


  

 

 

 

คำนำ 
 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 253 ในการดำเนินงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล  และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเกิดประโยชน์
สูงสุดจึงส่งผลให้การบริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผลและดำเนินงานบริการสาธารณะ
ตามตัวชี้วัดที่กำกับไว้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริการส่วนจังหวัดลำพูนจึงจัดทำรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือนำผลการติดตามและ
ประเมินผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในการจัดบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป 
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1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู ้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการาตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strenghts), จุดอ่อน (weaknesses), โอกาส (opportunities), ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ ่งอาจเกิดจากนโยบายของผู ้บริหารท้องถิ ่นเองหรือ
ตอบสนอง/ถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล สภาพพ้ืนที่และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
 



  

ระบบการเมือง ระบบการทำแผนจดัการ ระบบวัฒนธรรม 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
- ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เปา้หมายของแผน 
- การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น 
 

-2- 
 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจกรรมสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้
มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 
เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง ส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพนัธ
กิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีฐานคิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น 
ระบบอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น กอ่นหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และ
จะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จึงมีกรอบแนวคิดตาม
แผนภาพดังนี้ 
 
แผนภูมิแสดงปัจจัยและสภาพแวดล้อมของกระบวนการติดตามและประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบงบประมาณ 

ปัจจัยนำเข้า 
-แผนปฎิบัต ิ
-งบประมาณ 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอื่น 

 

กระบวนการ 
-การใช้ทรัพยากร 
-การดำเนินการตามแผน 
-การบริหารงาน 
 

ผลผลิต 
- ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนในเชิง
รูปธรรม 

ผลลัพธ์ 
- ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนเมื่อ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ระบบตดิตาม (monitoring) 
- Input Monitoring 
- Performance Monitoring  
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงหรือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประ เมินผลแผนงานโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
     (1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วย
คอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
     (2) เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
     (3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น 
     (4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ท้องถิ่นและสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
     (6) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

   (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

       (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาค
ส่วนต่างๆ คือ 
     (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
     (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
     (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
     (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 
     (5) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
     (1) ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม 
     (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
         แผนภูมิแสดงแผนผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

(สมาชิกคัดเลือกกันเอง จำนวน 1 คน) 

สมากชิก สภา อบจ. 
(คัดเลือกกันเอง 
จำนวน 3 คน) 

 

ผู้แทนประชาคม 
(คัดเลือกกันเอง 
   จำนวน  2 คน) 
 

หน่วยงานอ่ืนท่ีผู้บริหาร 
(คัดเลือกกันเอง  
จำนวน 3 คน) 

 

หัวหน้าส่วนยราชการ 
(คัดเลือกกันเอง  
จำนวน 2 คน) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหาร 
(คัดเลือกกันเอง 
จำนวน  2 คน) 
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  ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการ
กำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประพเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)    
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า  
ผู้ใช้ผล การนำผลไหปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร     
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนการติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 3.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิงสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จพวางแผนพัฒนาท้องถิ่ น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ข้อมูลครบขั้นต่ำ
ตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt’s Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของยุทธศาสตร์
พัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประพโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในส่วนราชการต่างๆ ได้รับ
รายงานสรุปผลแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากการรายงานสรุปผล ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอ
รายงานตามสายการบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
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แผนภูมิแสดงองค์ประกอบการกำกับ ติดตามและประเมินผลในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 
 
 
 

 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 

ผลที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

           

 
 
 
 
แผนภูมิแสดงแผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนผังข้ันตอนการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รูปภาพแผนผังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ประกาศภายใน 15 วัน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร รายงานเสนอ
ความคิดเห็น 



  

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศผลการติดตาม
ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถิ่น 

สภาทอ้งถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
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  ชั้นตอนที่ 3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
แผนภูมแิสดงการรายงานผลและขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
   

ธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล   
  การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบ่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคม แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทางดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว1239  
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการ
ใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

รายงานผล จดัท าประกาศ 

        เสนอ         เสนอ 
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  2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว 
  3. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้
เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นใด้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการ
รับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม 
อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ ่นได้ ให้ผู ้บริหารท้ องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปราย
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต 
  ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงกำหนดกรอบและแนวทางใน
การตดิตามและประเมินผล เป็นการกำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1. ประขุมคณะกรรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
  2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
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แผนภูมิแสดงแผนผังภาพกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนผังภาพแสดงกรอบและแนวทางในการติดตามและประประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

การวางแผนพัฒนา 

การนำแผนไปสู่การปฏิบตั ิ - ประกาศให้ประชาชนโดยเปดิเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆเช่น บอร์ดประชาสมัพันธ์ เว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลตา่งๆอย่างนอ้ยปีละหนึง่ครั้ง ภายในธันวาคมของทุกปี 
- แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ 

กรรมการฯเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/สภาท้องถิ่น 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รวบรวมข้อมลู/ตรวจสอบความถกูต้อง 

ประมวลผลข้อมูล และจดัทำสรุป 

รายงานผลการติดตามฯ 

ส่วนราชการดำเนินการประเมิน
ตนเองตามแบบประเมิน 

ทบทวน
ปรับปรุงแก้ไข 
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5. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 
  1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคป์ระกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
     (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
     (2) เครื่องมือ 
     (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ  
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
     (2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record), สังเกต (observe), 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนา/
กิจกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholders) รวมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆ ด้วย ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
 

6. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and Evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิงของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิค วิธีการมราคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนา/กิจกรรม รวมทั้ง
โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล อาทิเช่น แบบสอบถาม (Questionaires), แบบสัมภาษณ์ (Interview), 
และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานในรูปแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น หรือการ
นำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. การทดสอบและการวัด (Test & Measurement) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เข่น โครงการพัฒนาตาม
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะใช้ตัวแบบการบริหารจัดการโครงการแบบมุ่งหวัง
ผลสำเร็จ โดยการกำหนดค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดระดับผลผลิต/กิจกรรม นำมาเป็นเครื่องมือในการวัด/ประเมิน
ผลสำเร็จของโครงการพัฒนานั้น เป็นต้น 
  โดยกำหนดค่ามาตรฐาน/ตัวแปรในการวัด ดังนี้ 
     (1) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้น มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (2) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในหน่วยงานมาปฏิบัติงาน 
     (3) ความก้าวหน้า (Progress) การวัดความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ  
จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปีในแผนพัฒนาท้องถิ่น วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมาด้วย 
โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในรูปแบบตัวกำกับ/ควบคุมหรือตัวชี้วัด 
(KPIs) ของโครงการนั้นๆ ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
     (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากการเกิดผลผลิต (Output) ของโครงการและ
ห้วงระยะเวลาการเกิดผลผลัพธ์ (Outcome) จากโครงการ ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือ
สามารถวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณเท่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ/ปัจจัยแวดล้อมของ
โครงการแต่ละประเภทซึ่งมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นการวัดความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมี
ความสุข เป็นต้น รวมถึงการวัด/เปรียบเทียบผลผลิต (Output) และ/หรือผลผลัพธ์ (Outcome) จากโครงการ 
สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ ความมุ่งหวัง เป้าประสงค์/เป้าหมายของโครงการมาก/น้อยเพียงใดด้วย      
  ซ่ึงการวัด/วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการติดตามและประเมินผลตาม (4) และ (5) มีความจำเป็น
ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของโครงการ เพราะว่ามีความสัมพันธ์/ปฏิสัมพันธ์โดยตรง
ต่อการวัดเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์หารพัฒนาในแต่ละด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถเชื่องโยง
ไปถึงพัทธกิจ วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงด้วย   
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  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) เป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่ม การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview)    
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3. การสังเกค (Observation) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูนให้การสังเกตเพื่อเฝ่าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต 
     (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ มีกิจกรรมร่วมกัน 

   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-P Participation Observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Dirtect Observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมาย 
/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
     (3) การสำรวจ (Survey) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ คณะกรรม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
     (4) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนามีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์สำคัญ คือ การนำไปใช้ประโยชน์ปัญหาต่างๆ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ รองลงมา คือ การนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ  
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   5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ 
และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
   7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน  แต่ละส่วนงาน แต่ละ
ฝ่ายๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกคร อง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบ  
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

 
 
 
 

2. พันธกิจ “เมืองแห่งความรุ่งเรือง ร่มเย็น เป็นสุข” 
 
 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม  

                                   ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  2. พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น      
                     และความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
  3. พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมือง     
                     ในอนาคต   
 
 

4. การจำแนกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม  
ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั ่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นการนำองค์ความรู ้ ทรัพยากร 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีอยู่มาต่อยอดเข้าสู่การผลิตสินค้า/บริการ ให้มีมาตรฐานระดับสากล โดยมีเป้าประสงค์ 
ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
 1. ยกระดับวิสาหกิจอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่จังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
 2. ยกระดับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
 

“ลำพูน : เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก” 
 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  เป็นการมุ่งพัฒนาเมืองและชนบทเข้มแข็งบนรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความยั่งยืนเชิงนิเวศ  โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
  1. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องในเชิงพ้ืนที่ 

                                   ทุกระดับ  
   2. สนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับ 
                          สากล  

  3. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  4. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพดี 
  5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
  6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน 
  7. เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 
  8. เพ่ือสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

   9. เร่งจัดการองคค์วามรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือนำมาต่อยอดในเชิง 
                 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื ้นฐานเชื ่อมกลุ ่มจังหวัด เพื ่อรองรับ  

การพัฒนาเมืองในอนาคต เป็นการมุ่งพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด ในภาพรวมทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน 
 2. เพ่ือพัฒนาเชื่อมต่อภาคธุรกิจของทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 
 3. การพัฒนาผังเมืองรวมอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาว 
  4. การพัฒนาเขตพ้ืนที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆเพ่ือสนับสนุนการเป็นเมือง 

                                   แห่งวัฒนธรรมชุมชนโลก 
  5. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในชุมชนและภาค      
               การเกษตรและอุตสาหกรรม 
 6. พัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City 
 

5. ค่าเป้าหมาย 
  1. ความสำเร็จในการนำองค์ความรู้ ทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่มาต่อยอด 

                                   สู่การผลิตสินค้า/บริการ ให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
  2. ความสำเร็จในการพัฒนาเมืองและชนบทเข้มแข็ง บนรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและ   
               ความยั่งยืนเชิงนิเวศ 
  3. ความสำเร็จในการพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัดรองรับการ 
               พัฒนาเมืองในอนาคต 
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6. กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม 

ได้มาตรฐาน สากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  1. ยกระดับวิสาหกิจการผลิตในพ้ืนที่จังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
     1.1 พัฒนาวิสาหกิจการผลติให้ได้รับมาตรฐาน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
                              (Eco Town) 
     1.2 พัฒนาวิสาหกิจการผลติให้เข้าสู่มาตรฐานเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) 
  2. ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรย์ (Organic Farm) 
     2.1 ยกระดับการผลิตภาคการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm)     

         ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (พืชไร่, พืชสวน, ผลิตภัณฑ์จากนมโคและปศุสัตว์) 
     2.2 ยกระดับภาคการเกษตรสู่ Smart Farming การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (พืชไร่,  

         พืชสวน, ผลิตภัณฑ์จากนมโคและปศุสัตว์) 
  3. พัฒนาลำพูนให้เป็นครัวโลก (World Kitchen) ด้านอาหารอินทรีย์ (Organic Food) 
     3.1 สร้างมูลค่าการตลาดในประเทศด้วยการตลาดเชิงรุก 
     3.2 สร้างมูลค่าการตลาดในระดับโลกด้วยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทาง 
               อาหารระดับโลก 
  4. ต้ังศูนย์พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิด      
                         (Idea) และความเป็นไปได้ทางการค้า (Commercialized) ในการพัฒนาสินค้าและ 
                         บริการไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งถ่ิน 
     4.1 ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาการออกแบบ/ผลิต 
                              สินคา้/บริการให้ได้มาตรฐานในระดับสากล 
     4.2 พัฒนานักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เพ่ือเป็นนักคิด/ออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้าง 
                              มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
     4.3 การแสวงหาตลาดที่มีอยู่เดิมและตลาดใหม่ๆ ในระดับโลก 

       5. การสร้างตราสินค้าของลำพูน (Lamphun Branding) ให้แก่สินค้า/บริการ ของจังหวัด 
      5.1 ยกระดับคุณภาพของสินค้า/บริการของจังหวัดด้วยตราสินค้าของลำพูน  
                                        (Lamphun Branding) 
      5.2 สร้างศูนย์ตรวจประเมินสและกิจกรรมการประกวดมาตรฐานสินค้าของจังหวัด     
                                        ทุกปี เพื่อการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพของสินค้า/บริการ 
      5.3 จัดระดับ (classify) สินค้า/บริการ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของตราสินค้าและป้องกัน 
                                        ปัญหาการลอกเลียนแบบกัน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม

ชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ดังนี้ 
      1. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องในเชิงพ้ืนที่ 
                                   ทุกระดับ  
      1.1 สนับสนุนให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                                        เมืองของภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องในเชิงพ้ืนที่ทุกระดับ 
      1.2 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้เป็นนักจัดการความรู้และข้อมูลใน 
                                        เชิงพ้ืนที่ 
      1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกการแก้ปัญหาและการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ด้วย 
                                        เครือข่ายภาคประชาสังคม 

  2. สนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับ 
                         สากล  

2.1 ยกระดับการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นการจัดการเรียนการสอน     
      เพ่ิมอีก 2 ภาษา 
2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับนานาชาติ 
2.3 สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกช่วงวัย 
2.4 การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2.5 การพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวเพ่ือรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

  3. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      3.1 ติดตั้ง Smart CCTV ในทุกชุมชนสำคัญเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม 
      3.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและลดปัญหา 

         อาชญากรรมและยาเสพติด 
  4. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพดี 
     4.1 ส่งเสริมสุขภาพในเชิงป้องกันในระดับชุมชน 
     4.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินทางด้านอุบัติเหตุและสาธารณสุขชุมชน 

         4.3 เร่งยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 
         อย่างบูรณาการ 

      4.4 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการในชุมชน 
  ๕. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
     5.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่ในขั้นพ้ืนฐาน 
     5.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพ่ือเป็นทุนทาง 
                 สังคม 
     5.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     5.4 ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ 
     5.5 ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาตัวของผู้สูงอายุในระดับครัวเรือน 
  ๖. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน 
     6.1 เร่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน 
     6.2 สร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะและน้ำเสียในระดับชุมชน 
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   ๗. เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 
      7.1 เร่งสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการจัดการหมอกควัน/ไฟป่าให้กับ 

         กลุ่มเป้าหมายหลัก 
      7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพของแปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรในพื้นที่ในการดับไฟป่า 
      7.3 การจัดการปัญหาหมอกควันโดยการใช้ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของการเกิดจุดไฟไหม้ 

                 ๘. เพื่อสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
     8.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟู วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดิมของท้องถิ่น 
      8.2 สืบสานความยั่งยืนให้กับเยาวชนและชุมชน 
  ๙. เร่งจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอด    
                         ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

9.1 สืบสานและต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย    
      เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
9.2 สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนา
เมืองในอนาคต ดังนี้ 

   1. จัดการระบบขนส่งมวลชน ให้เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงในลักษณะของกลุ่มจังหวัด  
   2. ศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาความคุ้มทุนในการลงทุนระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดให้ 
                         สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเมืองในระยะยาว และผังเมืองรวม 
   3. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมวางแผนงานด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือการ 
                         พัฒนาเมืองในระยะยาวอย่างมีส่วนร่วม 

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการบริหารจัดการเมือง ยุค 4.0 ในการ 
    ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เข้าถึงง่าย      
    สามารถบูรณาการการทำงานได้กับทุกภาคส่วน 

   5. เร่งการออกข้อตกลงชุมชนในการเป็นพ้ืนที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรมของชุมชน 
   6. ออกข้อบัญญัติด้านควบคุมอาคารและการใช้พื้นที่เฉพาะในชุมชนที่กำหนด 
   7. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เฉพาะในย่าน 

    วัฒนธรรม  
   8. สนับสนุนกิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาในพ้ืนทีย่่านวัฒนธรรมของชุมชน 
   9. พัฒนาการจัดการน้ำอย่างเพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคและบริโภคของ 
                         ประชาชนในพ้ืนที่ 
   10. พัฒนาการจัดการน้ำและแหล่งน้ำให้เพียงพอในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
   11. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
   12. การสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือการพัฒนาเมืองและยกระดับการ 
                           ขับเคลือ่นเมืองสู่การเป็น Smart City โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่   
                           เกี่ยวขอ้งในทางปฏิบัติ 

    13. แสวงหาพันธมิตรและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองสู่ Smart City  
   14. แสวงหาความร่วมมือจากเมือง Smart City ในระดับโลก ในบริบทที่ใกล้เคียงและ 
                           เหมาะสมกับจังหวัด 
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7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

วิสัยทัศน์                      
 
 
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม 

ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความม่ันคง 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ    
                                    สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการ

พัฒนาเมืองในอนาคต  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความม่ันคง 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ    
                                    สิ่งแวดล้อม 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม 

ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านความม่ันคง 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 8 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรม 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 
 

“ลำพูน : เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก” 
 



  

-20- 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสรมิสร้างความเป็นธรรมลดความเลี่อมล้ำในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

                                                         ในสังคมไทย 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 8 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรม 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 10 : การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการ

พัฒนาเมืองในอนาคต  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านความม่ันคง 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม 

ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเหนือ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน   
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเมืองสำคัญ 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร   
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการ

พัฒนาเมืองในอนาคต มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ   
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเมืองสำคัญ 
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ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม 

ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างคณุค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ    
                         บริการ   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้า    
                         ชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ    
                                    บริการ   
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการ

พัฒนาเมืองในอนาคต  มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ    
                                    บริการ   
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและ 
                                    มีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
                                    และเป็นธรรม 
 
   
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม 

ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน  
ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์   
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ 
                                    วัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์   
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์     
                                    วัฒนธรรม    
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการ
พัฒนาเมืองในอนาคต  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์   
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว   
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
แสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ที่ 
ยุทธศาสตร์พัฒนา 

 อบจ.ลำพูน 
(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 20 ป ี

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั 
(พ.ศ.2561-2565) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจบน
ศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม 
เกษตร วัฒนธรรม ได้
มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความ
ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน   
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิง
นิเวศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง
และโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมกลุ่ม
จังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนา
เมืองในอนาคต   

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันในสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
4. ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั 
และนวัตกรรม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลี่อมล้ำในสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในภาครัฐ และธรรมา  
ภิบาลในสังคมไทย 
8. ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั 
และนวัตกรรม 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้านและภูมิภาค 
 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
7. ยุทธศาสตร์ด้าน การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองหัตถ 
นวัตกรรม สร้างสรรค์   
3. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองเกษตร
สีเขียว 
4. ยุทธศาสตร์ด้านเมือง
จุดหมายปลายทางแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองหัตถ 
นวัตกรรม สร้างสรรค์   
4. ยุทธศาสตร์ที่ด้านเมือง
จุดหมายปลายทางแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
วัฒนธรรม    
5.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองหัตถ      
 นวัตกรรม สร้างสรรค์   
  3. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองเกษตร 
  สีเขียว   
  5. ด้านเมืองแห่งคุณภาพ 
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ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตารางแสดงค่าเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 1 
  

ความเชื่อโยงกบั 
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธ 
ศาสตร์  
อบจ. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ตัวชี้วดัเชงิ 
คุณภาพ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 65 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
เมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

1.พัฒนาเศรษฐกิจบน
ศักยภาพ  3 ด้าน 
อุตสาหกรรม เกษตร 
วัฒนธรรม ได้
มาตรฐานสากล โดย
แนวคิดความยั่งยืน 
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1.ยุทธศาสตร์
พัฒนาเศรษฐกิจบน
ศักยภาพ 3 ด้าน 
อุตสาหกรรม 
เกษตร วัฒนธรรม 
ได้มาตรฐานสากล
โดยแนวคิดความ
ยั่งยืน และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม    

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นและ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมมีการ
ส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม
และสินค้า
วิสาหกจิ 
ชุมชนได้
มาตราฐาน 

ไม่
น้อย 
กว่า 
10 
โครง 
การ 

ไม่
น้อย 
กว่า 
20 
โครง 
การ 

ไม่
น้อย 
กว่า 
30 
โครง 
การ 

ไม่
น้อย 
กว่า 
40 
โครง 
การ 

ไม่
น้อย 
กว่า 
50 
โครง 
การ 

สำนักปลัดฯ 1. ยกระดับวิสาหกิจ 
อุตสาหกรรมการผลิต
ในพื้นที่จังหวัดสู่การ
เป็นอุตสาหกรรมสี
เขียว 
2. ยกระดับผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่
ให้ได้มาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ใน
ระดบัสากล 3. สรา้ง
มูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2. ยกระดับ
วิสาหกจิ 
อุตสาหกรรม
การ 
3.ยกระดับ
ผลผลิต
เกษตร
อินทรีย์ใน
พื้นที่ 

1. สินค้า
วิสาหกจิ 
ชุมชนได้
มาตรฐาน 
2. มีการ
ส่งเสริม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง 
3. คุณภาพ
ชีวิตประชาชน
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 
ตารางแสดงค่าเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ความเชื่อโยงกบั 
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธ 
ศาสตร์  
อบจ. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ตัวชี้วดัเชงิ 
คุณภาพ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 65 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
เมืองหัตถ นวัตกรรม 
สร้างสรรค์   
3. ยุทธศาสตร์ด้าน
เมืองเกษตรสีเขียว 
4. ยุทธศาสตร์ด้าน
เมืองจุดหมาย
ปลายทางแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์
วัฒนธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งบน
รากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นและความ
ยั่งยืนเชิงนิเวศ   

2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ชุมชนท้องถิ่นให้
เข้มแข็งบนรากฐาน
ทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและ
ความยั่งยืนเชิงนิเวศ   

1. ประชาชน
ได้รับ
การศึกษา
อย่างมี
มาตราฐาน 
2.อบจ.
ให้บริการ
สาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง 
3.ส่งเสริมสิบ
สานภูมิ
ปัญญา
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จำนวน
โครงการ/ 
กิจกรรมมีการ
ส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม
และสร้าง
ความเป็นอยู่
ของประชาชน
และส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาให้ได้
มาตราฐาน
และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ไม่
น้อย 
กว่า 
100 
โครง 
การ 

ไม่
น้อย 
กว่า 
110 
โครง 
การ 

ไม่
น้อย 
กว่า 
120 
โครง 
การ 

ไม่
น้อย 
กว่า 
130 
โครง 
การ 

ไม่
น้อย 
กว่า 
140 
โครง 
การ 

สำนักปลัดฯ 
กองกิจการ

สภา 
กองช่าง 
กองแผน 

กอง
การศึกษา 

1. ยกระดับการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเมือง
ของภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งในเชิงพื้นที่
ทุกระดับ  
2. สนับสนุนสภาพ 
แวดล้อมของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
มาตรฐานการศึกษาใน
ระดับสากล  
3. เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
4. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพดี 
5. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอาย ุ
6. เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะและน้ำ
เสียของชุมชน 
7. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแก้ปัญหาหมอก
ควันในพื้นที่ 
8. เพื่อสนับสนุนการ
สืบสานภูมิปัญญา 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ
2. สนับสนุน
การสืบสาน
ภูมิปัญญา 
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
3. โครงการ
สนับสนุนการ
สืบสานภูมิ
ปัญญา 
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. การ
จัดการศึกษา
ได้มาตราฐาน
ขั้นพื้นฐาน 
2. กลุ่มสตรี 
แม่บ้าน
เกษตรกร 
ผู้นำชุมนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ศักยภาพ
ยิ่งขึ้น 
3. การ
ปฏิบัติงาน
และให้บริการ
สาธารณะ
ของ อบจ.
ลำพูนมี
ประสิทธิภาพ 
4. ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

   สำนกัปลัดฯ 
   สนง.เลขาฯ 
     กองช่าง 
 กองยุทธศาสตร์ 
  กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ (ต่อ)  
ตารางแสดงค่าเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
 

ความเชื่อโยงกบั 
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธ 
ศาสตร์  
อบจ. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ตัวชี้วดัเชงิ 
คุณภาพ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 65 

    
       9. เร่งจัดการองค์

ความรู้ด้านทุนทาง
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อ
ยอดในเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 
ตารางแสดงค่าเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ความเชื่อโยงกบั 
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธ 
ศาสตร์  
อบจ. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ตัวชี้วดัเชงิ 
คุณภาพ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 65 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
เมืองหัตถ นวัตกรรม
สร้างสรรค์   
3. ยุทธศาสตร์ด้าน
เมืองเกษตรสีเขียว   
5. ด้านเมืองแห่ง
คุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผังเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐาน
เช่ือมกลุ่มจังหวัด เพือ่
รองรับการพัฒนา
เมืองในอนาคต   

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผังเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐาน
เช่ือมกลุ่มจังหวัด 
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเมืองใน
อนาคต   

1. ประชาชน
มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคและ
ทำการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น 
2.ประชาชน
ได้ใช้ถนนได้
มาตราฐาน
สะดวกและ
ปลอดภัย 
3.ประชาชน
มีความ
ปลอดภัยและ
มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

จำนวน
โครงการ/ 
กิจกรรมมี
การพัฒนา
แหล่งน้ำและ
โครงสร้าง
พื้นฐานให้แก่
ประชาชน 

ไม่
น้อย 
กว่า 
120 
โครง 
การ 

ไม่
น้อย 
กว่า 
130 
โครง 
การ 

ไม่
น้อย 
กว่า 
140 
โครง 
การ 

ไม่
น้อย 
กว่า 
150 
โครง 
การ 

ไม่
น้อย 
กว่า 
160 
โครง 
การ 

สำนักปลัดฯ 
กองช่าง 
กองแผน 
กองพัสดุ 

1. จัดการระบบขนส่ง
มวลชน ให้เชื่อมโยง
กับจังหวัดใกล้เคียงใน
ลักษณะของกลุ่ม
จังหวัด  
2. ศึกษาวจิัยเพือ่
ศึกษาความคุ้มทุนใน
การลงทุนระบบขนส่ง
มวลชนในจังหวัด ให้
สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาเมืองในระยะ
ยาว และผังเมืองรวม 
3. แต่งต้ัง คกก.ร่วม
วางแผนงานด้านผัง
เมืองและโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อการ
พัฒนาเมืองในระยะ
ยาวอยา่งมีส่วนร่วม 
4. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
รองรับการบริหารจัด
การเมือง ยุค 4.0 ใน
การบริหารจัดการและ
พัฒนาจังหวัดด้วย
ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย สามารถ
บูรณาการการทำงาน
ได้กับทุกภาคส่วน 

1. โครงการ
พัฒนาแหล่ง
น้ำ 
2. โครงการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. ประชาชน
มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค-
บริโภคและ
ทำการเกษตร
มากขึ้น 
2. ประชาชน
ได้ใช้ถนนได้
มาตราฐาน
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 สำนักปลัดฯ 
   กองช่าง 

 กองยุทธศาสตร์ 
     กองพัสดุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต (ต่อ) 
ตารางแสดงค่าเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
 

ความเชื่อโยงกบั 
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

ในเขตจังหวดั 

ยุทธ 
ศาสตร์  
อบจ. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ตัวชี้วดัเชงิ 
คุณภาพ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 65 

 
          5. เร่งการออก

ข้อตกลงชุมชนในการ
เป็นพื้นที่เฉพาะในยา่น
วัฒนธรรมของชุมชน 
6. ออกขอ้บัญญัติด้าน
ควบคุมอาคารและการ
ใช้พื้นที่เฉพาะใน
ชุมชนที่กำหนด 
7. ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่คนในชุมชน
และนักท่องเที่ยวใน
พื้นที่เฉพาะในย่าน
วัฒนธรรม  
8. สนับสนุนกิจกรรม
การสืบทอดภูมปิัญญา
ในพื้นที่ย่านวัฒนธรรม
ของชุมชน 
9. พัฒนาการจัดการ
น้ำอยา่งเพียงพอต่อ
ความต้องการในการ
อุปโภคและบริโภคของ
ประชาชนในพื้นที ่ 
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ตารางผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ป ี 2564 ป ี 2565 รวม  5  ป ี

จำนวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
  (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

  งบประมาณ 
  (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ   
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
 (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
 (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
 (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ดา้น อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ไดม้าตรฐานสากลโดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป        -    -               -    - 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

11 4,500,000 10 4,700,000 12 3,884,000 12 3,884,000 12 3,884,000 57 20,852,000 

1.3 แผนงานการเกษตร 3 1,500,000 1 1,000,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 7 3,400,000 

รวม 14 6,000,000 11 5,700,000 14 4,384,000 14 4,384,000 14 4,384,000 67 24,852,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแขง็บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและความยั่งยืนเชงินิเวศ 

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 17 10,750,000 18 11,650,000 15 4,150,000 15 4,150,000 15 4,150,000 80 34,850,000 

2.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

5 2,450,000 5 2,750,000 5 1,950,000 5 1,950,000 5 1,950,000 25 11,050,000 

2.3 แผนงานการศึกษา 20 50,915,000 19 47,515,000 21 23,543,000 21 23,543,000 21 23,543,000 102 169,059,000 

2.4 แผนงานสาธารณสุข 7 3,100,000 8 8,100,000 6 3,900,000 5 1,900,000 5 1,900,000 31 18,900,000 

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 700,000 1 700,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,900,000 

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

12 10,450,000 12 11,850,000 9 2,874,000 9 2,874,000 9 2,874,000 51 30,922,000 

2.7 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

35 24,880,000 27 24,480,000 36 30,462,000 36 30,462,000 36 30,462,000 170 140,746,000 

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

4 21,210,000 4 29,500,000 5 39,000,000 5 39,000,000 5 39,000,000 23 167,710,000 

รวม 101 124,455,000 94 136,545,000 98 106,379,000 97 104,379,000 97 104,379,000 487 576,137,000 
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     ตารางผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ป ี

จำนวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
  (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

  งบประมาณ 
  (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ   
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
 (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
 (บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
 (บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง และโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวดั เพือ่รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1,000,000 2 1,124,000 1     1,000,000  1     1,000,000  1    1,000,000  6 5,124,000 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 129 193,946,500 120 218,867,060 42 79,181,800        -                      -           -                     -    291 491,995,360 

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

14 24,138,700 12 14,921,600 8 7,882,500 6 5,808,500 6 5,808,500 46 58,559,800 

3.4 แผนงานการเกษตร 10 9,800,000 6 7,100,000 4 3,380,000 2 1,200,000 2 1,200,000 24 22,680,000 

รวม 154 228,885,200  140 242,012,660  55  91,444,300  9     8,008,500  9    8,008,500  367   578,359,160  
รวมทั้งสิ้น 269 359,340,200 245 384,257,660 167 202,207,300 120 116,771,500 120 116,771,500 921 1,179,348,160 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2565) 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ดา้น อุตสาหกรรม  เกษตรวัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิด
ความยั่งยืน และเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนจริง 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน 
อุตสาหกรรม  เกษตรวัฒนธรรม ได้
มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยัง่ยืน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

แผนบริหารงานท่ัวไป 1 1,000,000 1 1,000,000 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง    

12 3,884,000 10 2,309,800 

แผนงานการเกษตร 1 300,000 - - 
 

รวม 14 5,184,000 11 3,309,800 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิติและชุมชนชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิติและชุมชนชนท้องถิ่นให้เข็ม
แข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 7,050,000 11 6,850,000 
แผนงานการรักษาความสงบฯ 5 2,400,000 2 1,700,000 
แผนงานการศึกษา 21 23,543,000 19 18,935,971 
แผนงานสาธารณสุข 5 5,100,000 5 5,100,00 
แผนงานสังคมสังเคราะห ์ 1 1,000,000 1 1,000,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 9 4,828,200 6 4,128,200 
แผนงานการศาสนาฯ 36 30,462,000 28 26,562,000 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ 5 39,000,000 5 19,000,000 

รวม 97 113,383,200 77 78,176,171 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองใน
อนาคต 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมกลุ่ม
จังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองใน
อนาคต 

แผนบริหารงานท่ัวไป 1 1,000,000 1 1,000,000 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 6 5,808,500 2 3,000,000 
แผนงานการเกษตร 2 1,500,000 1 1,000,000 

 
รวม 9 8,308,500 4 5,000,000 

 
 

 1.2.2 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2565) 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม  เกษตรวัฒนธรรม  
ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนจริง 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน 
อุตสาหกรรม  เกษตรวัฒนธรรม ได้
มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยัง่ยืน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนบริหารงานท่ัวไป - - - - 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง    

- - - - 

แผนงานการเกษตร 3 600,000 3 600,00 
 

รวม 3 600,000 3 600,00 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิติและชุมชนชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิติและชุมชนชนท้องถิ่นให้เข็ม
แข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 45,492,230 3 45,492,230 
แผนงานการรักษาความสงบฯ - - - - 
แผนงานการศึกษา 4 3,500,000 4 3,500,000 
แผนงานสาธารณสุข 3 4,263,135 3 4,263,135 
แผนงานสังคมสังเคราะห ์ 2 1,000,000 2 1,000,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ - - - - 
แผนงานการศาสนาฯ 12 54,255,365 12 54,255,365 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ - - - - 

รวม 97 54,255,365 97 54,255,365 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองใน
อนาคต 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเช่ือม
กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง
ในอนาคต 

แผนบริหารงานท่ัวไป - - - - 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 65 141,556,087 65 141,556,087 
แผนงานการเกษตร - - - - 

รวม 65 141,556,087 65 141,556,087 
 

 

1.2.3 การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเช่ือม
กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง
ในอนาคต 

แผนบริหารงานท่ัวไป - - - - 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 5 30,723,000 5 30,160,000 
แผนงานการเกษตร - - - - 

รวม 5 30,723,000 5 30,160,000 
 

 

1.2.4 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเช่ือม
กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง
ในอนาคต 

แผนบริหารงานท่ัวไป - - - - 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 5 35,864,700 5 35,864,700 
แผนงานการเกษตร - - - - 

รวม 5 35,864,700 5 35,864,700 
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 1.2.5 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2565) และการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2565) นำไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร ์ แผนพัฒนา 
พ.ศ.2565 

เพิ่มเติม
คร้ังที่

3/2564 

เพิ่มเติม
คร้ังที่

4/2564 

เพิ่มเติม
คร้ังที่

1/2565 

เพิ่มเติม
คร้ังที่

2/2565 

โครงการ
ฐานรากฯ 

โครงการ
เงิน

อุดหนุนฯ 

รวม การนำ
แผนไป
ปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 14 3 - - - - - 17 12 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 97 7 4 - 1 - - 109 89 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 9 42 4 5 4 5 5 74 69 

รวม 120 52 8 5 5 5 5 200 172 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้ 

ตารางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (เฉพาะโครงการพัฒนา) 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

การบริหารงบประมาณ (บาท) การบริหารโครงการพัฒนา (จำนวน) 

งบประมาณตั้งไว้  

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เบิกจ่าย โครงการ
พัฒนา

ทั้งสิ้นตาม
แผน

ดำเนินงาน 

สถานะโครงการ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

เสร็จ
ในปี 
งปม. 

กันเงิน 
รวม ร้อยละ ยกเลิก ร้อยละ 

ก่อหนี้ ไม่ก่อหนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 9,310,200.00 -8,610,000.00 92.48 542,855.60 5.83 13 4 0 0 4 30.77 9 69.23 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 46,454,170.00 -21,176,000.00 45.59 23,745,959.85 51.12 54 39 1 0 40 74.07 14 25.93 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 81,027,000.00 -8,932,500.00 11.02 71,718,808.70 88.51 35 20 6 6 32 91.43 3 8.57 
รวม 136,791,370.00 -38,718,500.00 28.31 96,007,624.15 70.19 102 63 7 6 76 74.51 26 25.49 
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จากตารางสามารถวิเคราะห์ผลจากตารางได้ว่า 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม  
ได้มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม  
    การบริหารงบประมาณ พบว่า ตามหลักการประเมินถือว่ามีประสิทธิภาพต่ำอยู่ เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณมากถึงร้อยละ 92.47 แต่มีข้อยกเว้นที่ไม่สามารถประเมินได้ จากการแพร่ระบาดอย่าง
รุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน 

    การบริหารโครงการพัฒนา พบว่า ตามหลักการประเมินถือว่ามีประสิทธิภาพต่ำอยู่ 
เนื่องจากสามารถดำเนินโครงการได้เพียงร้อยละ 30.73 แต่มีข้อยกเว้นที่ไม่สามารถประเมินได้ จากการแพร่ระบาด
อย่างรุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
    การบริหารงบประมาณ พบว่า ตามหลักการประเมินถือว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณมากถึงร้อยละ 45.58  
    การบริหารโครงการพัฒนา พบว่า ตามหลักการประเมินถือว่ามีประสิทธิภาพสูง เนื่องจาก
สามารถดำเนินโครงการได้จำนวนมากถึงร้อยละ 74.07 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนา
เมืองในอนาคต  
    การบริหารงบประมาณ พบว่า มีประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณน้อยไม่เกินร้อยละ 50 (ร้อยละ 11.02)  
    การบริหารโครงการพัฒนา พบว่า มีประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากสามารถดำเนิน
โครงการได้เกินร้อยละ 50 (ร้อยละ 91.43)  

   ในส่วนรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ พบว่ามีการโอนลดงบประมาณในการดำเนินงาน
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อนำเงินที่โอนลดส่วนใหญ่มาใช้จ่ายใน
แผนงานก่อสร้างนั้น เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับ
การจัดบริการสาธารณะอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยการจัดเตรียมเพื่อดำเนินงาน 3 
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ิมมูลค่า
การผลิตและการแปรรูป, 2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, 3) โครงการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการอาชีพประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดซื้อที่ดิน ประมาณ 
50-60 ไร่ เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดจนเพ่ือ
รองรับการดำเนินภารกิจอ่ืนๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
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1.4 ผลที่ได้จากการดำเนินงาน 
     ยุทธศาสตร์ท ี ่  1 การพัฒนาบนศักยภาพ 3 ด ้าน อุตสาหกรรม เกษตร ว ัฒนธรรมให้ได้
มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป็นการนำองค์ความรู้ ทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีอยู่มาต่อยอด
เข้าสู่การผลิตสินค้า/บริการ ให้มีมาตรฐานระดับสากล เน้นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย
สินค้า OTOP สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน) รวมถึงการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ในจังหวัดลำพูน โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
   เป้าประสงค์ 
   1. ยกระดับวิสาหกิจอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่จังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
   2. ยกระดับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
   3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   ผลจากการติดตาม  พบว่า 
      * งบประมาณตั้งไว้ 9,310,200.- บาท 
      * การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  -8,610,000.- บาท  
      * การเบิกจ่าย  542,855.60 บาท 
      * โครงการพัฒนา  จำนวน 13 โครงการ 
    - ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ ได้แก่  

(1) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและพัฒนาระบบตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนจังหวัดลำพูน 

(2) อุดหนุนเทศบาลตำบลศรีบัวบานในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานมหกรรม
เฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์ของดีจังหวัดลำพูน 

(3) อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียงยองในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานเทศกาลผ้ามทอ
และของดีตำบลเวียงยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 13) 

(4) โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแปรรูปภายใต้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เกษตรที่ยั่งยืนบนวิถีปกติใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 

    - ไม่ได้ดำเนินงานแล้ว / ยกเลิก 9 โครงการ 
   ผลผลิต/ผลที่ได้รับ เกิดขึ้นจากโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ 

1. การรับรองการติดฉลากสินค้า GI ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน ได้จัดประชุมคณะทำงาน
ระบบควบคุมภายใน (internal control) ลำใยเบี้ยวเขียวลำพูน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เพื่อหารือแนว
ทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาในปีที่ผ่านมา และคณะทำงานควบคุม internal control ตรวจรับรอง
มาตรฐานการผลิตสินค้าลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้   
   2. การขึ้นทะเบียนผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI คณะทำงาน
ระบบควบคุมภายใน (internal control) ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน ลงพื้นที่อำเภอลี้ เพ่ือเก็บรวบรวมลวดลายผ้าตีนจก
โหล่งลี้ลำพูน เพ่ือจัดทำคู่มือมาตรฐานการผลิตฯ , การสืบค้นประวัติผ้าทอ , การสำรวจและเก็บรวบรวมลวดลายผ้า
ทอในแต่ละพ้ืนที ่
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3. มหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์ของดีจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่  7-11 ส.ค. 2565 ณ 
กาดสมานชัย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (อุดหนุนเทศบาลตำบลศรีบัวบาน) 

4. งานเทศกาลผ้าทอและของดีตำบลเวียงยอง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 -
10 เมษายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศูนย์ OTOP ลำพูน) ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน (อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียงยอง) 

5. การฝึกอบรมขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจั งหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2565 
จำนวน 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน แบ่งเป็น 9 กลุ่มๆ ละ 10 คน รวม 90 คน 

6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้แก่เครือข่าย
เกษตรกรในระบบเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน แบ่งเป็น 
9 กลุ่มๆ ละ 10 คน รวม 90 คน 

   ผลกระทบ เกิดขึ้นจากโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ 
1. เกิดการคุ ้มครองชื ่อสินค้าให้เป็นสิทธิ ์เฉพาะของชุมชนที ่ขึ ้นทะเบียน  ยกระดับ

อุตสาหกรรมรากหญ้าหรือ SMEs เพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นเครื่องมือการตลาด เกิดความเชื่อมั่นในแหล่งที่มา
และคุรภาพของตัวสินค้าให้กับผู้ซื้อ 

2. เกิดการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาช่างเครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์) อาชีพดั้งเดิมของ
ชุมชนตำบลศรีบัวบาน เกิดการเพิ่มรายการสั่งซื้อสินค้า สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เพ่ิมมูลค่าสินค้าให้กับชุมชน 

3. เกิดการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าตำบลเวียงยองอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอตำบลเวียงยองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบอาชีพ   ทอ
ผ้าตำบลเวียงยอง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

4. เกิดการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรของแต่ละอำเภอ และเกิดความร่วมมือ
ภายในกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดทางด้านการเกษตรและทางด้านการตลาด เกิดความตระหนักรู้ถึงพิษ
ภัยอันตรายของการทำการเกษตรแบบใช้สารเคมี น้อมนำแนวคิด/องค์ความรู้การเกษตรแบบชีววิถีซึ่งเป็นการทำ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนบนวิถีปกติใหม่ ตระหนักถึงประโยชน์การใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชที่มีผลดีต่อ
สุขภาพของเกษตรกรและต่อสิ่งแวดล้อม 
   โดยผลกระทบทั้งหมดนี้จึงเป็นไปตามเป้าประสงค์ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3 ของยุทธศาสตร์ที่ 1 
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ตารางการเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 ในแต่ละไตรมาส  
 

ไตรมาส 

ประสิทธิผล 

เปรียบเทยีบ
เป้าหมายกับ

ผลผลติ 

(โครงการแล้ว
เสร็จ) 

ประสิทธิภาพ
ด้านเวลา การ
แล้วเสร็จตาม

แผนงาน* 

ประสิทธิภาพ
ด้านต้นทุน 
การเบิกจ่าย 

(ร้อยละ) 

รายงาน
ข้อมูล
การเงิน 
ฎีกา

เบิกจ่าย 

(มี/ไม่มี) 

ความสำเร็จของ
โครงการ 

(ร้อยละ)** 
หมายเหต ุ

1/2565 -ไม่มี- เป็นไปตามแผน - -ไม่มี- -ไม่มี- *เปรียบเทียบสัดส่วน
โครงการตาม ย.1 
ดำเนินงานตามแผน/เร็ว
กว่าแผน/ช้ากว่าแผน 
**เปรียบเทียบโครงการ
แล้วเสร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายกับโครงการใน 
ย.1 ท้ังหมด 

2/2565 -ไม่มี- ไม่เป็นไป 

ตามแผน 
- -ไม่มี- -ไม่มี- 

3/2565 ตามเป้าหมาย ไม่เป็นไป 

ตามแผน 
1.55 -ม-ี 7.69 

4/2565 ตามเป้าหมาย ไม่เป็นไป 

ตามแผน 
5.83 -ม-ี 30.77 

จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ ความก้าวหน้า คิดเป็น
เพียงร้อยละ 30.77 ในขณะที่มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนจำนวนถึง 9 โครงการ เนื่องจากเหตุการณ์แพร่
ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้ 
  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
   รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป็นการมุ่งพัฒนาเมืองและชนบทเข้มแข็งบนรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความยั่งยืนเชิงนิเวศ ดำเนินงานจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลายรูปแบบ โดยผ่านการประชาคมและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสงบภายใน การส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น การส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
   เป้าประสงค์ 
   1. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงพ้ืนที่ทุกระดับ 
   2. สนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
   3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   4. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพดี 
   5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
   6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน 
   7. เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 
   8. เพื่อสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
   9. เร่งจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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   ผลจากการติดตาม  พบว่า 
      * งบประมาณตั้งไว้  46,454,170.- บาท 
      * การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  -21,176,000.- บาท  
      * การเบิกจ่าย  23,745,959.85 บาท 
      * โครงการพัฒนา  จำนวน 54 โครงการ 
    - ดำเนินการแล้วเสร็จ 40 โครงการ 
    - ไม่ได้ดำเนินงาน 14 โครงการ 
   ผลผลิต/ผลที่ได้รับ สำหรับ 40 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้เกิดผลผลิต ได้แก่  

ด้านบริหารจัดการ 
1. การนำกลุ่มเยาวชนไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2565  

  2. กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะสู่พลังงานไฟฟ้า (waste to energy) 
เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร และการประชุมแผนสุขภาพ เมื่อวันที่ 
25-26 กรกฎาคม 2565 
  3. การติดตั ้งระบบเครือข่ายของอาคารศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Center : OC) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
  4. การประสานแผนทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดลำพูน และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
  5. จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเรื่องการจัดทำแผนผังน้ำชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ
พื้นที่ตัวอย่างในจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 20 คน 
  6. การศึกษาข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เล่ม 
  7. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
   - ฝึกอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำมัน/ก๊าซ/โรงแรม 
   - ระบบการชำระภาษีแบบออนไลน์ 
   - ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม 
   - การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการการชำระภาษี    
  8. การจัดฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย 
   - ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 358 คน 
   - กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณกับกลไกการปฏิบัติราชการ” เมื่อ
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 
   - กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านช่าง” เมื่อวันที่ 30-31 
พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565  
   - กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนกับความก้าวหน้าใน
อาชีพครู” เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 
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   - กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน” เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2565 
   - กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการความเครียดเติมเต็มความสุขเพ่ือ
ประสิทธิผลในการทำงาน” เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 
  9. การทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงราย / ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 24-28 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่  
  ด้านการรักษาความสงบภายใน 
  10. กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 
1 วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 / รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านไร่แม่ทารีสอร์ท 
ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
  ด้านการศึกษา 
  11. เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
  12. กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจังหวัดลำพูน 
  13. การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดลำพูน ผ่านการดำเนินการจำนวน 4 
กิจกรรม ดังนี้ 
   - กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัด อบจ.
ลำพูนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ 
   - กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านทักษะ
อาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดอบจ.ลำพูน 
   - กิจกรรมที่ 3 การประชุมสัมมนาการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพและการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีประสิทธิภ าพเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก 
   - กิจกรรมที่ 4 การประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาการยกระดับบุคลากรสาย
สนับสนุนการสอนในสังกัด อบจ.ลำพูน เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  14. การสนับสนุนทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียน 
  15. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 1 เล่ม 
  16. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน จำนวน 1 เล่ม 
  17. การนำนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ อปท. เจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมจัดการศึกษาของ อปท. 
เจ้าภาพระดับประเทศ และการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา สังกัด 
อปท. ประจำปี พ.ศ.2565 
  18. การนำหลักการ “โรงเรียนพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน”  
   - กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในหัวข้อ “โรงเรียนพอเพียง” 
   - การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  19. การนำนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ลำพูน เข้าร่วมเวทีประกวดกิจกรรมแสดงผลงาน
และการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน 
  20. การบริหารจัดการโรงเรียนป่าป๋วย 
  21. การบริหารจัดการโรงเรียนป่าแป๋ 
  22. การบริหารจัดการโรงเรียนนาทราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
  23. การอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ในการ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์จีนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ตำบล
ลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
  24. การอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง -ลำพูน) ในการ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  25. การอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง -ลำพูน) ในการ
ดำเนินงานตามโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
  26. การบริหารจัดการวิทยาลัยเทตโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
  ด้านสาธารณสุข 
  27. การประชุมเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 14 ธันวาคม 
2564 และวันที่ 8 เมษายน 2565  
  28. การอบรมผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (หลักสูตร EMR 40 ชั่วโมง) จำนวน 2 รุ่น รวมผู้ผ่าน
การอบรม จำนวน 99 คน  
   - รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 31 มีนาคม –  
1 เมษายน 2565   
   - รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 และวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565  
  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  29. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาที่เข้ารวมพลสมาชิก To Be      
  Number One ระดับประเทศ 

   - กิจกรรมฝึกอบรมค่ายแกนนำคนดีศรีลำพูน 
   - กิจกรรมฝึกอบรมค่ายต้นกล้าอาสาพัฒนาคุณธรรมจังหวัดลำพูน 
  ด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  30. ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายต้อนรับนักกีฬา/เจ้าหน้าที ่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบ
คัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 17 จำนวน 2 จุด ใน
จังหวัดลำพูน 
  31. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการในจังหวัดลำพูน 
  32. งานประเพณียี่เป็ง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณวัดพระธาตุ    
หริภุญชัยวรมหาวิหาร, บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม, และบริเวณคูเมืองโดยรอบอำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน  
  33. งานพระนางจามเทวี (พระแม่นั่งเมือง) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ลาน
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  
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  34. งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง จังหวัดลำพูน 
  35. งานประเพณีสรงน้ำวัดพระพุทธบาทตากผ้า 
  36. กิจกรรม “ลำพูนเมืองแห่งโคม” และการฝึกอบรมทำโคม จำนวน 20 รุ่น ใน 8 อำเภอ ใน
จังหวัดลำพูน 
  37. งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย 
  38. งานประเพณีทานสลากภัตสลากย้อม  
  39. อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าสักในการดำเนินงานตามโครงการไหว้สา  ปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย 
วัดดอยติ 
  40. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ 106 ลำพูน” 

  ผลกระทบ สำหรับ 40 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เกิดผลกระทบดังต่อไปนี้ 
  ด้านบริหารจัดการ 
  1. กลุ่มเด็กและเยาวชน (กลุ่มเป้าหมาย) ตระหนักรู้และเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถทำหน้าที่เยาวชนกล้าดี วิถีประชาธิปไตยในการพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดลำพูน 
  2. ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ การแปลงขยะสู่พลังงานหมุนเวียน 
  3. ระบบเครือข่ายของอาคารศูนย์ปฏิบัติการ Operation Center : OC มีความเพียงพอรองรับ
ระบบสารสนเทศต่างๆ ตามภารกิจของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ และศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดลำพูน และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ และศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดลำพูนเ กิดประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ 
  4. ประชาชนในจังหวัดลำพูนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ผ่านการร่วมประสานความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการประชาคมท้องถิ่น 
  5. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสามารถ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำแผนผังน้ำชุมชนจากการศึกษาดูงานพ้ืนที่ตัวอย่างใน
จังหวัดแพร่ 
  6. ศูนย์ข้อมูลจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารจัดการน้ำ ครอบคลุมทั้ง 57 อปท. ในจังหวัดลำพูน และใช้เป็นกรอบแนวทางและกระบวนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและการใช้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำระดับตำบล ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ อปท. 
ที่มีศักยภาพด้านข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ อปท. อ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่าง
ยั่งยืน โดยการวิเคราะห์และแสดงสถานการณ์ทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด มีตัวอย่างต้นแบบ dashboard and 
visualization ของระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ำในระดับจังหวัด 
อำเภอและตำบล 
  7. การดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทำให้
ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซและโรงแรม ชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.84 
  8. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้เพ่ิมพูนศักยภาพ/องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 
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ด้านการรักษาความสงบภายใน 
  10. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้นำทักษะ
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือป้องกันภัยพิบัติ/อุทกภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
  ด้านการศึกษา 
  11. มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภูมิภาค เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพ 
  12. กิจกรรม “ข่วงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบฮีตสานฮอยตามแนวโครงการเยาวชนรุ่นใหม่      
ฮ่วมใจอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน” ทำให้เด็ก เยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมนำไปสู่การช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชนรู้จักความรับผิดชอบ การเสียสละ 
การวางแผนงาน และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
  13. การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดลำพูน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิรูปการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษาและผู้เรียนอย่างแท้จริง พร้อมยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.
ลำพูน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
ลดความเหลื่อมล่ำทางการศึกษาภายในจังหวัดลำพูน  
  14. การสนับสนุนทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียน เป็นการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มี
ความยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดลำพูน และลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมใน
การศึกษาตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
  15. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูนมีแนวทางพัฒนาด้านการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นระบบสามารถตอบสนองตอบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาด้านการศึกษาท้องถิ่นของจังหวัดลำพูนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  16. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ทำให้ อปท. ในจังหวัด
ลำพูน จำนวน 57 แห่ง มีแนวทางพัฒนาด้านการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกันให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ
สามารถตอบสนองตอบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาด้านการศึกษาท้องถิ่นแบบบูรณการร่วมกันใน
ภาพรวมของ อปท. 57 แห่งในจังหวัดลำพูนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  17. การนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ทำให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการคิดค้นของนักเรียน สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ
ในการเรียนและการปฏิบัติงานให้กับนักเรียน และเกิดความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานประโยชน์
ระหว่างหน่วยงานอาชีวะศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
  18. หลักการ “โรงเรียนพอเพียง” ทำให้เกิดองค์ความรู้มาบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินจากโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 

19. นักเรียน (กลุ่มเป้าหมาย) ได้แสดงความสามารถผ่านการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทย-จีน 
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  20. การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าป๋วยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน ผ่านการ
บริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน การอุดหนุนอาหาร
กลางวัน/ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 
  21. การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าแป๋มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ผ่านการ
บริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน การอุดหนุนอาหาร
กลางวัน/ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 
  22. การจัดการศึกษาของโรงเรียนนาทรายวิทยาคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
ผ่านการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน การอุดหนุน
อาหารกลางวัน/ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 
  23. ศูนย์จีนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ตำบลลี้ อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนกลุ่มศรีวิชัย และบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาภาษาจีน และทำให้ผลทดสอบสมรรถนะทางภาษาจีนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้น 
  24. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทำให้กลุ่มเป้าหมาย 
(นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน 15 แห่ง) ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาศให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นยอย่างมีคุณภาพ 
  25. การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูนทุกคนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนให้ปรากฎแก่สาธารณชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง 
  26. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น ผ่านการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน การอุดหนุนอาหาร
กลางวัน/ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 

ด้านสาธารณสุข 
27. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูน ทำให้ผู้ปฏิบัติการในระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูนได้เพิ่มพูนความรู้และทบทวนองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย/ผู้บากเจ็บฉุกเฉินของผู้
ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินรายเก่า และอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินรายใหม่ และช่วยแก้ไขปัญหาที่พบในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และได้ข้อสรุปและแนวทางแก้ไขเพ่ือนำไปพัฒนาต่อไป 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
28. การจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการสนับสนุนชุดตรวจหาสาร

เสพติด ทำให้เด็ก เยาวชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษยาเสพติด เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โดยใช้คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ราชการกับชุมชนในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด 
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  ด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  29. สร้างการรับรู้แก่ประชาชนชาวลำพูนให้รับรู้การแข่งขันและให้การต้อนรับนักกีฬา/เจ้าหน้าที่
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 
5 ครั้งที่ 17 ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้น 
  30. การจัดกิจกรรม/เทศกาลส่งเสริม/สืบสาน/และเผนแพร่ประชาสัมพันธ์ปรแพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน อาทิเช่น การจัดงานประเพณียี่เป็งจังหวัดลำพูน การจัดงานพระนางจาม
เทวี (พระแม่นั่งเมือง) การจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองจังหวัดลำพูน การจัดงานประเพณีสรงน้ำวัดพระพุทธบาทตาก
ผ้า กิจกรรม ”ลำพูนเมืองแห่งโคม” การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย งานประเพณีทางสลากภัต
สลากย้อม งานไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดดอยติ  ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงการสืบสานรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่า
และเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงการทำความดีและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรม
ประเพณี อาทิ การปล่อยโคม การลอยกระทง การจุดผางประทีป งานพระแม่นั่งเมือง สรงน้ำพระบรมธาตุสำคัญใน
จังหวัดลำพูน การตานสลากภัตสลากย้อมเป็นต้น 
  31. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ 106 ลำพูน” เป็นการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
    จากผลกระทบ 1-30 ถือว่าการดำเนินโครงการ เป็นไปตามเป้าประสงค์ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, 
ข้อ 8, และข้อ 9 ของยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตารางการเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 2 ในแต่ละไตรมาส  
 

ไตรมาส 

ประสิทธิผล 

เปรียบเทยีบ
เป้าหมายกับ

ผลผลติ 

(โครงการแล้ว
เสร็จ) 

ประสิทธิภาพด้าน
เวลา การแล้ว

เสร็จตาม
แผนงาน* 

ประสิทธิภาพ
ด้านต้นทุน 
การเบิกจ่าย 

(ร้อยละ) 

รายงาน
ข้อมูล
การเงิน 
ฎีกา

เบิกจ่าย 

(มี/ไม่มี) 

ความสำเร็จ
ของโครงการ 

(ร้อยละ)** 
หมายเหต ุ

1/2565 ตามเป้าหมาย เป็นไปตามแผน 6.42 ม ี 3.70 *เปรียบเทียบสัดส่วน
โครงการตาม ย.2 
ดำเนินงานตามแผน/เร็ว
กว่าแผน/ช้ากว่าแผน 
**เปรียบเทียบโครงการ
แล้วเสร็จและเป็นไป
ตามเป้าหมายกับ
โครงการใน ย.2 
ทั้งหมด 

2/2565 ตามเป้าหมาย เป็นไปตามแผน 19.12 ม ี 5.56 
3/2565 ตามเป้าหมาย เป็นไปตามแผน 35.32 ม ี 20.37 
4/2565 ตามเป้าหมาย เป็นไปตามแผน 51.12 ม ี 74.07 

จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ของโครงการ จำนวน 40 โครงการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 74.07 การดำเนินงานโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก เนื่องจากในช่วง
กำหนดเวลาดำเนินโครงการนั้นเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) พอดีจีงยกเลิกโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ถือว่าการดำเนินโครงการตามแผนมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนา
เมืองในอนาคต  
   รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป็นการมุ่งพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด ใน
ภาพรวมทั้งในระยะสั ้นและระยะยาว เป็นการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื ้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ อาทิ ถนน ประปา ชลประทาน ไฟฟ้า คูคลอง อ่างเก็บน้ำ ในจังหวัดลำพูน โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน 
   2. เพ่ือพัฒนาเชื่อมต่อภาคธุรกิจของทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 
   3. การพัฒนาผังเมืองรวมอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาว 
   4. การพัฒนาเขตพ้ืนที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองแห่ง
วัฒนธรรมชุมชนโลก 
   5. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในชุมชนและภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
   6. พัฒนาเมืองสากลเป็น Smart City 
  ผลจากการติดตาม  พบว่า 
      * งบประมาณตั้งไว้  81,027,000.- บาท 
      * การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  -8,932,500.- บาท  
      * การเบิกจ่าย  71,718,808.70 บาท 
      * โครงการพัฒนา  จำนวน 35 โครงการ 
    - ดำเนินการแล้วเสร็จ 32 โครงการ แบ่งเป็น 
     * เสร็จทันในปีงบประมาณ 20 โครงการ 
     * กันเงินก่อหนี้ผูกพัน 6 โครงการ 
     * กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน 6 โครงการ 
    - ไม่ได้ดำเนินการหรือยกเลิกไป 3 โครงการ เนื่องจาก อปท. เจ้าของพ้ืนที่ (ทต.ศรีบัวบาน 
และ ทต.บ้านแป้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากหน่วยงานอื่นแล้ว)  
   ผลผลิต/ผลที่ได้รับ โครงการแล้วเสร็จ 32 โครงการ ทำให้เกิดผลผลิต ได้แก่  
    - ถนน จำนวน 21 เส้นทาง 
    - สะพาน จำนวน 1 แห่ง 
    - งานป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดิน 1 งาน 
    - รางระบายน้ำ 1 ราง 
    - คลองส่งน้ำ/คันสระเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง  
    - ปรับปรุงอาคารหอประชุม อบจ.ลำพูน 1 แห่ง 
    - ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลในสนามกีฬากลาง อบจ.ลำพูน 1 แห่ง 
    - ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ 1 งาน 
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   ผลกระทบ  
   ถนนและลำคลองชลประทานส่งน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับ
จังหวัดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างชุนชน เป็นการพัฒนาเชื่อมโยงระบบขนส่งการค้าและระบบโลจิสติกส์ให้
สามารถกระจายสินค้าได้ทั่วถึง รวดเร็วและถึงมือผู้บริโภคได้ทันใจ เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับชุมชนเมืองให้มีการ
ขยายตัวเมืองอย่างยั่งยืน โดยการวางระบบผังเมืองอย่างเป็นระบบ การก่อสร้างถนนเชื่อมโยงเส้นทางให้สัญจรไปมา
สะดวกสบายเป็นการเอ้ืออำนวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน การก่อสร้างคลองส่งน้ำ
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในชุมชนตอบสนองความต้องการ
ภาคการผลิต เกษตรและอุตสาหกรรม และการก่อสร้างอาคารสาธารณูปการรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 
(facility) ช่วยอำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการสาธารณะตามแต่วัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย
ในการเข้ามาใช้บริการสาธารณะในโอกาสที่แตกต่างกันไป อาทิ การมาใช้สนามกีฬาเพื่อออกกำลังกาย การเข้ามาใช้
บริการเช่าหอประชุมเพื่อเป็นสถานที่จัดประชุม/หรือจัดแสดงนิทรรศการ/แสดงศิลปะและนันทนาการค่างๆ ใน
หอประชุม เป็นต้น ในที่สุดผลกระทบด้านดีทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 3 นำไปสู่การเป็นเมืองสากล Smart City ถือว่า
การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าประสงค์ข้อ 1 , ข้อ 2 , ข้อ 3 , ข้อ 4 , ข้อ 5 , และข้อ 6 ของยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
ตารางการเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 3 ในแต่ละไตรมาส  
 

ไตรมาส 

ประสิทธิผล 

เปรียบเทยีบ
เป้าหมายกับ

ผลผลติ 

(โครงการแล้วเสร็จ) 

ประสิทธิภาพด้าน
เวลา การแล้ว

เสร็จตาม
แผนงาน* 

ประสิทธิภาพ
ด้านต้นทุน 
การเบิกจ่าย 

(ร้อยละ) 

รายงาน
ข้อมูล

การเงิน ฎีกา
เบิกจ่าย 

(มี/ไม่มี) 

ความสำเร็จ
ของโครงการ 

(ร้อยละ)** 
หมายเหต ุ

1/2565 -ไม่มี- - - -ไม่มี- -ไม่มี- *เปรียบเทียบสัดส่วนโครงการ
ตาม ย.3 ดำเนินงานตามแผน/
เร็วกว่าแผน/ช้ากว่าแผน 
**เปรียบเทียบโครงการแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย
กับโครงการใน ย.3 ท้ังหมด 

2/2565 ตามเป้าหมาย เป็นไปตามแผน 42.92 มี 8.57 
3/2565 ตามเป้าหมาย เป็นไปตามแผน 58.80 มี 25.72 
4/2565 ตามเป้าหมาย เป็นไปตามแผน 88.51 มี 91.43 

จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ของโครงการ จำนวน 32 โครงการ ถือว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.43 การดำเนินงานโครงการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นไปตามแผนการดำเนินงานทุกโครงการ  และยุทธศาสตร์ที่ 3 ถือว่าการดำเนินโครงการ
ตามแผนมีประสิทธิภาพที่สูงมาก  
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1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
จำนวนโครงการพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งในสี่ส่วนไม่สามารถดำเนินการได้และได้ยกเลิกไป 

เนื่องจากตัวแปรด้านอุปสรรคที่สำคัญคือ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ระบาดอย่างหนักเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขทั่วโลก ทำให้ส่งผล
กระทบโดยตรงอย่างรุนแรงต่อภาคการผลิต แรงงาน อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง รวมถึงส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ได้ 
แนวทางแก้ไข ก่อนการกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีโดยการบรรจุโครงการพัฒนาเข้าแผน ควรศึกษา/
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) เพื่อทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา 
อุปสรรค และความเสี่ยง/สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอันมีผลกระทบกับการดำเนินโครงการ เพ่ือประเมิน
ความเลี่ยงที ่อาจเกิดขึ้นและสามารถเตรียมวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหา/ความเสี ่ยงที่สามารถเกิดขึ ้นได้ในช่วง
ระยะเวลาดำเนินโครงการจริง  
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิธีการดังนี้  
   * กรอบและแนวทางในการติดตาม : ระยะเวลาการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนา (การจัดบริการสาธารณะ) ของ อบจ.ลำพูน เป็นรายเดือน (แบบ ตผ.1, แบบ ME4) รายไตรมาส (แบบ ตผ.
2) และ ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   * ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล : ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
อปท. พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉ.3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล 
   * เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล : แบบติดตามและประเมินผล ตามคู่มือการ
ติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 อบจ.ลำพูน โดยแบบติดตามและประเมินผลมีทั้งหมด 
7 แบบ ประกอบด้วย 
   แบบฟอร์มเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบ ME4 และแบบ ตผ.1 เป็นแบบติดตามที่ตั้งประเด็น
คำถามเก่ียวกับตัวชี้วัด (KPIs) ของโครงการ เพ่ือวัดค่าความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ 
   แบบฟอร์มเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบ ME0 แบบ ตผ.2 แบบ ตผ.2/1 และแบบ ME7 เป็น
แบบติดตามที่ตั ้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับผลผลิต ผลกระทบนำไปสู่อนาคต ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการ
พัฒนางานบริการสาธารณะของโครงการ โดยการเขียนแสดงคำอธิบายให้ชัดเจนในแต่ละประเด็นคำถามพอสังเขป 
   แบบฟอร์มเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบ ME6 เป็นแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 
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1. การประเมินยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

1.1 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน ครั้งที่ 2/2562 วนัที่ 20 ธันวาคม 2562 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อปท. 20 20 100.00 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100.00 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 62 95.38 
   3.1 ยุทธศาสตร์ของ อปท. (10) (10) 100.00 
   3.2 ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัด (10) (10) 100.00 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 100.00 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 100.00 
   3.5 กลยุทธ ์ (5) (5) 100.00 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 100.00 
   3.7 จุดยืนยุทธศาสตร์ (5) (5) 100.00 
   3.8 แผนงาน (5) (5) 100.00 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 100.00 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (2) 40.00 

รวมคะแนน 100 97 97.00 
1) พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ ได้คะแนนสูงสุด 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของ

คะแนนในประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ อปท. และคิดเป็นร้อยละ 3.00 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 

2) พบว่าประเด็น ผลผลิต/โครงการ ได้คะแนนต่ำสุด 2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของคะแนนใน
ประเด็น ผลผลิต/โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 2.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล พบว่า 
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 3 ไม่ได้จัดเป็นขุดหรือกลุ่มที่มีลักษระเดียวกันและมีความสอดคล้อง
คล้ายกันภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกัน ประกอบด้วยแผนงานที่มีความแตกต่างกัน อาทิ มีทั้งแผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อยู่ในยุทธศาสตร์เดียวกัน 
   3) พบว่า คะแนนรวม 100 คะแนน ได้ 97 คะแนน ผ่านเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน) แสดงว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูนเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบจ.ลำพูน 20 20 100.00 
   1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 100.00 

   1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

3 3 100.00 

   1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญกรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   

2 2 100.00 

   1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100.00 

   1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ)  

2 2 100.00 

   1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

2 2 100.00 

   1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100.00 

   1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100.00 

   1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนิน  
การประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษา 
หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ของ อบจ.ลำพูน 

2 2 100.00 

รวมคะแนน 20 20 100.00 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ อบจ.ลำพูน พบว่า 

คะแนนรวม 20 คะแนน ได้ 20 คะแนน  แสดงว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูน
ประกอบด้วยข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบจ.ลำพูน ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100.00 
   2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

2 2 100.00 

   2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณท่ี์เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100.00 

   2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญกรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

2 2 100.00 

   2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 2 100.00 

   2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพฒันา  

2 2 100.00 

   2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strenth (จุดแข็ง), W-Weakness 
(จุดอ่อน), O-Opportunity (โอกาส), และ T-Threat (อุปสรรค)  

2 2 100.00 

   2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการ
นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา  

2 2 100.00 

   2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 100.00 

   2.9 ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่น 
ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีสำคัญ ผลกระทบและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่าน
มาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณพ.ศ.2557-2560 

1 1 100.00 

รวมคะแนน 15 15 100.00 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ พบว่า คะแนนรวม 

15 คะแนน ได้ 15 คะแนน  แสดงว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูนประกอบด้วย
ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
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3. ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. ยุทธศาสตร์ 65 62 95.38 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิน่ ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลำพูน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ขาติ และThailand 4.0 

10 10 100.00 

   3.2 ยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลำพูน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิน่ และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชือ่มโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ 
Thailand 4.0 

10 10 100.00 

   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0  

10 10 100.00 

   3.4 วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อบจ.ลำพูนต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกบัโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของ อบจ.ลำพูน และสัมพันธ์กบัโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100.00 

   3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธกีาร ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ของ อบจ.ลำพูน ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ หรอืแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

5 5 100.00 

   3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคลอ้งและสนับสนุนต่อ 
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน          

5 5 100.00 

   3.7 จุดยืนยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งม่ันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศนข์อง อบจ.ลำพูน ซ่ึงวเกิดจากศกัยภาพของพื้นที่จริง ที่
จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100.00 

   3.8 แผนงาน หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรือ่งหนึ่งหรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลำพูนที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว  

5 5 100.00 

   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นทีเ่กิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12, Thailand 4.0, แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลำพูน 

5 5 100.00 

   3.10 ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรอื
อันหนึง่อันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพือ่นำไปสูก่ารจัดทำโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถว้น          

5 2 100.00 

รวมคะแนน 65 62 95.38 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ พบว่า คะแนนรวม 65 คะแนน ได้ 62 คะแนน  

แสดงว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูนประกอบด้วยข้อมูลยุทธศาสตร์เกือบครบถ้วน 
ขาดแต่ข้อมูลผลผลิต/โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่มีความแตกต่างกัน แต่กลับอยู่ในยุทธศาสตร์เดียวกัน 
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 1.2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน ครั้งที่ 2/2562 วนัที่ 20 ธันวาคม 2562 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 100.00 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 100.00 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 7 70.00 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 80.00 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 58 96.67 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 100.00 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 100.00 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (5) 100.00 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (5) 100.00 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (5) 100.00 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (5) 100.00 
   5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 100.00 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประขารัฐ 

(5) (5) 100.00 

   5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (3) 60.00 
   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ (5) (5) 100.00 
   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (5) 100.00 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 100.00 
รวมคะแนน 100 93 93.00 
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  1) พบว่าประเด็น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา กับ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนสูงสุด (เท่ากัน/อย่างละ) 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ (อย่างละ) 10.00 ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด 

2) พบว่าประเด็น งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ำสุด 3 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของคะแนนในประเด็น งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 3.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล พบว่า บางโครงการ/
กิจกรรมมีการตั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกับผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม อาทิ บางโครงการตั้งงบประมาณไว้สูง
แต่มีกิจกรรม/ขั้นตอน/ค่างานที่จะดำเนินการน้อย บางโครงการตั้งบประมาณไว้ต่ำแต่มีกิจกรรม/ขั้นตอน/ค่างาน 
ที่จะดำเนินการมาก 
   3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 921 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ลำพูน และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ อบจ.ลำพูน         
ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 921 โครงการ  
ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 5) พบว่า การนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฎความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบจ.ลำพูน ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 /เพิ่มเติม/การจ่ายขาดเงินสะสม/การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จำนวน 183 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.04 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 201 โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 

6) พบว่า คะแนนรวม 100 คะแนน ได้ 93 คะแนน ผ่านเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน) แสดงว่า 
โครงการพัฒนาของ อบจ.ลำพูนเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
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1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลำพูน (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis) / 
Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100.00 

รวมคะแนน 10 10 100.00 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา พบว่า คะแนนรวม 10 

คะแนน ได้ 10 คะแนน  แสดงว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูนประกอบด้วยข้อมูลการ
สรุปสถานการณ์การพัฒนาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

 
 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
   2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 

10 10 100.00 

   2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

   

รวมคะแนน 10 10 100.00 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ พบว่า คะแนนรวม 10 คะแนน ได้ 10 คะแนน  แสดงว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ 
อบจ.ลำพูนประกอบด้วยข้อมูลการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
   3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ 
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน  

10 
 

7 70.00 

   3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualiitative) 

   

รวมคะแนน 10 7 70.00 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ พบว่า คะแนนรวม 10 คะแนน ได้ 7 คะแนน  แสดงว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ 
อบจ.ลำพูนในส่วนการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ยังขาดข้อมูลที่ระบุว่าแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ. หรือไม่ ข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สำหรับสนับสนุนการจัดทำโครงการในลักษณะเช่นนั้นต่อไปในแผน รวมทั้งข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 
(baseline data) อาจนำมาแสดง 2-3 ปีย้อนหลัง เพื่อเทียบเคียงกับ KPIs ค่าเป้าหมาย ของโครงการที่ดำเนินการ
ในแผนต่อไป 
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4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลำพูน ในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis / Demand 
(Demand Analysis) / Global Demand / Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน 

10 
 

8 80.00 

   4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

   

รวมคะแนน 10 8 80.00 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า คะแนนรวม 10 

คะแนน ได้ 8 คะแนน  แสดงว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูนในส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดงข้อมูลการวิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ อบจ.ลำพูน ในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis ได้สมบูรณ์
ครบถ้วน แต่ไม่มีข้อมูลการวิเคราะห์แผนงานเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
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5. โครงการพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5. โครงการพัฒนา 60 58 96.67 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขอ อบจ.ลำพูน และดำเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ อบจ.ลำพูน ที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100.00 

   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์
ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100.00 

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้
จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัด
ลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100.00 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ 
      (1) ความมั่นคง 
      (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
      (4) การส้รางโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 5 100.00 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
      (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
      (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
      (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
      (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 
5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา ดังนี้ 
      (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
      (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมรายได้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
      (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
      (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
      (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      (5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 5 100.00 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมี
ลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทำน้อย ได้มาก เช่น   
      (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
      (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
      (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100.00 

   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 100.00 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยนืภายใต้หลักประชารัฐ เปน็โครงการที่ดำเนินการภายใต้
พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชนดำเนนิการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายผลได ้เป็นโครงการทีป่ระชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึง่มีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยนื เป็นท้องถิ่น
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 5 100.00 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการ ได้แก่  
      (1) ความประหยัด (Economy) 
      (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
      (3) ความมีประสิทธผิล (Effectiveness) 
      (4) ความยุติธรรม (Equity) 
      (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 3 60.00 

   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ
ประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิน่ มคีวามโปร่งใสใน
การกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

5 5 100.00 

   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดชันีชีว้ัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพงึพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งทีไ่ด้รับ 
(การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

5 5 100.00 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลทีไ่ด้รับเป็นสิง่ที่
เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนงึถึง 
      (1) มีความเป็นไปได้และมคีวามเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ 
      (2) วัดและประเมินผลระดบัของความสำเร็จได ้
      (3) ระบุสิง่ที่ต้องการดำเนนิงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัตไิด ้
      (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคลอ้งกับความเป็นจริง 
      (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100.00 

รวมคะแนน 60 58 96.67 
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา พบว่า คะแนนรวม 60 คะแนน  
ได้ 58 คะแนน  แสดงว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูนประกอบด้วยข้อมูลของ
องค์ประกอบที่สำคัญของโครงการพัฒนาเกือบครบถ้วน ยกเว้นข้อมูลด้านงบประมาณซึ่งมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ซึ่งงบประมาณของโครงการพัฒนายังไม่มีข้อมูลที่แสดงหลักสำคัญ 2 อย่าง ได้แก่ ความ
ยุติธรรม และความโปร่งใส  
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2. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
(เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ เพ่ิมเติม 
จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเงินงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
 2.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
 มีโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 921 
โครงการ ประมาณการงบประมาณรวม 1,179,344,160.- บาท 

2.2 เชิงคุณภาพ (Quality) 
จากการผลการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติจากการดำเนินงานของปีงบประมาณท่ีผ่าน

มาพบว่า อบจ.ลำพูน สามารถนำโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.
ลำพนู เข้ามากำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี (action plan) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทุกปี 

2.3 ค่าใช้จ่าย (Cost) 
 พบว่า การดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ 
อบจ.ลำพูนที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูน ในแต่ละปีที่ผ่านมาต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ โดยแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมามีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

2.4 เวลา (Time) 
พบว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูน 

ส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

2.5 การได้รับประโยชน์ 
พบว่า โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูน เป็นลักษณะการ

จัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ. เพ่ือมุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่พ่ีน้องประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) ใน
ท้องถิ่น 

2.6 การวัดผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ลำพูน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูน โดยตรง   
โดยนำเอาเทคนิค/กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการแบบมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ โดยการสร้างตัว
แบบวัดผลสำเร็จ/ความล้มเหลว อาทิ กำหนดค่าเป้าหมาย KPIs การประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการ การสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ การวัดความคุ้มค่าของโครงการด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ    

2.7 ผลกระทบ 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ลำพูน ใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมาทำให้เกิดผลกระทบด้านดีอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อพ่ีน้องประชาชนหลายประการตามผล
การดำเนินงานโครงการพัฒนาในแต่ละด้าน/แผนงาน อาทิ โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข เช่นการอบรม อสม. 
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ/ความรู้แก่ อสม.ในดูแลสุขภาพพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีที่ตัวเองรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นต้น  
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1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้

มาตรฐานสากลโดยแนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม  
    การบริหารงบประมาณ พบว่า ตามหลักการประเมินถือว่ามีประสิทธิภาพต่ำอยู่ เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณมากถึงร้อยละ 92.47 แต่มีข้อยกเว้นที่ไม่สามารถประเมินได้ จากการแพร่ระบาดอย่าง
รุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน 

    การบริหารโครงการพัฒนา พบว่า ตามหลักการประเมินถือว่ามีประสิทธิภาพต่ำอยู่ 
เนื่องจากสามารถดำเนินโครงการได้เพียงร้อยละ 30.73 แต่มีข้อยกเว้นที่ไม่สามารถประเมินได้ จากการแพร่ระบาด
อย่างรุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรงไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
    การบริหารงบประมาณ พบว่า ตามหลักการประเมินถือว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณมากถึงร้อยละ 45.58  
    การบริหารโครงการพัฒนา พบว่า ตามหลักการประเมินถือว่ามีประสิทธิภาพสูง เนื่องจาก
สามารถดำเนินโครงการได้จำนวนมากถึงร้อยละ 74.07 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนา
เมืองในอนาคต  
    การบริหารงบประมาณ พบว่า มีประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณน้อยไม่เกินร้อยละ 50 (ร้อยละ 11.02)  
    การบริหารโครงการพัฒนา พบว่า มีประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากสามารถดำเนิน
โครงการได้เกินร้อยละ 50 (ร้อยละ 91.43)  

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล โดย
แนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   ผลจากการติดตาม  พบว่า 
      * งบประมาณตั้งไว้ 9,310,200.- บาท 
      * การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  -8,610,000.- บาท  
      * การเบิกจ่าย  542,855.60 บาท 
      * โครงการพัฒนา  จำนวน 13 โครงการ 
    - ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ / - ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิก)  9 โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
   ผลจากการติดตาม  พบว่า 
      * งบประมาณตั้งไว้  46,454,170.- บาท 
      * การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  -21,176,000.- บาท  
      * การเบิกจ่าย  23,745,959.85 บาท 
      * โครงการพัฒนา  จำนวน 54 โครงการ 
    - ดำเนินการแล้วเสร็จ 40 โครงการ 
    - ไม่ได้ดำเนินงาน 14 โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองใน
อนาคต  
  ผลจากการติดตาม  พบว่า 
      * งบประมาณตั้งไว้  81,027,000.- บาท 
      * การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  -8,932,500.- บาท  
      * การเบิกจ่าย  71,718,808.70 บาท 
      * โครงการพัฒนา  จำนวน 35 โครงการ 
    - ดำเนินการแล้วเสร็จ 32 โครงการ แบ่งเป็น 
     * เสร็จทันในปีงบประมาณ 20 โครงการ 
     * กันเงินก่อหนี้ผูกพัน 6 โครงการ 
     * กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน 6 โครงการ 
    - ไม่ได้ดำเนินการหรือยกเลิกไป 3 โครงการ เนื่องจาก อปท. เจ้าของพ้ืนที่ (ทต.ศรีบัวบาน 
และ ทต.บ้านแป้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากหน่วยงานอื่นแล้ว 
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 1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตรามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล โดย
แนวคิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป็นการนำองค์ความรู้ ทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีอยู่มาต่อยอด
เข้าสู่การผลิตสินค้า/บริการ ให้มีมาตรฐานระดับสากล เน้นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย
สินค้า OTOP สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน) รวมถึงการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ในจังหวัดลำพูน โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
   เป้าประสงค์ 
   1. ยกระดับวิสาหกิจอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่จังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
   2. ยกระดับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
   3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เกิดขึ้นจากโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ โดยผลกระทบทั้งหมดนี้จึงเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3 ของยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็ง บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
   รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป็นการมุ่งพัฒนาเมืองและชนบทเข้มแข็งบนรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความยั่งยืนเชิงนิเวศ ดำเนินงานจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลายรูปแบบ โดยผ่านการประชาคมและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสงบภายใน การส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น การส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
   เป้าประสงค์ 
   1. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงพ้ืนที่ทุกระดับ 
   2. สนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
   3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   4. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพดี 
   5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
   6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน 
   7. เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 
   8. เพื่อสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
   9. เร่งจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เกิดขึ้นจากโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 40 โครงการ  จากผลกระทบถือว่าการดำเนิน
โครงการ เป็นไปตามเป้าประสงค์ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 8, และข้อ 9 ของยุทธศาสตร์ที่ 2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองใน

อนาคต  
   รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป็นการมุ่งพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด ใน
ภาพรวมทั้งในระยะสั ้นและระยะยาว เป็นการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื ้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ อาทิ ถนน ประปา ชลประทาน ไฟฟ้า คูคลอง อ่างเก็บน้ำ ในจังหวัดลำพูน โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน 
   2. เพ่ือพัฒนาเชื่อมต่อภาคธุรกิจของทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 
   3. การพัฒนาผังเมืองรวมอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาว 
   4. การพัฒนาเขตพ้ืนที่เฉพาะในย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองแห่ง
วัฒนธรรมชุมชนโลก 
   5. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในชุมชนและภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
   6. พัฒนาเมืองสากลเป็น Smart City 

เกิดขึ ้นจากโครงการที่ ได้ดำเนินการ 32 โครงการ ในที ่ส ุดผลกระทบด้านดีทั ้งหมดใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นำไปสู่การเป็นเมืองสากล Smart City ถือว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าประสงค์ข้อ 1 , 
ข้อ 2 , ข้อ 3 , ข้อ 4 , ข้อ 5 , และข้อ 6 ของยุทธศาสตร์ที่ 3 
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 1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น 102 โครงการ งบประมาณ
ตั้งไว้ 136,791,370.- บาท เบิกจ่าย 96,007,624.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.19 ผลการดำเนินงาน พบว่า 
ดำเนินการ 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.51 : แล้วเสร็จ 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.76, อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ โดยได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
12.75 / ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิก) 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.49  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การ
ป้องปรามปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในองค์รวมและส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น การส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารรณูปโภคและสาธารณณูปการ 

สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับการกระตุ้นรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
อบจ.ลำพูนได้ดำเนินการส่งเสริมการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของตนเอง ที่ผ่านมาได้มีการรับรองการติดฉลากสินค้า GI 
ของลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนและผ้าไหมยกดอกลำพูนเรียบร้อยแล้ว และเตรียมขึ้นทะเบียน GI ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน 
นอกจากนี้ยังมีการให้เงินอุดหนุนแก่ อปท.ในพื้นทีในการจัดงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอีก 2 โครงการ  ได้แก่ 
มหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์ของดีจังหวัดลำพูน และงานเทศกาลผ้าทอและของดีตำบลเวียงยอง เป็นการกระตุ้น 
เศรษฐกิจภายในชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสินค้า ทำให้สินค้าที่ผลิตภายในชุมชนของจังหวัดลำพูนเป็นที่รู้จักและได้รับ
การยอมรับ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการตัดงานและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในท้องถิ่นผ่านการ
ฝึกอบรม/ดูงานในการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพ้ืนที่ 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน รวมถึงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้แก่เครือข่ายเกษตรกรรม ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้แนวคิดการ
ทำเกษตรอินทรีย์ เป็นการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมวิถีชีวิตเกษตรพึ่งพิงธรรมชาติมากขึ้น  และมีช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น เนื่องจากสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นกระแสรักษ์โลกในปัจจุบันซ่งทุกคนใส่ใจสุขภาพและ
ลดโลกร้อน เป็นต้น 

สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับการสร้างเสริมพลังทางสังคมให้แข็งแกร่งผ่านการ
อบรมการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ อบจ.ลำพูน (Development Public Service Lamphun), อบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากร อบจ.ลำพูน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม MS Team, 
การส่งเสริมคุณค่าและอุดมการณ์ประชาธิปไตย หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพตามขอบเขตของกฎหมายและหลักการ
ประชาธิปไตยและเรียกร้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง, การประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่นจากการระดมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น/โครงการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก/เยาวชนกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการส่งมอบชุดตรวจหาสาร
เสพติดแก่ชุมชน 
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สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางด้านสาธารณสุขใน
ท้องถิ ่นผ่านการประชุมเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการอบรมผู ้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
(หลักสูตร EMR 40 ชั่วโมง) การเพิ่มพูนความรู้ การทบทวนองค์ความรู้ ในการดูแลผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินของ     
ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินรายเก่า และการอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน รายใหม่ รวมถึงการประชุม ปรึกษาหารือ 
ร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อหาวิธีการ
แก้ไข และข้อสรุปเพื่อนำไปพัฒนา 

สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ 
การส่งเสริมศาสนาและจรรโลงจิตใจ ตลอดจนการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น ผ่านการจัดโครงการ อาทิ งานประเพณียี่เป็งลำพูน, งานพระนางจามเทวี (พระแม่นั่งเมือง), งานประเวณีปี๋
ใหม่เมืองลำพูน, งานประเพณีสรงน้ำพระพุทธบามตากผ้า, กิจกรรม “ลำพูนเมืองแห่งโคม” และการฝึกอบรมทำโคม
, งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย, งานประเพณีตานสลากภัตสลากย้อม, อุดหนุน ทต.ป่าสักในการจัดงาน
ไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดดอยติ, กิจกรรมประกวดภพถ่าย ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ 106 ลำพูน” ทั้งหมดที่
กล่าวมาในเบื้องต้น ทำให้เกิดผลกระทบเชิงคุณค่าและเชิงประโยชน์  อาทิ เป็นการอนุรักษ์คุณค่าแห่งวัฒนธรรม
ชุมชนนั้นไว้สืบต่อไปยังรุ่นลูกหลาน  ทำให้สินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดลำพูนเป็นที่รู้จักและได้รับการ
ยอมรับ เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างเรื่องราวต้นกำเนิดผลผลิต/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็น
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดลำพูน ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูน  

สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นและลดความ
เหลื่อมล้ำการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ผ่านการจัดโครงการ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทย-จีน, 
การจัดทำแผนการศึกษาของ อบจ.ลำพูน, การประสานและจัดทำแผนการศึกษาขบอ อปท.ในจังหวัดลำพูน, 
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา, การอุดหนุน สพม. เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) เพ่ือจัดตั้งศูนย์
จีนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพู, การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ลำพูน เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมาเพื่อเป็นการประกันความ
ยั่งยืนในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่
เด็ก/เบาวชนที่ทางครอบตรัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดแคลนโอกาสและอยู่ ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาศ
ได้รับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน จึงช่วยลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในสังคมได้  

สำหรับโครงการพัฒนา/การจัดบริการสาธารณะเกี ่ยวกับการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื ้นฐานด้าน
สาธารรณูปโภคและสาธารณณูปการ ผ่านดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คลองส่งน้ำ ประปาเพ่ือ
เชื่อมโยงระบบชลประทาน ไฟฟ้า คูคลอง เป็นต้น ในพื้นที่ที่ห่างไกลในจังหวัดลำพูน ทำให้พี่น้องประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกสบายมากขึ้น สามารถลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน และเป็นการส่งเสริมระบบขนส่ง 
(Logistics) และการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในภาพรวมในท้องถิ่นได้ และการปรับปรุงแหล่งน้ำ ฝาย คูคลอง ทำ
ให้ระบบชลประทานได้รับการปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงพ้ืนที่เกษตรกรรม และชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ำดังกล่าวเพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้มากขึ้น  
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2. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
(1) ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป

กรอบระยะเวลาและงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อกำหนดในเรื่องระยะเวลาและ
งบประมาณ 

(2) ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ และชี้แจงข้อมูลของโครงการกับทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงการแจ้งประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่
เพ่ือที่จะให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และขอบเขตหน้าที่ในการจัดทำโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 (3) ผู ้ร ับผิดชอบโครงการควรที่จะมีการแจ้งข้อมูลช่องทางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางในการติดต่อผ่าน
ระบบสื่อออนไลน์ รวมถึงช่องทางการให้บริการทางจดหมายในการติดต่อโดย มอบให้แก่หน่วยงานและผู้นำชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่ดำเนินการได้รับทราบ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานโครงการ
กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้หากโครงการ
ดังกล่าวประสบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการควรที่จะมีการติดต่อประสานไปยัง
หน่วยงาน และผู้นำชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 (4) ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงผล
การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการจะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินโครงการเพื่อให้การ
ดำเนินโครงการเป็นไปได้ด้วยดี และเหมาะสมกับกรอบงบประมาณและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ 
 (5) ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการพร้อมรายงานทาง
การเงินประกอบในกิจกรรมอย่างชัดเจน และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการภายหลังจากการดำเนินโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่รับผิดชอบบรรลุตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ในโครงการหรือไม่ 
รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น
ภายในหน่วยงานสามารถท่ีจะจัดทำโครงการในครั้งต่อไปได้อย่างราบรื่น 
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3. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้ 

3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือให้แก่องค์การบริหารจังหวัดลำพูน 
2. ควรมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีการ

กำหนดแผนปฏิบัติการ และแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างขัดเจน ลอดคล้องกับ
นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

3. ควรมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การพัฒนาความร่วมมือ การประสานงานระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ภายในจังหวัดลำพูน 

4. ควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และจำนวนคนที่ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการให้สอดคล้องและ
เพียงพอต่อภารกิจของแต่ละโครงการเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพของโครงการมากยิ่งขึ้น 

5. ควรมีแนวทางให้ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องกับโครงการต่างๆ มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ    
ในแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องและเพียงพอต่อภารกิจของแต่ละโครงการ 

6. ควรมีการทบทวนโครงการและแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและสนับสนุนความช่วยเหลือหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชน ภายในจังหวัดลำพูนเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมถึงการชี้แจงข้อมูลโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และ
ขอบเขตในการดำเนินงาน 

8. ควรมีการชี้แจงข้อมูลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และขอบเขตในการดำเนินงาน 

9. ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ภายในจังหวัดลำพูนทั้งในส่วน
ผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติการ 

10. ควรมีการพัฒนาการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
11. ควรมีแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และสรุปผลโครงการทุกโครงการอย่างต่อเนื่องและชัดเจน   

ทำให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการนำไปปรับปรุงการดำเนินโครงการ
เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเป็นไปตาม
กรอบงบประมาณและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการทำโครงการในอนาคต 
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3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. ควรมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล ำพูนในด้าน
ต่างๆ เช่น ในด้านการเขียนโครงการ การตั้งเป้าหมาย การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการให้สอดคล้องและถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ 

2. จัดให้มีการอบรมหรือสัมมนาของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในภารกิจงานที่ปฏิบัติ เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดลำพูน ในการให้บริการประชาชน เช่น การจัดการอบรมเชิงสัมมนาเพ่ือให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนเกิดการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการสาธารณะ เข้าใจถึงพันธกิจ และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในการให้บริการต่อผู้รับบริการ 

3. ในการจัดทำโครงการผู้ที ่เกี ่ยวข้องแต่ละโครงการควรมีการวางแผนการดำเนินโครงการ พิจารณา
งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรบุคคลในจำนวนที่เหมาะสมต่อโครงการ มีการทบทวนรายงานสรุปโครงการเดิม
ของปีที่ผ่านมาด้วย ทบทวนถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

4. ให้มีการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวของแต่ละโครงการในการวางแผนพิจารณางบประมาณ การดำเนินโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยให้มีการทบทวนการดำเนินโครงการที่ผ่านมาด้วย เพ่ือทำความความเข้าใจ
ในภารกิจงานที่ปฏิบัติตรงกัน เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล 

5. การแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หน่วยงานที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนควรประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ ให้ได้ในการจัดทำ
การประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพ่ือให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั ่วถึง ชัดเจน และรวดเร็ว รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากเครือข่ายเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนได้ต่อไป 

6. หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ ควรมีการ
แจ้งข้อมูลของโครงการให้แก่หน่วยงาน ผู้นำชุมชนและบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ ให้ได้รับข้อมูล
โครงการที่รวดเร็วและชัดเจน เพื่อให้หน่วยงาน ผู้นำชุมชนและบุคคลากรที่ เกี่ยวข้องช่วยกระจายข้อมูลโครงการไป
ยังประชาชนที่เข้ามารับบริการในโครงการนั ้นๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน รวมถึงการรับฟัง
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการจากประชาชน 

7. การจัดทำโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการควรที่จะมีการเขียนวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ
อย่างชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายของโครงการ มีการกำหนดตัวชี้วัดได้ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ มีการระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ แนว
ทางการปฏิบัติ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีวิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หลังจากดำเนิน
โครงการแล้วเสร็จจะต้องมีการจัดทำรายงานเพ่ือสรุปผลการดำเนินโครงการเพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จของโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโครงการต่อไป รวมถึงหากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการหรือมีการปรับเปลี่ยนฝ่ายในการรับผิดชอบจะมีฐานข้อมูลในการดำเนินการ เพ่ือ
ความต่อเนื่องในการพัฒนาและขยายผล/ต่อยอดโครงการต่อไป 
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8. การติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการ ควรมีการมอบหมายหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน มีการ
ติดตามงานในทุกระยะในการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของโครงการ ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรครวมถึงข้อจํากัดในการจัดทำโครงการ นำมาเป็นฐานข้อมูล
ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ และเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณและการวางแผนการดำเนินโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป 
ซึ่งจะทำ ให้โครงการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

9. การจัดทำรายงานสรุปของโครงการควรมีแบบฟอร์มเดียวกันทุกโครงการ เพื่อความสะดวกในการ
ประเมินโครงการ และทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโครงการในครั้งต่อไปทำความเข้าใจและสานต่อโครงการได้
ง่ายขึ้น 
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1. บทนำของการประเมินความพึงพอใจ 
1.1 สาระสำคัญของการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดทั้งจังหวัด อำนาจหน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
คือการให้บริการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัด
ลำพูน ได้แก่ การพัฒนาเมือง และระบบสาธารณูปโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การจัดการศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเน้นการบริหารจัดการการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 หมวด 1 มาตรา 6 รายละเอียดดังนี้ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง 

1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินความพึงพอใจ 
1. เพื่อประเมินประสิทธิผลในการจัดระบบการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการจัดระบบการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำพูน 
4. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต่อการ

บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
5. เพ่ือนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
1.3 เป้าหมายของการประเมินความพึงพอใจ 

1. ได้ข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

2. ทำให้ทราบปัญหา/อุปสรรค ความต้องการของประชาชน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน ในปะงบประมาณ พ.ศ.2565 

3. มีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจวางแผนการบริหารจัดการและการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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1.4 ของเขตของการประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่องานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการ
ประชาชนต่อโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดำเนินการรวบรวม/คัดเลือกโครงการที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยโครงการพัฒนาต้องปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542ลำพูน มีขอบเขตการประเมินดังนี้ 
  1. ประเมินประสิทธิผลของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  2. ประเมินประสิทธิภาพของโครงการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  3. ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชนต่อ
โครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนซึ่งดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตาม
หลักเกณฑ์คุณภาพการให้บริการที่ให้ความสำคัญกับปัจจัย 4 ด้าน ดังนี้ 
      (1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
      (2) ด้านช่องทางในการให้บริการ 
      (3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
      (4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  4. ดำเนินการคัดเลือกโครงการจากงานบริการสาธารณะทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ 

(1) โครงสร้างพื้นฐาน 
(2) การศึกษา 
(3) สาธารณสุข 
(4.) บริการทางสังคมและสวัสดิการ 
(5) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
(7) การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
(8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(9) การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และทำการสุ่มโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ด้านละ 1 โครงการ/กิจกรรมซึ่งจะได้โครงการ/กิจกรรมที่
ศึกษาทั้งสิ ้น จำนวน 9 โครงการ อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงเวลาของการประเมินผลโครงการ /กิจกรรม อยู่ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดต่อร้ายแรมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19  จึงต้องมีการ
ปรับสัดส่วนจำนวนโครงการ/กิจกรรมในแต่ละด้าน เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถ
ทำการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมได้ตามระยะเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
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1.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการในแต่ละงาน ดังนี้ 
(1) เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ

อยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(2) เป็นโครงการที่มีการขออนุมัติจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทำหลักฐานเอกสารเชิง

ประจักษ์ ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบด้วยหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ งบประมาณ
ของโครงการ ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการหรือเป้าหมาย วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินงาน วิธีหรือ
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลของโครงการ ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น 

(3) เป็นโครงการที่เป็นความต้องการของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ 

(4) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน 
(5) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินโครงการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(6 ) เป็นโครงการที่มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 

ซึ่งได้โครงการ/กิจกรรม ที่ทำการประเมินโครงการในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 
(1) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านสันคะยอม หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก เชื่อม

ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  

ด้านที่ 2 การศึกษา ได้แก่ 
(2) โครงการอุดหนุนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน ตามโครงการพัฒนาศูนย์

จีนศึกษา วัฒนธรรมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล (โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข ได้แก่ 
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูน 

ด้านที่ 4 บริการทางสังคมและสวัสดิการ ได้แก่ 
(4) กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการจังหวัดลำพูน 

ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
(5) ค่าจ้างเหมาการจัดการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดลำพูน 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ได้แก่ 
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.

2565 ภายใต้โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน ได้แก่ 
(7) โครงการค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรมจังหวัดลำพูน 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ 
(8) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 
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ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้แก่ 
(9) โครงการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพ้ืนบ้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 

1.6 ดำเนินการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวนอย่างน้อยโครงการ/
กิจกรรมละ 30 คน ยกเว้นโครงการ/กิจกรรมที่มีผู้รับบริการไม่ถึง 30 คน ยกเว้นโครงการ/กิจกรรมที่มีผู้รับบริการ
ไม่ถึง 30 คน จะใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนผู้รับบริการ ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3,442 คน 

1.7 ดำเนินการสร้างเครื่องมือการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) สำหรับเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้แนวคำถามแบบ Rating Scale ดังนี้ 

กำหนดระดับความพึงพอใจ/คาดหวัง ออกเป็น 5 ระดับ คือ 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการมาก 
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการมากที่สุด 

1.8 ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล 

1.9 ทำการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ ดังนี้ 
(1) การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  

ซึ่งดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำการประเมินโดยการวัดผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ จากผลสำเร็จ
ของโครงการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ (Objective) หรือเป้าหมาย (Goal) ของโครงการ ที่ผู้บริหาร
โครงการ ได้กำหนดไว้ โดยโครงการที่จะถือว่ามีประสิทธิผล ผลสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้น จะต้องได้ผลสำเร็จที่
เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่โครงการได้กำหนดไว้ 

(2) การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ที ่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำการประเมินโดยการนำผลสำเร็จของโครงการที ่เกิดขึ ้นจริงนำมา
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรวัดการดำเนินงานของโครงการว่าโครงการซึ่งนำมาทำนั้น           เมื่อ
ดำเนินการไปแล้ว ผลประโยชน์ของผู้บริหารโครงการหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการได้รับนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ได้ใช้ไปในโครงการนั้นเป็นอย่างไร โดยมีตัวชี้วัดที่นำมาใช้เป็นมาตรวัดประสิทธิภาพของ
โครงการ 3 ตัวชี้วัด คือ 

(2.1) เวลา (Time) หมายถึง ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ ได้กำหนดไว้ เปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาเมื่อลงมือปฏิบัติจริงนั้น เสร็จทันตามกำหนดเวลาหรือไม่ วิธีการดำเนินงานของโครงการที่ได้กำหนดไว้  
ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานหรือไม่ 

(2.2) ต้นทุน (Cost) หมายถึง งบประมาณค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 
เปรียบเทียบกับงบประมาณและทรัพยากรที่ได้ใช้จ่ายจริง เกินกว่าที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ วิธีการดำเนินงาน
ของโครงการทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร 
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(2.3) คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพของงานที่ได้รับจากผลสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นจริง 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลหรือตามที่ผู้บริหารโครงการได้กำหนดไว้แล้วเป็นอย่างไร คุณภาพ
ของงานที่เสร็จสิ้นเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งาน (หรือลูกค้า) หรือไม่ 

(3) การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวัง โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
แปลความหมาย ดังนี้  

คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการมากที่สุด  
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการมาก 
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการปานกลาง 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการน้อย 
คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการน้อยที่สุด 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.1 ประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 
ประสิทธิผลของโครงการ ประเมินจากการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดภายใต้กรอบ

ระยะเวลาและงบประมาณ ของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 
2565 พบว่า ในภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 
2565 มีการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด เท่ากับเป้าหมาย จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
และสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 และต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 11.11   

ตารางแสดงร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ 
 

โครงการ 
การบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ 

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   

1. โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัสทค์อนกรีต สายทางบ้านสันคะยอม หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก
เชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 
 

 

ด้านที่ 2 การศึกษา 
   

2. โครงการอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน ตาม
โครงการพัฒนาศูนยจ์ีนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสูม่าตรฐานสากล (โรงเรียนเวียงเจดีย์
วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) 

 
 

 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข 
   

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูน   
 

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
   

4. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจังหวัดลำพูน 
 

 
 

ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
   

5. ค่าจ้างเหมาการจดัการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดลำพูน 
 

  
ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 

   

6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพของประชาชนในจังหวัดลำพูน 
ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใตโ้ครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
   

7. โครงการค่ายอาสาพัฒนาคณุธรรมจังหวดัลำพูน 
 

 
 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   

8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 
 

 
 

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
   

9. โครงการฝึกอบรมและการจดักจิกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 

 
 

 

รวม 1 9 1 
(ร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ) 11.11 100 11.11 

 



  

-7- 
 
2.2 ประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 
 

2.2.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานของโครงการการให้บริการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 พบว่า ในภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 มีการดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามแผนงาน จำนวน 8 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ จำนวน 1 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 11.11 

ตารางแสดงร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน 

โครงการ 
การบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ 

เร็วกว่า
กำหนด 

ตาม
กำหนด 

ช้ากว่า
กำหนด 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   

1. โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัสทค์อนกรีต สายทางบ้านสันคะยอม หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก
เชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 
 

 

ด้านที่ 2 การศึกษา 
   

2. โครงการอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน ตาม
โครงการพัฒนาศูนยจ์ีนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสูม่าตรฐานสากล (โรงเรียนเวียงเจดีย์
วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) 

 
 

 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข 
   

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูน 
 

 
 

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
   

4. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจังหวัดลำพูน 
 

 
 

ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
   

5. ค่าจ้างเหมาการจดัการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดลำพูน 
  

 
ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 

   

6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพของประชาชนในจังหวัดลำพูน 
ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใตโ้ครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
   

7. โครงการค่ายอาสาพัฒนาคณุธรรมจังหวดัลำพูน 
 

 
 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   

8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 
 

 
 

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
   

9. โครงการฝึกอบรมและการจดักจิกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 

 
 

 

รวม 0 8 1 
(ร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ) 0.00 88.89 11.11 
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2.2.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 

2.2.2.1 ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 พบว่า โครงการทั้ง 9 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 8,469,050.- บาท มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ ้น จำนวน 7,874,420.- บาท สรุปได้ว่ามีประสิทธิภาพ
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 92.98  

ตารางแสดงร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ 

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
    

1. โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัสทค์อนกรีต สาย
ทางบ้านสันคะยอม หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสักเชื่อม
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพนู จังหวัดลำพูน 

2,526,000 2,450,000 76,000 96.99 

ด้านที่ 2 การศึกษา     
2. โครงการอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน ตามโครงการพัฒนา
ศูนย์จีนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสูม่าตรฐานสากล 
(โรงเรียนเวียงเจดยี์วิทยา อำเภอลี ้จังหวัดลำพูน) 

1,000,000 730,970 269,030 73.10 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข     
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัติการการแพทย์
ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูน 

500,000 308,080 191,920 61.62 

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ     
4. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจังหวัดลำพูน 2,793,760 2,793,760 0 100.00 
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม     
5. ค่าจ้างเหมาการจดัการขยะอันตรายชุมชนของ
จังหวัดลำพูน 

300,000 295,320 4,680 98.44 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ     
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ
ของประชาชนในจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.
2565 ภายใตโ้ครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวดัลำพูน ประจำปีบ
ประมาณ พ.ศ.2565 

18,300 17,300 1,000 94.54 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน     
7. โครงการค่ายอาสาพัฒนาคณุธรรมจังหวดัลำพูน 70,000 70,000 0 100.00 
ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 

460,990 460,990 0 100.00 

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี     
9. โครงการฝึกอบรมและการจดักจิกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 

800,000 748,000 52,000 93.50 

รวม 8,469,050 7,874,420 594,630 92.98 
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2.2.2.2 ร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของโครงการการ

ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 พบว่า มีโครงการที่มีการเบิกจ่าย
ตรงตามแผนการดำเนินโครงการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางแสดงร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย 

ตรงตามแผน 
ไม่ตรงตาม

แผน 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  

1. โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัสทค์อนกรีต สายทางบ้านสันคะยอม หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก
เชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 
 

ด้านที่ 2 การศึกษา   
2. โครงการอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน ตามโครงการ
พัฒนาศูนย์จีนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสูม่าตรฐานสากล (โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน) 

  

ด้านที่ 3 สาธารณสุข   
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูน   
ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ   
4. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจังหวัดลำพูน   
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม   
5. ค่าจ้างเหมาการจดัการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดลำพูน   
ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ   
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพของประชาชนในจังหวัดลำพูน ประจำปี 
พ.ศ.2565 ภายใตโ้ครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน 
ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2565 

  

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน   
7. โครงการค่ายอาสาพัฒนาคณุธรรมจังหวดัลำพูน   
ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565   
ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   
9. โครงการฝึกอบรมและการจดักจิกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 

  

รวม 9 0 
(ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผน) 100.00 0.00 
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2.2.2.3 ร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ ในภาพรวมของโครงการ

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 พบว่า โครงการมีการใช้จ่ายเงิน
ตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางแสดงร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ 

โครงการ 
มีการใช้จ่ายเงินตาม
กิจกรรมและสามารถ

ทวนสอบได้ 

ไม่มีการใช้จ่ายเงินตาม
กิจกรรมและสามารถ

ทวนสอบได้ 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  

1. โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัสทค์อนกรีต สายทางบ้านสันคะยอม หมู่
ที่ 1 ตำบลป่าสักเชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

  

ด้านที่ 2 การศึกษา   
2. โครงการอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง-
ลำพูน ตามโครงการพัฒนาศูนย์จนีศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสู่
มาตรฐานสากล (โรงเรยีนเวียงเจดยี์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) 

  

ด้านที่ 3 สาธารณสุข   
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัด
ลำพูน 

  

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ   
4. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจังหวัดลำพูน   
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม   
5. ค่าจ้างเหมาการจดัการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดลำพูน   
ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ   
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพของประชาชนใน
จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใตโ้ครงการฝึกอบรมการ
ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน ประจำปีบประมาณ 
พ.ศ.2565 

  

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน   
7. โครงการค่ายอาสาพัฒนาคณุธรรมจังหวดัลำพูน   
ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจำปี พ.ศ.2565 

  

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   
9. โครงการฝึกอบรมและการจดักจิกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีพื้นบ้านภูมิปญัญาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 

  

รวม 9 0 
(ร้อยละของการใช้จ่ายเงินตามกจิกรรมและสามารถทวนสอบได้) 100.00 0.00 
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2.2.2.4 ร้อยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส ในภาพรวมของโครงการการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2565 พบว่า โครงการมีการรายงานทางการเงินราย
ไตรมาส จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.78 และโครงการไม่มีรายงานทางการเงินรายไตรมาส จำนวน 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22  

ตารางแสดงร้อยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

โครงการ 
มีการรายงานทาง

การเงินรายไตรมาส 
ไม่มีการรายงานทาง
การเงินรายไตรมาส 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน   
1. โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัสทค์อนกรีต สายทางบ้านสันคะยอม 
หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสักเชื่อมตำบลศรบีัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน 

  

ด้านที่ 2 การศึกษา   
2. โครงการอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง-
ลำพูน ตามโครงการพัฒนาศูนย์จนีศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสู่
มาตรฐานสากล (โรงเรยีนเวียงเจดยี์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) 

  

ด้านที่ 3 สาธารณสุข   
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัด
ลำพูน 

  

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ   
4. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจังหวัดลำพูน   
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม   
5. ค่าจ้างเหมาการจดัการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดลำพูน   
ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ   
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพของประชาชนใน
จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใตโ้ครงการฝึกอบรมการ
ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน ประจำปีบประมาณ 
พ.ศ.2565 

  

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน   
7. โครงการค่ายอาสาพัฒนาคณุธรรมจังหวดัลำพูน   
ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจำปี พ.ศ.2565 

  

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   
9. โครงการฝึกอบรมและการจดักจิกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีพื้นบ้านภูมิปญัญาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 

  

รวม 7 2 
(ร้อยละของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส) 77.78 22.22 

 
 
 



  

-12- 
 

2.2.2.5 ร้อยละความสำเร็จของผลงาน 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 98.89   

ตารางแสดงร้อยละความสำเร็จของผลงาน 

โครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

1. โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัสทค์อนกรีต สายทางบ้านสันคะยอม หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสักเชื่อมตำบล 
ศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

ร้อยละ 100 

ด้านที่ 2 การศึกษา  
2. โครงการอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน ตามโครงการพัฒนาศูนย์
จีนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล (โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) 

ร้อยละ 100 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูน ร้อยละ 90 
ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ  
4. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจังหวัดลำพูน ร้อยละ 100 
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม  
5. ค่าจ้างเหมาการจดัการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดลำพูน ร้อยละ 100 
ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ  
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพของประชาชนในจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2565 
ภายใต้โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน ประจำปีบประมาณ พ.ศ.
2565 

ร้อยละ 100 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน  
7. โครงการค่ายอาสาพัฒนาคณุธรรมจังหวดัลำพูน ร้อยละ 100 
ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 ร้อยละ 100 
ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
9. โครงการฝึกอบรมและการจดักจิกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านภูมิปญัญาท้องถิ่น
ในจังหวัดลำพูน 

ร้อยละ 100 

เฉลี่ยรวมร้อยละความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 98.89 
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2.2.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการ 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโดยวัดจากความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อ

โครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมของ
โครงการ ประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก (4.48)  
 
ตารางแสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการ 

โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปรผล 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน     
1. โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัสทค์อนกรีต สายทางบ้านสันคะยอม หมู่ที่ 1 ตำบล
ป่าสักเชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

4.10 มาก 

ด้านที่ 2 การศึกษา   
2. โครงการอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน ตาม
โครงการพัฒนาศูนยจ์ีนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสูม่าตรฐานสากล (โรงเรียนเวียง
เจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) 

4.31 มาก 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข   
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัติการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูน 4.70 มากที่สุด 
ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ   
4. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจังหวัดลำพูน 4.83 มากที่สุด 
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม   
5. ค่าจ้างเหมาการจดัการขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดลำพูน 4.89 มากที่สุด 
ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ   
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพของประชาชนในจังหวัดลำพูน 
ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใตโ้ครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนจังหวัดลำพูน ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2565 

3.95 มาก 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน   
7. โครงการค่ายอาสาพัฒนาคณุธรรมจังหวดัลำพูน 4.64 มากที่สุด 
ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.
2565 

4.53 มากที่สุด 

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   
9. โครงการฝึกอบรมและการจดักจิกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี
พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 

4.40 มาก 

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 4.48 มาก 
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3. ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

จากตารางแสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวัง ในระดับมาก (4.23) และเมื่อพิจารณา
ความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (4.26) และมี
ความกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ น้อยที่สุด (4.19) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด (4.60) หรือคิดเป็นร้อยละ 92.00 และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้ บริการมากที่สุด 
(4.70) และมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการน้อยที่สุด (4.51) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจมากกว่าระดับที่คาดหวังไว้ 
(0.37) 
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ตารางแสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่น    
จังหวัดลำพูน 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.51 มากที่สุด 4.19 มาก 0.32 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการ  
ที่ชัดเจน เช่น การติดบอร์ดประกาศ หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.46 มาก 4.19 มาก 0.27 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.48 มาก 4.21 มาก 0.27 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.50 มาก 4.15 มาก 0.35 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.45 มาก 4.11 มาก 0.34 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.55 มากที่สุด 4.17 มาก 0.38 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.55 มากที่สุด 4.23 มาก 0.32 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.56 มากที่สุด 4.26 มาก 0.30 
ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.54 มากที่สุด 4.21 มาก 0.33 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.61 มากที่สุด 4.24 มาก 0.37 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.60 มากที่สุด 4.25 มาก 0.35 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.62 มากที่สุด 4.27 มาก 0.35 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.57 มากที่สุด 4.28 มาก 0.29 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 
Media) 

4.46 มาก 4.19 มาก 0.27 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบัความ
คิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

4.36 มาก 4.04 มาก 0.32 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.70 มากที่สุด 4.25 มาก 0.46 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม  4.69 มากที่สุด 4.15 มาก 0.54 
2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.61 มากที่สุด 4.19 มาก 0.42 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.75 มากที่สุด 4.31 มาก 0.44 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.76 มากที่สุด 4.22 มาก 0.54 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.74 มากที่สุด 4.23 มาก 0.51 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง 
เสมอภาค 

4.73 มากที่สุด 4.32 มาก 0.41 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง 
ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.72 มากที่สุด 4.30 มาก 0.42 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.62 มากที่สุด 4.26 มาก 0.36 
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ตารางแสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นจังหวัด
ลำพูน (ต่อ) 
 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.65 มากที่สุด 4.26 มาก 0.39 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.72 มากท่ีสุด 4.30 มาก 0.42 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/อาคาร 
อบจ. 

4.69 มากที่สุด 4.28 มาก 0.40 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.64 มากที่สุด 4.25 มาก 0.39 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.61 มากที่สุด 4.24 มาก 0.37 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.63 มากที่สุด 4.28 มาก 0.35 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.60 มากที่สุด 4.24 มาก 0.36 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.64 มากที่สุด 4.22 มาก 0.42 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 4.63 มากที่สุด 4.26 มาก 0.37 
9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.65 มากที่สุด 4.26 มาก 0.39 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.60 มากที่สุด 4.23 มาก 0.37 
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ตารางแสดงผลการประเมินการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพูน รายโครงการ 

งานบริการสาธารณะ 
ร้อยละ ความสำเร็จ 

   ระดบั    
   ความ 

ระดับ
ความ ผลต่าง ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่าย ของงาน    พึงพอใจ คาดหวัง 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการก่อสรา้งถนน
แอสฟัสทค์อนกรีต สายทาง
บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 1 
ตำบลป่าสักเชื่อมตำบลศรีบัว
บาน อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

2,450,000 บาท 
(96.99%) 

ร้อยละ 100 มากที่สุด 
(4.71) 

มาก 
(4.00) 

0.71 

1. ควรลาดยางมะตอย 
2. ต้องการให้ดำเนินการ 
ให้เรียบร้อย 

ด้านที่ 2 การศึกษา 
2. โครงการอุดหนุน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน 
ตามโครงการพัฒนาศูนย์จีน
ศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนสู่
มาตรฐานสากล (โรงเรยีน
เวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน) 

730,970 บาท 
(73.10%) 

ร้อยละ 100 มาก 
(4.38) 

มาก 
(4.00) 

0.38 

1. ต้องการให้มีการสอนภาษา 
จีนจากเพลง 
2. ต้องการอุปกรณ์การเรียน 
เพิ่มขึ้น เข่น หนังสือภาษาจีน 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินในจังหวัดลำพูน 

308,080 บาท 
(61.62%) 

ร้อยละ 90 มากที่สุด 
(4.68) 

มาก 
(4.15) 

0.53 1. ควรจดัอบรมทุกปีและควรม ี
การอบรมปลีะ 3-4 ครั้ง 
2. ควรมีการจัดอบรมให้กับ 
หน่วยงานเอกชนท่ีสนใจ 
3. ต้องการให้มีการจัดอบรม 
แบบมีท่ีพัก 
4. สถานท่ีอบรมควรมีพื้นที ่
เพียงพอต่อภาคปฏิบตั ิ
5. ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม 
กระชับเข้าใจง่าย เช่น เรื่อง 
CPR  

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
4. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้พิการจังหวัดลำพูน 

2,793,760 บาท 
(100%) 

ร้อยละ 100 มากที่สุด 
(4.95) 

มากที่สุด 
(4.68) 

0.31 1. ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณ 
เร็วยิ่งขึ้น 
2. ขอให้มีการจดัทำข้อมูลเชิง 
รุกจำนวนผู้พิการในจังหวัด 
ลำพูน 

 
 
 



  

-18- 
ตารางแสดงผลการประเมินการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพูน รายโครงการ (ต่อ)  

งานบริการสาธารณะ 
ร้อยละ ความสำเร็จ 

   ระดบั    
   ความ 

ระดับ
ความ ผลต่าง ข้อเสนอแนะ 

การเบิกจ่าย ของงาน    พึงพอใจ คาดหวัง 
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม 

5. ค่าจ้างเหมาการจดัการ
ขยะอันตรายชุมชนของ
จังหวัดลำพูน 

295,320 บาท 
(98.44%) 

ร้อยละ 100 มากที่สุด 
(4.83) 

มากที่สุด 
(4.57) 

0.26 1. ควรเพิ่มงบประมาณในการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอย
อันตรายท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต 
2. ควรมีเจ้าหน้าท่ีทำโครงการให้
เพียงพอ 
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในระดับ
พื้นท่ีเพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยอันตราย
ให้ได้มากที่สุด ไม่ให้ขยะอันตราย 
สะสมในพื้นท่ี อปท. 
4. ขอให้มีการสง่หนังสือล่วงหน้า 
อย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันรวบรวมขยะ
เพื่อความสะดวกในการจัดทำเอกสาร
ภายในหน่วยงานและเตรียมเนินการ 
5. ต้องการให้มีการจัดลำดับคิวในการ
ลงขยะ 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิอาชีพของ
ประชาชนในจังหวัดลำพูน 
ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้
โครงการฝึกอบรมการ
ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนจังหวัดลำพูน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

17,300 บาท 
(94.54%) 

ร้อยละ 100 มาก 
(3.88) 

มาก 
(3.70) 

0.18 

 
ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
7. โครงการค่ายอาสาพัฒนา
คุณธรรมจังหวัดลำพูน 

70,000 บาท 
(100%) 

ร้อยละ 100 มากที่สุด 
(4.92) 

มากที่สุด 
(4.96) 

-0.04 
 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ประจำปี พ.ศ.
2565 

460,990 บาท 
(100%) 

ร้อยละ 100 มากที่สุด 
(4.96) 

มากที่สุด 
(4.79) 

0.17  1. ควรมีการจัดทำหลักสูตรอบรม 
 ให้เฉพาะทาง 
 2. ต้องการให้มีการปฏิบัติมากกว่าน้ี 
 3. ควรหาอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
 4. ควรมีการจัดฝึกอบรมต่อไป  

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
9. โครงการฝึกอบรมและ
การจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี
พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
จังหวัดลำพูน 

748,000 บาท 
(93.50%) 

ร้อยละ 100 มากที่สุด 
(4.86) 

มากที่สุด 
(4.68) 

0.18 

1. ควรเพิ่มจำนวนผูเ้ข้าอบรม 
2. ควรเพิ่มจำนวนวันในการอบรม 

รวม 
 7,873,420 บาท 

(92.98) 
ร้อยละ  
98.89 

มากที่สุด 
(4.69) 

มาก 
(4.39) 

0.30  



  

 
 

 
 
 
 

ตารางแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

รายการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

เงินเบิกจ่าย 

เบิกจ่ายจริง 249,984,488.79 63.93 

97.16 ขออนุมัติกันเงิน 
กรณีก่อหนี้ผูกพัน 11,062,865.01 2.83 

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 111,866,439.98 28.61 
รายจ่ายรอจ่ายปี 2564 (เงินโบนัส) 7,000,000.00 1.79 

เงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสม 11,086,206.22 2.84 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 391,000,000.00 100.00 

จากตารางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ตั้งข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 391,000,000.- บาท  จำแนกเป็น 
 - ในส่วนของเงินเบิกจ่ายทั้งหมด            เป็นเงิน 379,913,793.78 บาท  คิดเป็นร้อยละ  97.16 
 - ในส่วนของเงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสม เป็นเงิน   11,086,206.22 บาท  คิดเป็นร้อยละ    2.84 
               งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เป็นเงิน 391,000,000.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
แผนภูมแิสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม. พ.ศ.2565  

 

เบิกจ่ายจริง
249,984,488.79 

63.93%

เงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสม
11,086,206.22 

2.84%

รายจา่ยรอจา่ยปี 2565 (เงินโบนสั) 
7,000,000.00 

1.79%

กรณีก่อหน้ีผูกพัน 11,062,865.01 
2.83%

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน, 
111,866,439.98 

28.61%

ขออนุมัติกันเงิน 
122,929,304.99 

31.44%

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เป็นเงิน 391,000,000.00 บาท

 สรุปผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
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รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 

ตารางแสดงข้อมูลรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

รายรับ ประมาณการ รับจริง 
*รายได้จัดเก็บเอง*   
หมวดภาษีอากร 18,000,000.00 16,347,715.30 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,420,000.00 498,571.71 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,984,000.00 6,568,191.68 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 310,000.00 219,790.00 
หมวดรายได้จากทุน 20,000.00 656,000.00 
*รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*   
หมวดภาษีจัดสรร 277,700,000.00 301,075,367.21 
*รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 85,585,800.00 85,565,800.00 

รวมรายรับ 391,000,000.00 411,003,435.90 
 

แผนภูมแิสดงข้อมูลการแบ่งประเภทรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 

ตารางแสดงข้อมูลรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง 
งบกลาง 18,625,775.00 18,157,656.53 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 8,726,965.00 8,726,960.00 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 92,572,801.00 92,234,224.25 
ค่าตอบแทน 12,432,550.00 4,546,976.29 
ค่าใช้สอย 43,624,306.00 37,323,914.30 
ค่าวัสดุ 23,215,342.00 19,898,464.74 
ค่าสาธารณูปโภค 6,392,000.00 6,286,016.27 
ค่าครุภัณฑ์ 30,929,066.00 19,472,752.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 150,097,995.00 39,268,660.84 
เงินอุดหนุน 3,900,200.00 3,595,950.60 
รายจ่ายอื่น 483,000.00 472,912.97 

รวมรายจ่าย 391,000,000.00 249,984,488.79 

แผนภูมแิสดงข้อมูลการแบ่งประเภทรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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รายละเอียดรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน/งาน 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 
 

ตารางแสดงข้อมูลรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน/งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

รายจ่ายตามแผนงาน/งาน จ่ายจริง 
งบกลาง 18,157,656.53 
งานบริหารทั่วไป 51,072,879.16 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 9,256,127.11 
งานบริหารงานคลัง 23,007,459.88 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 749,646.00 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,164,029.10 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 11,857,900.81 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,113,504.25 
งานระดับมัธยมศึกษา 15,826,803.39 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 5,034,075.32 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,787,504.48 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,126,799.36 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,656,660.00 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 295,320.00 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 924,060.60 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 126,060.00 
งานกีฬาและนันทนาการ 2,413,733.62 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 4,131,540.00 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 999,610.00 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 16,124,628.28 
งานก่อสร้าง 74,035,295.90 
งานส่งเสริมการเกษตร 123,195.00 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 

รวมรายจ่าย 249,984,488.79 
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แผนภูมแิสดงข้อมูลรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน/งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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คำอธิบายเพิ่มเติม จากแผนภูมิ พบว่า งานก่อสร้างมีการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การโอนลด
งบประมาณในการดำเนินงานโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือนำเงินที่
โอนลดส่วนใหญ่มาใช้จ่ายในแผนงานก่อสร้างนั้น เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการจัดบริการสาธารณะอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยการ
จัดเตรียมเพ่ือดำเนินงาน 3 โครงการ ประกอบด้วย 
 1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าการ
ผลิตและการแปรรูป เน้นการลดต้นทุน พร้อมทั้งศึกษาเพื่อรองรับการขยายตลาด เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรภายใน
จังหวัดลำพูน เป็นแหล่งศึกษาดูงานและพัฒนาอาชีพทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหมอย่างครบวงจร ให้กับ
เกษตรกร นักท่องเที่ยว นักเรียน/นัดศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่มีความสนใจประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้อยู่คู่กับจังหวัดลำพูน 
 2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีศูนย์เครื ่องจักรกลแบบครบวงจร มีพื ้นที ่ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมที่
สะดวกสบายและเพียงพอ และมีโรงจอดเครื่องจักรที่สะดวกปลอดภัย 
 3. โครงการจัดตั ้งศูนย์พัฒนาทักษะการอาชีพประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาทักษะการอาชีพประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นศูนย์ฝึกอบรม 
พัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้ว่างงานจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ใน

การประกอบอาชีพในสถานประกอบการและอาชีพอิสระได้ รวมไปถึงการจัดการพื้นที่การเกษตรในรูปแบบ “โคก 
หนอง นา โมเดล” เพ่ือนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาขยายผลให้เป็นรูปธรรมสู่การ
ปฏิบัติจริง  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดซื้อที่ดิน ประมาณ 50-60 ไร่ 
เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดจนเพื่อรองรับการ
ดำเนินภารกิจอ่ืนๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 

 

 
 

 




