว่างดําเนินการ

พัฒนาองค์การบริห

  

ด้านทรัพยาก
,566,131.70
บประมาณโคร
ติและสิ่งแวด

น 4 โครงการ

หมักจากของ
ม่ 
ดุเหลือทิ้งทางก
สร้างจิตสํานึก
ัพยากรธรรมช
พ่ือลดภาวะโล
การ คิดเป็น

ละเศษวัสดุเห
กษาดูงาน กา
ยอันตรายจาก

การภายใต้ ยุท

ะจําปี 2563
ถ่ิน 

5

ดําเนินโครงก

รอดําเนิน

หารส่วนจังหวัดเชี

รธรรมชาติแล
 บาท คิดเป็น
รงการภายใต้
ล้อม มีการดํ

ร คิดเป็นร้อ

เหลือใช้ ตําบ

การเกษตร จงั
และความตระ
ชาติและสิ่งแว
ลกร้อน จังหวั
นร้อยละ 42.

ลือทิ้งทางการ
ารบริหารจัดก
ชุมชน จังหวัด

ทธศาสตร์ที่ 3

ตามยุทธศา

57.14

าร

การ

ชยีงใหม่   

ละสิ่งแวดล้อ
นร้อยละ 6.74
ต้งบตามข้อบัญ
ดําเนินงานภา

ยละ 57.14 

ลป่าป้อง อําเ

งหวัดเชียงใหม
ะหนักในการดู
วดล้อม  
ัดเชียงใหม่ 
86 ของโครง

รเกษตร  
ารขยะมูลฝอ
ดเชียงใหม่ 

3 

าสตร์ด้านศา

ม ใน
4 ของ
ญญัติ
ายใต้

ของ

เภอ 

ม่ 
ดูแล 

งการ

ย        

 

าสนา 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 18,680,000 บาท รวม 6 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 1.03 ของโครงการทั้งหมด โดยเป็นโครงการภายใต้ข้อบัญญัติทั้งหมด  
 
ตารางที่ 4.7 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
 

ผลการดําเนินงาน  
ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ได้รับ
อนุมัติ 

 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเลิก 
โครงการ

4.  ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ตามข้อบัญญัติ 6 18,680,000 10,173,040 1 4 0 1 54.46 

รวม 6 18,680,000 10,173,040 1 4 0 1 54.46 
  
 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,173,040 บาท คิด
เป็นร้อยละ 54.46 ของงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้งบตามข้อบัญญัติทั้งหมด ทั้งน้ียุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการดําเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของ
โครงการทั้งหมด ได้แก่ ประเพณีเดือนย่ีเป็งเชียงใหม่ 

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของ
โครงการทั้งหมด ได้แก่ 
1. เครือข่ายการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมล้านนาและ

เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (The Sacred City of Chiang Mai) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญของ

จังหวัดเชียงใหม่ 
4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สําคัญของจังหวัด

เชียงใหม่ 



โ

ยุทธศ
 

5.  ด้านก

ตามข้อ

รว

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

4.1.5 การเบิ
และพัฒนาคุ
 ใน
จัดสรรงบปร
โครงการทั้งห
 
ตารางที่ 4.8 

 
ศาสตร์ 

โ

กิ

การศกึษาแล

อบัญญัติ 

วม 
 
 กา
มาสที่ 2 มีก

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

- ยกเลิ
ทั้งหม
ไวรัสโ

ภาพท่ี 4
บิกจ่ายงบปร
ณภาพชีวิต 
นปีงบประมาณ
ระมาณทั้งสิ้น
หมด โดยเป็นโ

การเบิกจ่ายง

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม 

ที
 

ะพัฒนาคุณภ

52 1

52 13

ารเบิกจ่ายงบ
ารเบิกจ่ายงบ

ดําเนิน

ประเมินผลการดําเ

กโครงการจํา
มด ได้แก่ ป๋าเ
โคโรนา 2019

4.6 ผลการดํา
ะมาณไตรมา

ณ พ.ศ. 2563
น 136,037,0
โครงการภายใ

งบประมาณข

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

ภาพชีวิต 

36,037,040

36,037,040

ประมาณของ
บประมาณรว

ร้อยละ

นการแล้วเสร็จ
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เนินงานตามแผนพ

านวน 1 โคร
เวณีป๋ีใหม่เมือ
9 (covid-19)

เนินงานโครง
าสที่ 2 ประจ

3 ยุทธศาสตร์ด
040 บาท รว
ใต้ข้อบัญญัติทั้

ของยุทธศาสต

 
งบประมาณ

จ่ายจริง
 

43,344,1

43,344,1

งยุทธศาสตร์ด้
วมทั้งสิ้น 43,

16.

66.66

16.67

ะของการดําเนิ

อยู่ระหว่าง

พัฒนาองค์การบริห

  

รงการ คิดเป็น
องเจียงใหม่ เนื

การภายใต้ ยุท
จําปี 2563 ต

ด้านการศึกษ
วม 52 โครงก
ทัง้หมด  

ร์ด้านการศึกษ

ณท่ี
ง 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ

163 4 

163 4 

ด้านการศึกษา
344,163 บา

67

นนิโครงการ

งดําเนินการ

หารส่วนจังหวัดเชี

นร้อยละ 16.
น่ืองจากเกิดกา

ทธศาสตร์ที่ 4
ตามยุทธศาสต

าและพัฒนาค
การ คิดเป็นร้

ษาและพัฒนา

ผลการดํา

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 
ด

17 

17 

าและพัฒนาคุณ
าท คิดเป็นร้อ

ยกเลิกโครงก

ชยีงใหม่   

.67 ของโครง
ารแพร่ระบาด

4 
ตร์ด้านการศึ

คุณภาพชีวิต ไ
ร้อยละ 8.92

าคุณภาพชีวิต

าเนินงาน 

รอ 
ดําเนินก

าร 
ยก
โคร

31 

31 

ณภาพชีวิต ใน
อยละ 31.86

การ

งการ
ดของ

 

ศึกษา

ได้รับ
ของ

ร้อยล
งบประ
ได้รับ

 
กเลิก 
รงการ 

0 31

0 31

นไตร
 ของ

 
ละของ
ะมาณที่
อนุมัติ 

.86 

.86 



โ

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

งบประมาณย
ทั้งหมด ทั้งน้ี
แผนงานต่าง 

 
4.1.6 การเบิ
บรรเทาสาธา
 ใน
จัดระเบียบ ช
คิดเป็นร้อยล
โครงการ งบป
งบประมาณ 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่
น้ียุทธศาสตร์
ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนิน
โครงก
1. จั
2. ก

กํ
ใน

3. ง
4. ก

- อยู่ระ
โครงก

- รอดํา
ทั้งหม

ภาพท่ี 4

บิกจ่ายงบประ
ารณภัยและก
นปีงบประมาณ
ชุมชน สังคม 
ะ 4.80 ของโ
ประมาณ 19,
64,680,000 

ดาํเนิน

ประเมินผลการดําเ

5 โดยเป็นก
ด้านด้านการ

นงานโครงกา
การทั้งหมด ได
จดังานปฏิรูปก
การพัฒนากา
กํากับการ ตําร
นสังกัด  กอง
านวันเด็กแห่ง

การแข่งขันกรฑี
ะหว่างดําเนิน
การทั้งหมด 
าเนินการจําน
มด  

4.7 ผลการดํา

ะมาณไตรมา
การจัดระเบียบ
ณ พ.ศ. 2563
ได้รับจัดสรร

โครงการทั้งหม
870,000 บาท
บาท  คิดเป็น

59.62

ร้อยละ

นการแลว้เสรจ็
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เนินงานตามแผนพ

ารเบิกจ่ายงบ
รศึกษาและพั

ารแล้วเสร็จจํา
ด้แก่  
การศึกษาเชียง
ารศึกษาโรงเรี
รวจตระเวนชา
กํากับ ตํารวจ
งชาติ องค์การ
ฑาผู้สูงอายุชิง
นงานจํานวน

นวน 31 โครง

เนินงานโครง

าสที่ 2 ประจํ
บชุมชน สังค
3 ยุทธศาสตร์
รงบประมาณท
มด โดยจําแน
ท โครงการตา
นร้อยละ 10.9

ะของการดําเ

จ อยู่ระหว

พัฒนาองค์การบริห

  

บประมาณโคร
ัฒนาคุณภาพ

านวน 4 โครง

งใหม่ อบจ.เชี
รียนตํารวจต
ายแดนที่ 33)
จตระเวนชายแ
รบริหารส่วนจั
งชนะเลิศแห่ง
 17 โครงกา

งการ คิดเป็น

การภายใต้ ยุท

าปี 2563 ตา
ม   
ด้านการป้องก
ทั้งสิ้น 84,55
นกเป็นโครงกา
ามการใช้จ่าย
99 ของงบประ

7.69

32.6

เนินโครงการ

วา่งดาํเนินกา

หารส่วนจังหวัดเชี

รงการภายใต้
พชีวิต มีการด

งการ คิดเป็นร

ยงใหม่ 
ระเวนชายแ
สํานักการศึก

แดน  จังหวัดเ
จงัหวัดเชียงให
ประเทศไทย 
ร คิดเป็นร้อ

นร้อยละ 59.

ทธศาสตร์ที่ 5

ามยุทธศาสต

กันบรรเทาสา
0,000 บาท 
ารภายใต้ข้อบั
เงินทุนสํารอง
ะมาณทั้งหมด

9

าร รอดาํเนิ

ชยีงใหม่   

ต้งบตามข้อบัญ
ดําเนินงานภา

ร้อยละ 7.69

แดน (อุดหนุน
กษาฯและโรง
เชียงใหม่ 
หม่ 
จังหวัดเชียงใ

อยละ 32.69 

.62 ของโครง

5 

ตร์ด้านการป้อ

าธารณภัยและ
รวม 28 โคร

บัญญัติ จํานวน
งสะสม 1 โคร
  

นินการ

ญญัติ
ายใต้

 ของ

นกอง
เรียน

ใหม่ 
ของ

งการ

 

องกัน

ะการ
งการ  
น 27 
งการ 
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ตารางที่ 4.9 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ 
                การจัดระเบียบ ชุมชน สังคม 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณท่ีจ่าย

จริง 
 

ผลการดําเนินงาน  
ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ได้รับ
อนุมัติ 

 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเลิก 
โครงการ 

6.  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม 

ตามข้อบัญญัติ 27 19,870,000 9,158,384.50 24 2 1 0 46.09 
ตามการใช้จ่าย
เงินทุนสํารองสะสม 1 64,680,000 - 0 1 0 0 0.00 

รวม 28 84,550,000 9,158,384.50 24 3 1 0 10.83 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการ
จัดระเบียบ ชุมชน สังคม ในไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,158,384.50 
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.83 ของงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการภายใต้งบตามข้อบัญญัติ จํานวน 9,158,384.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.09 ของ
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ ทั้งน้ียุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบ ชุมชน สังคม มีการดําเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 
ของโครงการทั้งหมด 

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของ
โครงการทั้งหมด ได้แก่ 



 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

 
4.1.7 การเบิ
จัดการบ้านเมื
 ใน
จัดสรรงบประ
ทั้งหมด โดยจ
 
 
 
 
 
 
 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

1. ร
(จ

2. ฝึ
เชี

3. โค
- รอดํา

ได้แก่
เชียงใ

 

ภาพท่ี 4

บิกจ่ายงบปร
มืองที่ดี 
นปีงบประมาณ
ะมาณทั้งสิ้น 6
จําแนกเป็นโค

ด

ประเมินผลการดําเ

ณรงค์ให้ความ
จังหวัดเชียงให
ฝกอบรมและ
ชียงใหม่ (จังห
ครงการขุดเจา
เนินการจํานว
 ป้องกัน บําบั
ใหม่ 

4.8 ผลการดํา

ะมาณไตรมา

ณ พ.ศ. 256
66,910,000
รงการภายใต้

1

ร้อยละ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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มรู้ด้านการป้อ
หม่) 
ะฝึกซ้อมแผน
หวัดเชียงใหม)่
าะบ่อบาดาล 
วน 1 โครงกา
บัด แก้ไขปัญห

เนินงานโครง

าสที่ 2 ประจํ

3 ยุทธศาสต
บาท รวม 31

ต้ข้อบัญญัติทั้ง

10.71

3.58
ะของการดําเนิ

จ อยู่ระหว่างด

พัฒนาองค์การบริห

  

องกันและบรร

นป้องกันแล
) 
(ตามการใช้จ

าร คิดเป็นร้อย
หาอาชญากรร

การภายใต้ ยุท

ําปี 2563 ตา

ร์ด้านการบริ
 โครงการ คดิ
หมด 

85.71

นนิโครงการ

ดําเนินการ รอ

หารส่วนจังหวัดเชี

รเทาสาธารณ

ะบรรเทาสา

จา่ยเงินทุนสําร
ยละ 3.58 ขอ
รมและปัญหา

ทธศาสตร์ที่ 6

ามยุทธศาสต

หารจัดการบ้
ดเป็นร้อยละ 5

อดําเนินการ

ชยีงใหม่   

ภัย อบจ.เชีย

าธารณภัย อ

รองสะสม) 
องโครงการทั้ง
ายาเสพติด จัง

6 

ตร์ด้านการบริ

บ้านเมืองที่ดี ไ
5.32 ของโคร

งใหม่ 

อบจ .

งหมด 
งหวัด

 

ริหาร

ได้รับ
งการ
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ตารางที่ 4.10 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณท่ีจ่าย

จริง 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ร้อยละของ
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเลิก 
โครงการ 

7.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ตามข้อบัญญัติ 31 66,910,000 24,441,895.95 4 8 19 0 36.53 

รวม 31 66,910,000 24,441,895.95 4 8 19 0 36.53 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ใน             
ไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมท้ังสิ้น 24,441,895.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.53 
ของงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 7 โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้งบตาม
ข้อบัญญัติทั้งหมด ทั้งน้ียุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการดําเนินงานภายใต้
แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 ของ
โครงการทั้งหมด ได้แก่ 
1. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตามสายงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
2. ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เก่ียวกับกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
3. ฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน

สําหรับบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
4. อบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศใน

ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ 
- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.81 ของ

โครงการทั้งหมด  
- รอดําเนินการจํานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.29 ของโครงการ

ทั้งหมด  



 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

 
4.2 วิเคราะ
จําแนกตาม
 จา
ราชการที่ได้รั
 ลาํ
ของงบประมา
 ลํา
15.89 ของงบ
 ลํา
ของงบประมา
 ลํา
ของงบประมา
 ลาํ
ของงบประมา
 ลํา
งบประมาณทั
 ลํา
งบประมาณทั

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ภาพท่ี 4

ะห์การเบิกจ
มส่วนราชกา
ากผลการวิเค
รับการจัดสรรง
าดับที่ 1 สํานั
าณทั้งหมด  
าดับที่ 2 สํานั
บประมาณทั้ง
าดับที่ 3 สํานั
าณทั้งหมด  
าดับที่ 4 กอง
าณทั้งหมด  
าดับที่ 5 กองกิ
าณทั้งหมด 
าดับที่ 6 กอง
ทั้งหมด  
าดับที่ 7 กอง
ทั้งหมด ดังภาพ

ด

ประเมินผลการดําเ

4.9 ผลการดํา

จ่ายงบประม
ารภายในอง
คราะห์ งบปร
งบประมาณ เ
ักการช่าง ได้รั

นักการศึกษาฯ
หมด 

นักปลัดฯ ได้รั

งการเจ้าหน้า

กิจการสภาฯ 

งแผนฯ ได้รับ

งคลัง ได้รับง
พที่ 4.10 และ

61.29

ร้อยละ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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เนินงานโครง

มาณโครงกา
งค์การบริหา
ระมาณโครงก
เรียงตามลําดับ
รับงบประมาณ

ฯ ได้รับงบปร

รับงบประมาณ

ที่ ได้รับงบป

 ได้รับงบประ

งบประมาณ 

งบประมาณ 
ะตารางที่ 4.1

12.

ของการดําเนิ

อยู่ระหว่างด

พัฒนาองค์การบริห

  

การภายใต้ ยุท

ารองค์การบ
ารส่วนจังหวั
การ ประจําปี
ับมากไปน้อย 
ณ 522,969,0

ระมาณ 122,

ณ 96,875,00

ระมาณ 12,9

ะมาณ 8,100

5,150,000 บ

920,000 บ
11 

9
25.8

นนิโครงการ

ดําเนินการ รอ

หารส่วนจังหวัดเชี

ทธศาสตร์ที่ 7

บริหารส่วนจั
วดัเชียงใหม่
ปงบประมาณ 
ดังน้ี  

000 บาท คิดเ

,262,040 บา

00 บาท คิดเ

920,000 คิด

,000 บาท คิด

บาท คิดเป็นร

าท คิดเป็นร้

1

อดําเนินการ

ชยีงใหม่   

7 

จังหวัดเชียง
ม่ 
 พ.ศ. 2563 

เป็นร้อยละ 6

าท คิดเป็นร้อ

เป็นร้อยละ 1

ดเป็นร้อยละ 

ดเป็นร้อยละ 

ร้อยละ 0.67

ร้อยละ 0.12 

 

งใหม่

ส่วน

67.99 

อยละ 

2.59 

1.68 

1.05 

 ของ

ของ
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ภาพท่ี 4.10 
บริหารส่วนจั
 ใน
ราชการที่มีจํา
 ลํา
ทั้งหมด  
 ลํา
ทั้งหมด 
 ลํา
ทั้งหมด  
 ลํา
ทั้งหมด  
 ลํา
0.86 ของโคร
 ลํา
ทั้งหมด  ดังภ

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

การจัดสรรงบ
ังหวัดเชียงให
นปีงบประมาณ
านวนโครงกา
าดับที่ 1 สํานั

าดับที่ 2 สํานั

าดับที่ 3 สําน

าดับที่ 4 กอง

าดับที่ 5 กอง
รงการทั้งหมด
าดับที่ 7 กอง
ภาพที่ 4.11 แ

15.89

1. สาํนักการช

4. กองแผนฯ

7. กองกจิการ

ประเมินผลการดําเ

บประมาณปร
ม่ 
ณ พ.ศ. 256
ร เรียงตามลาํ

นักการช่าง จํา

นักการศึกษาฯ

นักปลัดฯ จํา

การเจ้าหน้าที

งแผนฯ และก
  
กิจการสภาฯ

และตารางที่ 4

12.59
0.67

1.68

ร้อยละข

ชา่ง

สภาฯ
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ระจําปี พ.ศ. 2

3 มีจํานวนโค
าดับมากไปนอ้
านวน 489 โค

ฯ จํานวน 44 

านวน 28 โคร

ที่ จํานวน 9 โ

กองคลัง จําน

ฯ  จํานวน 3 โ
4.11 

0.12 1.05
ของโครงการจํ

2. สาํนักการ

5. กองการเจ

พัฒนาองค์การบริห

  

2563 จําแนกต

ครงการท้ังหม
อย ดังน้ี  
ครงการ คิดเป็

โครงการ คิด

รงการ คิดเป็

โครงการ คิดเ

วนหน่วยงาน

โครงการ คิดเ

67

จําแนกตามสว่

รศกึษาฯ

จา้หนา้ที่

หารส่วนจังหวัดเชี

ตามส่วนราชก

มด 583 โครง

ป็นร้อยละ 83

เป็นร้อยละ 7

ปนร้อยละ 4.

เป็นร้อยละ 1

นละ 5 โครงก

เป็นร้อยละ 0

7.99

วนราชการ

3. สาํนักป

6. กองคลงั

ชยีงใหม่   

การภายในองค

งการ สําหรับ

3.88 ของโคร

7.55 ของโคร

.80 ของโครง

1.54 ของโคร

าร คิดเป็นร้อ

0.51 ของโคร

ปลดัฯ

งั

 
ค์การ

บส่วน

งการ

งการ

งการ

งการ

อยละ 

งการ



 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

ภาพท่ี 4.11 
บ ริ ห

1

5

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

การจัดสรรโ
า ร ส

1. สํานักการช่าง

5. กองการเจ้าหน้าที

ประเมินผลการดําเ

ครงการประจ
ส่ ว น

7.5

0.86 1
ร้อยละข

2. สํานักก

ที่ 6. กองคล
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จําปี พ.ศ. 25
จั ง ห

55

4.80
1.54 0.86

ของโครงการจํ

การศึกษาฯ

ลัง

พัฒนาองค์การบริห

  

563 จําแนกต
วั ด

83.88

0.51

จําแนกตามสว่

3. สํานักปลัดฯ

7. กองกิจการสภ

หารส่วนจังหวัดเชี

ามส่วนราชก
เ ชี ย

วนราชการ

4. กอง

าฯ

ชยีงใหม่   

การภายในองค
ง ใ ห

งแผนฯ

 
ค์การ

ม่
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รายงานฉบับที่ 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ แยกตามส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนราชการภายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ตามข้อบัญญตัิ ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ตามการใช้จ่ายเงินทุน
สํารองสะสม 

รวม ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด จํานวน

โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

1. สํานักการช่าง 129 282,887,000 173 86,210,000 187 153,872,000 489 522,969,000 67.99 
2. สํานักการศึกษาฯ 44 122,262,040     44 122,262,040 15.89 
3. สํานักปลัดฯ 28 96,875,000     28 96,875,000 12.59 
4. กองแผนฯ 5 5,150,000     5 5,150,000 0.67 
5. กองการเจ้าหน้าที่ 9 12,920,000     9 12,920,000 1.68 
6. กองคลัง 5 920,000     5 920,000 0.12 
7. กองกิจการสภาฯ 3 8,100,000     3 8,100,000 1.05 
8. กองพัสดุ -      - - - 
9. หน่วยตรวจสอบฯ -      - - - 

รวม 223 529,114,040 173 86,210,000 187 153,872,000 583 769,196,040 100 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

4.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจําปี 2563 ของสํานักการช่าง 
 ในปีงบประมาณ พ .ศ .  2563 สํานักการช่าง ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
522,969,000 บาท รวม 489 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.99 ของงบประมาณทั้งหมด โดย
จําแนกเป็นงบประมาณภายใต้ข้อบัญญัติ จํานวนงบประมาณ 282,887,000 บาท ตามการใช้
จ่ายเงินสะสม จํานวนงบประมาณ 86,210,000 บาท ตามการใช้จ่ายเงินทุนสํารองสะสม จํานวน
งบประมาณ 153,872,000 บาท ซึ่งถือเป็นหน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณมากท่ีสุดและมีจํานวน
โครงการมากที่สุดอีกด้วย 
 
ตารางที่ 4.12 การเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักการช่าง 

 
หน่วยราชการภายใน 

 

จํานวน 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณท่ีจ่าย

จริง 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 
 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเลิก 
โครง 
การ 

1.  สํานักการช่าง 

ตามข้อบัญญัติ 129 282,887,000 26,583,966.20 24 97 8 0 9.40 
ตามการใช้จ่ายเงิน
สะสม 173 86,210,000 25,368,300.00 56 113 4 0 29.43 
ตามการใช้จ่าย
เงินทุนสํารอง
สะสม 186 153,872,000 - 0 185 2 0 0.00 

รวม 489 522,969,000 51,952,266.20 80 395 14 0 11.34 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักการช่าง ในไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 51,952,266.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.34 ของงบประมาณสํานักการช่าง โดยเป็น
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้งบตามข้อบัญญัติ จํานวน 26,583,966.20 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.40 ของงบประมาณ  ตามการใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 25,368,300.00 คิดเป็นร้อยละ 
29.43 ของงบประมาณ ทั้งน้ีสํานักการช่าง มีการดําเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.36 
ของโครงการทั้งหมด  

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 395 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.78 ของ
โครงการทั้งหมด  



 
หน่วยราชก

 

2.  สํานักกา

ตามข้อบัญญ

รวม 

โ

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

 
4.2.2 การเบิ
 ใน
122,262,040
เป็นงบประมา
ตารางที่ 4.1

การภายใน 

ารศึกษา 

ญัติ 

 กา
งบประมาณร
โดยเป็นการเบ
การดําเนินงา

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

- รอดํา
ทั้งหม

ภาพท่ี 

บกิจ่ายงบประ
นปีงบประมา
0 บาท รวม 4
าณภายใต้ข้อบ
3 การเบิกจ่า

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม  

44 

44 1
ารเบิกจ่ายง
รวมทั้งสิ้น 46,
บิกจ่ายงบประ
นภายใต้แผน

- ดําเนิน
โครงก

ประเมินผลการดําเ

าเนินการจําน
มด  

4.12 ผลการ

ะมาณไตรมาส
าณ พ.ศ. 25
44 โครงการ คิ
บัญญัติทั้งหม
ยงบประมาณ

งบประมาณ
ท่ีได้รับอนุมัติ

122,262,040

122,262,040
บประมาณข
,867,218 บา
ะมาณโครงกา
งานต่าง ๆ แล
นงานโครงกา
การทั้งหมด ได

ร้อย

ดําเนินการแล้ว
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นวน 14 โคร

รดําเนินงานโค

สที่ 2 ประจํา ี
563 สํานักก
คิดเป็นร้อยละ
ด 

ณของสํานักกา

 
งบประม

จ่ายจริ
 

0 46,867,

0 46,867,
ของสํานักก
าท คิดเป็นร้อย
ารภายใต้งบต
ล้วดังน้ี 
รแล้วเสร็จจํา
ด้แก่ 

80.78

2.86
ยละของการดํ

เสร็จ อยู่ระห

พัฒนาองค์การบริห

รงการ คิดเป็

ครงการของสาํ

ป ี2563 ของ
ารศึกษา ได้
ะ 15.89 ของง

รศึกษา 

าณที่
ริง 

ผลกา

ดําเนนิ
การ
แล้ว
เสร็จ

,218 5

,218 5
ารศึกษา ใน
ยละ 38.33 ข
ามข้อบัญญัติ

านวน 5 โครง

16.3
ดําเนินโครงกา

หว่างดําเนินการ

หารส่วนจังหวัดเชี

นร้อยละ 2.

านักการช่าง 

งสํานักการศึก
้รับจัดสรรงบ
งบประมาณทั้

ารดําเนินงาน 

น อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 
ด

19 

19 
นไตรมาสที่ 2
ของงบประมา
ทั้งหมด ทั้งน้ีส

การ คิดเป็นร้

6
าร

รอดําเนินการ

ชยีงใหม่   
 

86 ของโครง

กษา 
บประมาณทั้

ทัง้หมด โดยจํา

รอ 
ดําเนินก

าร 
ยกเลิ
โครงก

19 1 

19 1 
2 มีการเบิก
าณสํานักการศึ
้สํานักการศึกษ

ร้อยละ 11.36

งการ

 

ทั้งสิ้น 
าแนก

 
ร้อยละข
งบประม

ท้ังหม
 

ลิก 
การ 

38.3

38.3
กจ่าย
ศึกษา 
ษา มี

6 ของ

ของ
มาณ
มด 

3 

33 



 

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

 
4.2.3 การเบิ
 ใน
บาท รวม 2
งบประมาณภ
 
ตารางที่ 4.1

จําน

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

1. ป
2. ก

กํ
ใน

3. จั
4. ง
5. ก

- อยู่ระ
โครงก

- รอดํา
ทั้งหม

- ยกเลิ
ทั้งหม
ไวรัสโ

ภาพท่ี 4

บกิจ่ายงบประ
นปีงบประมาณ
28 โครงการ 
ภายใต้ข้อบัญญ

4 การเบิกจ่า

นวน งบป

โครงการแล้ว

ประเมินผลการดําเ

ประเพณีเดือน
การพัฒนากา
กํากับการตํารว
นสังกัด  กอง
จดังานปฏิรูปก
านวันเด็กแห่ง

การแข่งขันกรฑี
ะหว่างดําเนิน
การทั้งหมด 
าเนินการจําน
มด  
กโครงการจํ

มด ได้แก่ ป๋าเ
โคโรนา 2019

4.13 ผลการด

ะมาณไตรมาส
ณ พ.ศ. 2563
คิดเป็นร้อย

ญัติทั้งหมด 

ยงบประมาณ

ประมาณ 

43

รอ้

วเสร็จ ระหว
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นย่ีเป็งเชียงใหม
ารศึกษาโรงเรี
วจตระเวนชา
กํากับตํารวจต
การศึกษาเชียง
งชาติ องค์การ
ฑาผู้สูงอายุชิง
นงานจํานวน

นวน 19 โครง

ํานวน 1 โคร
เวณีป๋ีใหม่เมือ
9 

ดําเนินงานโคร

สที่ 2 ประจํา ี
 สํานักปลัดฯ 
ยละ 12.59 

ณของสํานักปลั

 

1

3.18

2.28
อยละของการ

ว่างดําเนินการ

พัฒนาองค์การบริห

ม่ 
รียนตํารวจต
ายแดนที่ 33) 
ตระเวนชายแ
งใหม่ องค์การ
รบริหารส่วนจั
งชนะเลิศแห่ง
 19 โครงกา

งการ คิดเป็น

รงการ คิดเป็
องเจียงใหม่ เนื

รงการของสํา

ป ี2563 ของ
ได้รับจัดสรร
ของงบประม

ลดัฯ 

1.36

43.18

รดําเนินโครงก

รอดําเนินการ

หารส่วนจังหวัดเชี

ระเวนชายแ
สํานักการศึก
ดน  จังหวัดเชี
รบริหารส่วนจั
จงัหวัดเชียงให
ประเทศไทย 
ร คิดเป็นร้อ

นร้อยละ 43.

ปนร้อยละ 2.
น่ืองจากเกิดกา

นักการศึกษา 

งสํานักปลัดฯ 
งบประมาณทั้
มาณทั้งหมด

ผลการดําเนิ

การ

ยกเลิกโคร

ชยีงใหม่   
 

แดน (อุดหนุน
กษาฯและโรง
ชียงใหม่ 
จงัหวัดเชียงให
หม่ 
จังหวัดเชียงใ

อยละ 43.18 

.18 ของโครง

28 ของโครง
ารแพร่ระบาด

 

 
ทัง้สิ้น 96,875
 โดยจําแนก

นนิงาน 

รงการ

นกอง
เรียน

หม่ 

ใหม่ 
ของ

งการ

งการ
ดของ

 

5,000 
กเป็น

 



หน่วยราช
ภายใน

 

3.  สํานักป

ตามข้อบัญ

รวม

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

ชการ
น 

โคร

กิจก

ปลัดฯ 

ญัติ 2

ม 2
 
 กา
รวมทั้งสิ้น 53
เบิกจ่ายงบปร
ภายใต้แผนงา

 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

งการ
/ 

กรรม 

ท่ีได้รั
 

28 96,8

28 96,8

ารเบิกจ่ายงบ
3,044,197.15
ระมาณโครงก
านต่าง ๆ แลว้

- ดําเนิน
โครงก
1. จั
2. อ

ปั
- อยู่ระ

ทั้งหม
- รอดํา

ทั้งหม

ภาพที

ประเมินผลการดําเ

รับอนุมัติ ง

 

875,000 5

875,000 5

บประมาณขอ
5 บาท คิดเป็น
การภายใต้งบ
วดังน้ี 
นงานโครงกา
การทั้งหมด ได
จดัทํารถบุปผา
อบรมสัมมนา
ปัจจุบัน จังหวั
หว่างดําเนินง

มด  
าเนินการจําน
มด  

ที่ 4.14 ผลกา

8

รอ้

โครงการแล
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เนินงานตามแผนพ

 

งบประมาณที่จ่า
จริง 

53,044,197.1

53,044,197.1

งสํานักปลัดฯ
นร้อยละ 54.7
ตามข้อบัญญั

ารแล้วเสร็จจํา
ด้แก่ 
าชาติงานมหก
าวิชาการบริ
ัดเชียงใหม่ 
งานจํานวน 2

นวน 24 โครง

ารดําเนินงานโ

7

85.72

อยละของการ

ลว้เสรจ็

พัฒนาองค์การบริห

าย
ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

15 2 

15 2 

ฯ ในไตรมาสท
76 ของงบปร
ัติทั้งหมด ทั้ง

านวน 2 โครง

กรรมไม้ดอกไม้
บทของท้อง

โครงการ คิด

งการ คิดเป็น

โครงการของสํ

7.14
7.14

รดําเนินโครงก

ระหวา่งดาํเ

หารส่วนจังหวัดเชี

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนิน 
การ 

ด

2 

2 

ที่ 2 มีการเบิ
ะมาณสํานักป
น้ีสํานักปลัดฯ

งการ คิดเป็นร

ม้ประดับ จังห
ถิ่นกับการพั

ดเป็นร้อยละ 7

นร้อยละ 85.

สาํนักปลัดฯ 

การ

เนินการ

ชยีงใหม่   
 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเลิ
โคร
การ

24 0 

24 0 

กจ่ายงบประ
ปลัดฯ โดยเป็น
ฯ มีการดําเนิน

ร้อยละ 7.14

หวัดเชียงใหม่ 
พัฒนาประเท

7.14 ของโคร

.72 ของโครง

ลิก 
ง 
ร 

ร้อยละข
งบประมา

ท้ังหมด
 

54.76

54.76

มาณ
นการ
นงาน

4 ของ

ทศใน

งการ

งการ

 

อง
าณ
ด 

6 

6 



-120- 
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4.2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจําปี 2563 ของกองแผนฯ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,150,000 
บาท รวม 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของงบประมาณท้ังหมด โดยจําแนกเป็นงบประมาณ
ภายใต้ข้อบัญญัติทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.15 การเบิกจ่ายงบประมาณของกองแผนฯ 

 
หน่วยราชการ

ภายใน 
 

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 
 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนิน 
การ 

รอ 
ดําเนินก

าร 

ยกเลิก 
โครง     
การ 

4.  กองแผนฯ 

ตามข้อบัญญัติ 5 5,150,000 235,584.50 0 5 0 0 4.57 

รวม 5 5,150,000 235,584.50 0 5 0 0 4.57 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของกองแผนฯ ในไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 235,584.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.57 ของงบประมาณกองแผนฯ โดยเป็นการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการภายใต้งบตามข้อบัญญัติทั้งหมด ทั้งน้ีกองแผนฯ มีการดําเนินงานภายใต้
แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการ
ทั้งหมด ได้แก่ 
1. การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ประสานการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4. บริหารจัดการงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
เชียงใหม่ 

5. โครงการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 



 
หน่วยราช

ภายใน
 

5.  กองกา
ตามข้อบัญ

รวม

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.5 การเบิ
 ใน
12,920,000 
งบประมาณภ
 
ตารางที่ 4.1

ชการ
น 

จําน
โคร

กิจก

รเจ้าหนา้ที ่
ญัติ 

 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ภาพ

บกิจ่ายงบประ
นปีงบประมา
บาท รวม 9 โ

ภายใต้ข้อบัญญ

6 การเบิกจ่า
นวน 
งการ
/ 

กรรม 

งบป
ท่ีได้รั

 

9 12,9

9 12,9

ประเมินผลการดําเ

พที่ 4.15 ผลก

ะมาณไตรมาส
าณ พ.ศ. 256
โครงการ คิดเ
ญัติทั้งหมด 

ยงบประมาณ
ประมาณ 
รับอนุมัติ ง

920,000 3

20,000 3

ร้อย
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การดําเนินงาน

สที่ 2 ประจํา ี
63 กองการ
เป็นร้อยละ 1

ณของกองการเ
 

งบประมาณที่
จ่ายจริง 

490,500.36

490,500.36

100

ยละของการดํ

ระหว่างดําเนินก

พัฒนาองค์การบริห

นโครงการของ

ป ี2563 ของ
เจ้าหน้าที่ ได
.68 ของงบปร

เจ้าหน้าที่ 

ดําเนินก
าร 
แล้ว
เสร็จ 

3 

3 

ดําเนินโครงกา

การ

หารส่วนจังหวัดเชี

งกองแผน 

งกองการเจ้าห
ด้รับจัดสรรง
ระมาณทั้งหม

ผลการดําเนิน

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนิน 
การ 

ร
ดําเ

0 

0 

าร

ชยีงใหม่   
 

หน้าที่ 
บประมาณทั้

มด โดยจําแนก

นงาน 

รอ 
เนินก
าร 

ยกเลิ
โคร
การ

6 0 

6 0 

 

ทั้งสิ้น 
กเป็น

 
ร้อยละข
งบประม

ท้ังหม
 

ลิก 
ง 
ร 

3.80

3.80

ของ
มาณ
มด 

3 

3 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ ในไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 490,500.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของงบประมาณของการการ
เจ้าหน้าที่ โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้งบตามข้อบัญญัติทั้งหมด ทั้งน้ีกองการ
เจ้าหน้าที่ มีการดําเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
โครงการทั้งหมด ได้แก่ 
1. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน จังหวัด

เชียงใหม่ 
2. ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เก่ียวกับกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
3. ฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการทํางาน

สําหรับบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
- รอดําเนินการจํานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของโครงการ

ทั้งหมด ได้แก่ 
1. ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

การทํางาน จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) จังหวัด
เชียงใหม่ 

3. อบรมหลักสูตรความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4. อบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
พนักงานจ้างในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ 

5. ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่วัยเกษียณจังหวัด
เชียงใหม่และต่างจังหวัด 

 



หน่วยราช
 

6.  กองค

ตามข้อบัญ

รว

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

 
 
 
 
 
 
4.2.6 การเบิ
 ใน
รวม 5 โครงก
ข้อบัญญัติทั้ง
 
ตารางที่ 4.1

 
ชการภายใน 

ลัง 

ญญัติ 

วม 
 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ภาพท่ี 4

บกิจ่ายงบประ
นปีงบประมาณ
การ คิดเป็นรอ้
หมด 

7 การเบิกจ่า

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม  

5 

5 

ประเมินผลการดําเ

4.16 ผลการดํ

ะมาณไตรมาส
ณ พ.ศ. 2563
อยละ 0.12 ข

ยงบประมาณ

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ

920,000 

920,000 

66.6

รอ้ยล

โครงการ
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ําเนินงานโคร

สที่ 2 ประจํา ี
3 กองคลัง ได้
องงบประมาณ

ณของกองคลัง

 
งบประมาณ

จ่ายจริง
 

117,248.

117,248.

67

ละของกา

รแลว้เสรจ็

พัฒนาองค์การบริห

งการของกอง

ป ี2563 ของ
ด้รับจัดสรรงบ
ณทั้งหมด โดย

ณท่ี
ง 

ดําเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

.94 0 

.94 0 

33.33

ารดาํเนิน

รอดาํเนิน

หารส่วนจังหวัดเชี

งการเจ้าหน้าที

งกองคลัง 
ประมาณทั้งสิ
ยจําแนกเป็นง

ผลการดํา

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนิน  
การ 

2 

2 

นโครงกา

นการ

ชยีงใหม่   
 

ที่ 

สิ้น 920,000 
งบประมาณภ

าเนินงาน 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยก
โคร

3 

3 

าร

 

บาท 
ายใต้

ร้อยล
งบปร

ท้ัง
 

กเลิก 
รงการ 

0 12

0 12

 
ละของ
ระมาณ
หมด 

2.74 

2.74 



 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

 กา
ทั้งสิ้น 117,2
เบิกจ่ายงบป
ภายใต้แผนงา

 
4.2.7 การเบิ
 ใน
8,100,000 บ
งบประมาณภ
 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ารเบิกจ่ายงบ
248.94 บาท
ประมาณโครง
านต่าง ๆ แลว้

- อยู่ระ
ทั้งหม
1. อ

ป
ศู

2. เพ
- รอดํา

ได้แก่
1. รั

ห
2. ป

2
3. ส

ส

ภาพ

บกิจ่ายงบประ
นปีงบประมา
บาท รวม 3 โ
ภายใต้ข้อบัญญ

ประเมินผลการดําเ

บประมาณของ
ท คิดเป็นร้อย
งการภายใต้งบ
วดังน้ี 
ะหว่างดําเนินก
มด ได้แก่ 
องค์การบริห
ประชาชน) อ
ศูนย์การค้าแอ
พ่ิมประสิทธิภ
เนินการจําน

ับชําระภาษีน
หน่วยบริการเค
ประกวดโรงแร
2563 
ส่งเสริมความ
สถานประกอบ

พที่ 4.17 ผลก

ะมาณไตรมาส
าณ พ.ศ. 25
ครงการ คิดเป็
ญัติทั้งหมด 

60

รอ้

ระห
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งกองคลัง ใน
ยละ 12.74 ข
บตามข้อบัญ

การจํานวน 2

หารส่วนจังห
อบจ .เชียงให
อร์พอร์ตพลาซ
ภาพในการจัด
วน 3 โครงก

นอกสถานที่ก
คลื่อนที่ให้ควา
รม รีสอร์ท เก

รู้และอบรมส
บการนํ้ามันแล

การดําเนินงาน

สที่ 2 ประจํา ี
63 กองกิจก
ป็นร้อยละ 1.

อยละของกา

หว่างดําเนินการ

พัฒนาองค์การบริห

นไตรมาสที่ 2 
ของงบประม
ญัติทั้งหมด ท

2 โครงการ คิ

วัดบริการป
หม่  (เคาน์เ
ซ่า) 
เก็บและพัฒน
าร คิดเป็นร้อ

การตรวจสอ
ามรู้แก่ประชา
กสท์เฮ้าส์ ในจ

สัมมนาให้คว
ละยาสูบ อบจ

นโครงการของ

ป ี2563 ของ
การสภาฯ ได้
.05 ของงบปร

40

รดําเนินโครง

รอดําเนินการ

หารส่วนจังหวัดเชี

มีการเบิกจ่า
มาณของกองค
ทั้งน้ีกองคลัง

ดเป็นร้อยละ

ระชาชน (เค
ตอร์บริการป

นารายได้ อบจ
อยละ 60 ขอ

บสถานประก
าชน อบจ.เชีย
จังหวัดเชียงให

ามรู้แก่ผู้ประ
.เชียงใหม่ 

งกองคลัง 

งกองกิจการส
ด้รับจัดสรรงบ
ระมาณทั้งหม

งการ

ร

ชยีงใหม่   
 

ยงบประมาณ
คลัง โดยเป็น
 มีการดําเนิน

ะ 40 ของโคร

คาน์เตอร์บริ
ประชาชน ชั

จ.เชียงใหม่ 
งโครงการทั้ง

กอบการและ
ยงใหม่ 
หม่ดีเด่น ประ

ะกอบการโรง

สภาฯ 
บประมาณทั้

มด โดยจําแนก

ณรวม
นการ
นงาน

งการ

ริการ
ช้ัน 2 

งหมด 

ะออก

ะจําปี 

งแรม

 

ทั้งสิ้น 
กเป็น



 
หน่วยรา

ภายใ
 

6.  กองกิจ

ตามข้อบัญ

รวม

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

ตารางที่ 4.1

าชการ
ใน 

จาํ
โค

กิจ

จการสภาฯ 

ญญัติ 

ม 
 
 กา
งบประมาณ ท

 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

8 การเบิกจ่า

านวน 
รงการ
/ 

กรรม

งบป
ท่ีได้

 

3 8,1

5 8,1

ารเบิกจ่ายงบ
ทั้งน้ีกองกิจกา

- รอดํา
ได้แก่
1. ส

ป
2. ส

เชี
3. ฝึ

ข้

ภาพท่ี 4

ประเมินผลการดําเ

ยงบประมาณ

ประมาณ 
ด้รับอนุมัติ 

100,000 

100,000 

บประมาณขอ
ารสภาฯ มีกา
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4.18 ผลการดํ

รอ้
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4.3 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของแผนดําเนินงานฯ ไตรมาสท่ี 2 
ประจําปี 2563 
 จากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการต้ัง
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 769,196,040 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นในไตร
มาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) จํานวน 152,707,015.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.85 ของ
งบประมาณทั้งหมด เมื่อหากพิจารณางบประมาณเบิกจ่ายเป็นรายยุทธศาสตร์จะพบว่า 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือร้อยละ 
70.64รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร้อยละ 54.46 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการเบิกจ่ายที่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ซึ่งยังมีการเบิกจ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ตํ่ า ก ว่ า ที่ ต้ั ง ไ ว้ ม า ก
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ตารางที่ 4.19 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจําปี 2563 แยกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ งบดําเนินการ งบลงทุน รวมงบทั้งหมด 

ที่ตั้งไว้ ที่เบิกจ่าย ร้อยละที่
เบิกจ่าย 

ที่ตั้งไว้ ที่เบิกจ่าย ร้อยละที่
เบิกจ่าย 

ที่ตั้งไว้ ที่เบิกจ่าย ร้อยละที่
เบิกจ่าย 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 202,049,000.00 0.00  0.00  174,402, 000.00  25,368,300.00 14.55 376,451, 000.00  25,368, 300.00  6.74 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 31,600,000.00 25,655,100.00 81.19  4,718,000.00 0.00 0.00 36,318,000.00 25,655,100.00 70.64 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 50,250,000.00             

14,566,131.70  28.99  0.00 0.00 0.00 50,250,000.00 14,566,131.70 28.99 

4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 18,680,000.00 10,173,040.00 54.46  0.00 0.00 0.00 18,680,000.00 10,173,040.00 54.46 

5. ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 125,907,100.00 43,344,163.00 34.43  10,129,940.00 0.00 0.00 136,037,040.00 43,344,163.00 31.86 

6. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 19,870,000.00 9,158,384.50 46.09 64,680,000.00 0.00 0.00 84,550,000.00 9,158,384.50 10.83 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 60,729,000.00 24,441,895.95 40.25  6,181,000.00 0.00 0.00 66,910,000.00 24,441,895.95 36.53 

รวม 509,085,100.00 127,338,715.15 25.01 260,110,940.00 25,368,300.00 9.75 769,196,040.00 152,707,015.15 19.85 
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 ในงบประมาณประจําปี 2563 มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่นําไปสู่การปฏิบัติ 
จํานวน 583 โครงการ ในไตรมาสท่ี 2 มีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 90 โครงการ           
อยู่ระหว่างดําเนินการ 424 โครงการ รอดําเนินการ 68 โครงการ และมีโครงการท่ียกเลิก               
1 โครงการ ดังตารางที่ 4.20 
 
ตารางที่ 4.20 ภาพรวมของจํานวนโครงการในไตรมาสท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ 2563 แยกตาม 
                   ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ จํานวน
ท่ีต้ังไว้ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ รอดําเนินการ ยกเลิก 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 449 56 12.47 384 85.52 9 2.00 0 0.00 
2. ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 10 1 10.00 4 40.00 5 50.00 0 0.00 

3. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 0 0.00 4 57.14 3 42.86 0 0.00 

4. ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

6 1 16.67 4 66.67 0 0.00 1 16.67 

5. ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชวิีต 52 4 7.69 17 32.69 31 59.62 0 0.00 

6. ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม 

28 24 85.71 3 10.71 1 3.57 0 0.00 

7. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 31 4 12.90 8 25.81 19 61.29 0 0.00 

รวม 583 90 15.44 424 72.73 68 11.66 1 0.17 
  
 จากตารางที่ 20 จะเห็นได้ว่า โครงการที่แล้วเสร็จของยุทธศาสตร์ที่ 6 มีโครงการท่ี
แล้วเสร็จเป็นร้อยละที่มากที่สุดคือ 85.71  รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 4 ร้อยละ 16.67 อันดับ
สุดท้ายคือยุทธศาสตร์ที่ 3 ยังไม่มีโครงการที่แล้วเสร็จ 
 เมื่อพิจารณาแยกตามส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการ จะพบว่าในไตรมาสที่ 2 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักปลัดฯ มีร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ
ร้อยละ 54.76 รองลงมาคือสํานักการศึกษาฯ ร้อยละ 38.33 อันดับสุดท้ายคือกองกิจการสภาฯ 
ยังไม่พบการเบิกจ่าย ดังตารางที่ 4.21 
 
ตารางที่ 4.21 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจําปี 2563 แยกตามส่วน 
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                   ราชการ 
ส่วนราชการ งบประมาณทีต้ั่งไว้ งบประมาณทีจ่่ายจริง ร้อยละ 

1. สํานักการช่าง 522,969,000.00 51,952,266.20 9.93 
2. สํานักการศึกษาฯ 122,262,040.00 46,867,218.00 38.33 
3. สํานักปลัดฯ 96,875,000.00 53,044,197.15 54.76 
4. กองแผนฯ 5,150,000.00 235,584.00 4.57 
5. กองการเจ้าหน้าที่ 12,920,000.00 490,500.36 3.80 
6. กองคลัง 920,000.00 117,248.94 12.74 
7. กองกิจการสภาฯ 8,100,000.00 0.00 0.00 

รวม 769,196,040.00 152,707,014.65 19.85 
  
 เมื่อพิจารณาตามจํานวนโครงการท่ีแล้วเสร็จ จะพบว่า กองการเจ้าหน้าที่ มีร้อยละ
ของการดําเนินการแล้วเสร็จมากที่สุด คือร้อยละ 33.33 รองลงมาคือสํานักการช่าง ร้อยละ 
16.36 อันดับสุดท้ายคือกองคลังและกองกิจการสภาฯ ซึ่งยังไม่มีโครงการท่ีแล้วเสร็จ ดังตารางที่ 
4.22 
ตารางที่ 4.22 ภาพรวมของจํานวนโครงการในไตรมาสท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ 2563 แยกตาม 
                  ส่วนราชการ 

ส่วนราชการ จํานวนท่ีต้ัง
ไว้ 

ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ รอดําเนินการ ยกเลิก 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. สํานักการช่าง 489 80 16.36 395 80.78 14 2.86 0 0.00 

2. สํานักการศึกษาฯ 44 5 11.36 19 43.18 19 43.18 1 2.27 

3. สํานักปลัดฯ 28 2 7.14 2 7.14 24 85.71 0 0.00 

ตารางที่ 4.22 (ต่อ) 

ส่วนราชการ จํานวนท่ีต้ัง
ไว้ 

ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ รอดําเนินการ ยกเลิก 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

4. กองแผนฯ 5 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 

5. กองการเจ้าหน้าท่ี 9 3 33.33 0 0.00 6 66.67 0 0.00 

6. กองคลัง 5 0 0.00 2 40.00 3 60.00 0 0.00 

7. กองกิจการสภาฯ 3 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 
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รวม 583 90 15.44 423 72.56 69 11.84 1 0.17 
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