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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูน หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูน ในรายงานฉบบั
น้ี จะไดรั้บการพิจารณาจากคณะผูบ้ริหารเทศบาลเมืองล าพูน และน าไปแกไ้ขปรับปรุงการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองล าพูนใหบ้งัเกิดผลดีต่อประชาชนและองคก์รต่อไป 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1. ความหมาย และความส าคัญ ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมท่ีท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการ
ติดตามและบนัทึกผลการปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซ่ึงก าหนดไวใ้น
แผนงานการติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนม้ท่ีไม่ตอ้งการไดล้่วงหนา้ซ่ึงท าให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการ
แกไ้ข การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการติดตามผลมาระยะหน่ึงเพื่อประเมินวา่ความ
เปล่ียนแปลง(ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิบัติ)ท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ผลการ
ประเมินอาจยืนยนัวา่การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าชา้หรือ
ผลกระทบขา้งเคียงซ่ึงควรแก่การทบทวน 

การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัสาหรับผูบ้ริหารท่ีจะไดท้ราบถึงผลการปฏิบติังานใน
ช่วงเวลาท่ีผา่นมาซ่ึงผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางท่ีผูบ้ริหารจะน าไป
ปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลเป็นท่ีเร่ืองท่ีส าคญัมากและเป็นหัวใจของการใชแ้นวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ

บริหารจดัการซ่ึงมีลกัษณะของการปฏิบติัท่ีมีความต่อเน่ืองการติดตามผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองจะมีประโยชน์
ต่อองคก์รและผูบ้ริหารดงัน้ี 

1. สามารถเฝ้าดูความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกบัสมมติฐานท่ีเคยตั้งไวใ้นแผน 
2.สามารถหาแนวโนม้จากตวัช้ีวดัเพื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ละใหห้ลกัส าหรับแกไ้ข
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการปฏิบติัไดต้ามความจ าเป็น 
3.สามารถจดัทาระบบเตือนล่วงหนา้เน่ืองจากไดเ้ห็นถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
4.มีขอ้มูลพื้นฐานสาหรับการประเมินวา่จะบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามแผนหรือไม่ 
ส าหรับการประเมินผลท่ีไดจ้ากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐานซ่ึงจะท าให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลง

อนัเป็นผลจากการด าเนินงานโดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสใหท้บทวนวา่ 
1.การปฏิบติังานมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2.วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ต่แรกสมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลไดจ้ริงหรือไม่ 
3.สาเหตุท่ีไม่สามารถบรรลุไดต้ามเป้าหมาย 
4.ตวัช้ีวดัท่ีนามาใชว้ดัความเปล่ียนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
5.มีเร่ืองอะไรท่ีประสบความส าเร็จและควรสานต่อบา้ง 
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6.ไดเ้รียนรู้ปัญหาซ่ึงอาจหลีกเล่ียงไดใ้นอนาคต 
7. ควรปรับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในแผนอยา่งไร 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1.เพื่อทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานท่ีท าไปแลว้นั้น ได้ผลมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่อยา่งไร 
 2.ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งการด าเนินงาน เช่น ปัญหาทางดา้นการเงิน (การเบิกจ่ายล่าชา้) ปัญหา
ดา้นบุคลากร ปัญหาดา้นเทคนิค และปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดไว ้
 3.ผลท่ีไดรั้บจากโครงการมีอะไรบา้ง มีปัญหารวมทั้งขอ้ดีต่าง ๆ ท่ีจะเป็นแนวทางส าหรับจดัท าโครงการ
ต่อไป 
 4.ทบทวน ถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผน
โครงการในอนาคต 
 5.เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการของเทศบาลและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบวา่หน่วยงานต่างๆ ไดด้ าเนินงานตามโครงการท่ีไดรั้บ

การจดัสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานประจ าปีหรือไม่หรือมี

ปัญหาขอ้ขดัขอ้งประการใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดต้ามท่ีก าหนดไว ้  

 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

  1. การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินงานและ

การใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการท่ีเป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผล

ความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อเป็น

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาพฒันา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป 

  2. การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาโดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ

ด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีใชจ้ริงของโครงการท่ีให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์

การพฒันา เม่ือส้ินสุดงวดปีงบประมาณ เพื่อเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพฒันาแต่ละ

ดา้น รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และน าเสนอเป็นขอ้มูลต่อผูบ้ริหารเทศบาลต่อไป 
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ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  

แผนภาพท่ี 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยทุธ์  

 

วิเคราะห์สถานการณ์    

 

  

       การวางแผน            วิสัยทัศน์      พันธกิจ   เป้าประสงค์     กลยุทธ ์

 

 

 

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ       แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

ควบคุมและประเมินผล            ติดตามและประเมนิผล 

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์
กล่าวคือ  หลงัจากท่ีไดน้ าแผนการพฒันาไปสู่การปฏิบติัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากปฏิบติังานส าหรับน าไป
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผล ของเทศบาลเมืองล าพูน เป็นการติดตาม และประเมินผลหลงัจากท่ี
ไดน้ าแผนพฒันาไปสู่การปฏิบติัเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562) 
ทั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  ท่ีได้
ระบุในหมวดท่ี 6 ขอ้ 28 ,ขอ้ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2561  ขอ้ 12 ,ขอ้ 13  ซ่ึงได้ก าหนด “ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ส าหรับก าหนดแนวทาง  วิธีการ และให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
โดยใหร้ายงานผลและเสนอความเห็นท่ีไดต่้อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน
และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทัว่กนัอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปีและจะตอ้งปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดงัน้ี 

 

แผนภาพท่ี 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผนพัฒนา ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง

ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงานผล

การติดตามและประเมินผล 

ทบทวน / 

ปรับปรุง  / 

           แก้ไข               

เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา                

ให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ เสนอผู้บรหิารท้องถิ่น, สภาท้องถิน่ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

การนำแผน 

ไปสู่การปฏิบัติ 

-ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองลำพูน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 หน้า 5 
 

4. ระเบียบ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผล  
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา มีองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการติดตามดงัน้ี 
1. แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 28 โดยมีภาคประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 

2. การบนัทึกขอ้มูลในแบบรายงาน ดงัน้ี แบบท่ี 1 การก ากบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบบท่ี 3/1 แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  

3.  การติดตามและประเมินผลดว้ยระบบ e-plan  
 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผล  
แบบท่ี 1 การก ากบัการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพฒันา  
การติดตามและประเมินผลดว้ยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
ใหห้น่วยงานระดบักองจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
วิเคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน จากแบบประเมินผลการด าเนินงานตนเอง 

SAR (Self Assessment Report) ใน 6 แบบ ไดแ้ก่ 
- แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัโครงการ (ME4) 
- แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบักลยทุธ์ (ME3) 
- แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัยทุธศาสตร์ (ME2) 
- แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัหน่วยงาน (ME1) 
- แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (SP_ME2) 
- แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมขององคก์าร (SP_ME1) 

สรุปประสิทธิภาพการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ในภาพรวม (SPME1/ME1) 
สรุปผลความพึงพอใจการด าเนินโครงการในภาพรวมของหน่วยงาน 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

1.ท าให้ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงการปฏิบติังานตามแผนพฒันาเทศบาลประจ าปี  และความสอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์ในระดบัต่างๆ 

2.ท าให้ผูบ้ริหารได้ทราบผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปี 

3.ท าให้ผูบ้ริหารได้ทราบถึงปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ  ส าหรับเป็น
ขอ้พิจารณาในการปรับปรุงแผนงาน  หรือโครงการใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้น 
 5.ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาล 
 6.ไดข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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ส่วนท่ี 2  

การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในคร้ังน้ี นั้น ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 ทั้งน้ีได้มี

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 ไดก้ าหนดใหก้ารติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีจะตอ้งรายงานผลและเสนอความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมิน ภายในเดือนตุลาคม 

พ.ศ.2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด า เนินการภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ้ 12 แกไ้ข

เพิ่มเติมปรับปรุง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 ให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ

หน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี โดยปฏิบติัตามระเบียบใหเ้ป็นปัจจุบนั 

1.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น 

 วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน 

  การก าหนดวิสัยทศัน์ของเทศบาลเมืองล าพูน  ได้จดัท าขึ้น โดยคณะผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลเมืองล าพูน  รวมถึงขา้ราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในจงัหวดัล าพูน  และประชาชนท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมือง
ล าพูนมาร่วมแสดงความคิดเห็น  และพิจารณาถึงจุดอ่อน   จุดแข็ง  โอกาส  และขอ้จ ากดั ของเทศบาล  จึงไดก้ าหนด
วิสัยทศัน์ของเทศบาลในลกัษณะการใชถ้อ้ยค าท่ีคลอ้งจองกนั  ดงัต่อไปน้ี 

 

“ล าพูน เป็นเมืองเก่าท่ีมีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี บนวิถีความพอเพยีง” 
 

โดยมีเหตุผลประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าว  ดังต่อไปนี ้

• เมืองล าพูน  มีศักยภาพเป็นเมืองแห่งวฒันธรรม  เพราะมีแหล่งโบราณสถาน  สถานท่ีส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีคุณค่าอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

• เมืองล าพูน เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นเมืองท่ีสงบร่มเยน็  เพราะมีวดัวาอารามตลอดจน
ประเพณีท่ีดีงาม  และน่าสนใจมากมาย 
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• เมืองล าพูน เป็นเมืองท่ีเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตรท่ีส าคัญ   แห่งหน่ึงของ
ภาคเหนือ  ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีพอควร 

• เมืองล าพูน  มีนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นแหล่งของการลงทุน การจา้งงาน ตลอดจนการผลิตและจ าหน่าย
สินคา้อุตสาหกรรมท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ 

• เมืองล าพูน  เป็นพื้นท่ีเป้าหมายตามโครงการเมืองแฝดเชียงใหม่–ล าพูน  ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีส าคญัประการ
หน่ึงของรัฐบาลในการพฒันาเมืองเชียงใหม่–ล าพูน  ให้เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ  สังคม  การบริการ  
ตลอดจนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง  6  ประเทศ   นอกจากน้ี เมืองล าพูนยงั
มีศกัยภาพสูงในดา้นการมีส่วนร่วม   ขององคก์รชุมชนและประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 จากวิสัยทศัน์ท่ีไดก้  าหนดขึ้นเป็นกรอบและแนวทางไปสู่การก าหนดพนัธกิจ และจุดมุ่งหมายการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืของเทศบาลเมืองล าพูน  ดงัน้ี 

พนัธกจิของเทศบาลเมืองล าพูน 
 พนัธกจิหลกัที่ 1    

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
พนัธกจิหลกัที่ 2  
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 พนัธกจิหลกัที่ 3  
การปรับปรุงและพฒันาระบบการศึกษาและสาธารณสุข 

 พนัธกจิหลกัที่ 4  
การปรับปรุงและพฒันาระบบสาธารณูปโภคให้ไดม้าตรฐาน และเพียงพอต่อความตอ้งการ ของประชาชน 
เพื่อรองรับการขยายตวัของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 

 พนัธกจิหลกัที่ 5  
การปรับปรุงและพฒันาระบบบริหารจดัการ ตลอดจนความมัน่คง และปลอดภยั ในชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย่ังยืนของเทศบาลเมืองล าพูน 
1.    การร้ือฟ้ืนบรรยากาศ นครหริภุญชัยให้เป็นเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีชีวิตรวมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิตความ

เป็นอยูแ่บบลา้นนา และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหดี้ขึ้น ลดมลพิษจากส่ิงแวดลอ้ม 
3. ประชากรมีรายไดพ้อเพียง และมีความเป็นอยูท่ี่ดี ลดจ านวนผูว้า่งงานลง 
4. ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูอ่ยา่งพอเพียง 
5. องค์กรชุมชนมีความเขม้แข็ง และประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ประชาชนมีความรู้สึก

มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
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จากวิสัยทศัน์ (Vision) ของการพฒันาเทศบาลเมืองล าพูน สามารถน ามาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี

จะตอ้งด าเนินการพฒันาตามล าดบัขั้นตอน ท่ีมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาของเทศบาล    การตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนเป็นหลกั   โดยยึดนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัล าพูน   กรอบยุทธศาสตร์การ

พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และนโยบายของผูบ้ริหาร เป็นส าคญั รวมทั้งค  านึงถึงศกัยภาพและขอ้จ ากดั

ดา้นงบประมาณประกอบไปพร้อมๆกนั จึงเป็นการวางแนวทางการพฒันาท่ีมีทิศทางท่ีชดัเจน และตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน  อยา่งแทจ้ริง    

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองล าพูน 
 จากวิสัยทศัน์ (Vision) แนวนโยบายของรัฐบาล และอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล สามารถน ามาก าหนดเป็น

ประเด็นยทุธศาสตร์ของเทศบาลเมืองล าพูน ได ้6 ดา้นดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาของเทศบาลเมืองล าพูน 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหาร

จดัการท่ีดี  
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 1.2 โครงการพฒันาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการทั้งหมด
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส่ีปี  ปี 2561 

จ านวนโครงการที่
ได้รับงบประมาณ 

 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

88 47 30.13 24 51.06 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

25 10 6.41 10 100.00 

3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

94 19 12.18 18 94.74 

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

96 8 5.13 7 87.50 

5.  ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

21 15 9.62 12 80.00 

6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และ
บริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหาร
จดัการท่ีดี  

82 57 36.54 52 91.23 

รวมทั้งส้ิน 406 156 100.00 123 78.85 

  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561) 

 1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

      สรุปได้ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     

มีโครงการทั้งหมดในแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี จ านวน  88 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561
จ านวน  47  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแลว้เสร็จจ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.06 จากจ านวน
โครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน     
มีโครงการทั้งหมดในแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี จ านวน  25 โครงการได้รับจดัสรรงบประมาณในปี 2561
จ านวน  10  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแลว้เสร็จจ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  จากจ านวน
โครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 
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 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมดในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี จ านวน 94 โครงการได้รับจดัสรรงบประมาณในปี 2561 จ านวน  19  โครงการ ด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.74  จากจ านวนโครงการท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว มีโครงการทั้งหมดในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี จ านวน  96 โครงการไดรั้บจดัสรรงบประมาณในปี 
2561จ านวน  8  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแลว้เสร็จจ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50  จากจ านวน
โครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีโครงการ
ทั้งหมดในแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี จ านวน 21 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561 จ านวน 15 
โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแลว้เสร็จจ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 จากจ านวนโครงการท่ีไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณ 

   ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการ 
บริหารจดัการท่ีดี  มีโครงการทั้งหมดในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี จ านวน 82 โครงการไดรั้บจดัสรรบประมาณ 
ในปี 2561 จ านวน 57  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแลว้เสร็จจ านวน 52 โครงการคิดเป็นร้อยละ 91.23 จาก 
จ านวนโครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 
 

 1.4 ผลส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองล าพูน 

 ผลการประเมินความพงึพอใจในการพฒันาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปี พ.ศ.2561 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ทั้ง 17 ชุมชน ท่ีมีต่อแผนพฒันา

เทศบาลเมืองล าพูน จากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมา จ านวน 380 ชุด สามารถสรุปผลการประเมิน
ได ้ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามชุมชน  
เขต ช่ือชุมชน จ านวนท่ีตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 

1 

1.ชุมชนชยัมงคล 21 5.53 
2.ชุมชนประตูล้ี 30 7.89 
3.ชุมชนท่าขาม-บา้นฮ่อม 18 4.74 
4.ชุมชนบา้นท่า-ท่านาง 14 3.68 
5.ชุมชนศรีบุญเรือง 12 3.16 
6.ชุมชนบา้นหลวย 18 4.74 
7.ชุมชนสันป่ายางหลวง 17 4.47 
8.ชุมชนช่างฆอ้ง 15 3.95 

2 
1.ชุมชนสันดอนรอม 57 15.00 
2.ชุมชนจามเทวี 15 3.95 
3.ชุมชนมหาวนั 48 12.63 

3 

1.ชุมชนไก่แกว้ 24 6.32 
2.ชุมชนสันป่ายางหน่อม 8 2.11 
3.ชุมชนหนองเส้ง 42 11.05 
4.ชุมชนสวนดอก 22 5.79 
5.ชุมชนพระคงฤาษี 13 3.42 
6.ชุมชนหนา้สถานีรถไฟ 6 1.58 

รวมทั้งส้ิน 380 100 
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ตารางท่ี 2 แสดงความถี่ด้านระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1 ปี  0 0 
1 – 5 ปี  7 1.8 
6 – 10 ปี   27 7.1 
11 – 15 ปี        21 5.5 
15 ปีขึ้นไป 325 85.5 

รวม 380 100.0 

จากตารางท่ี 2 แสดงความถ่ีดา้นระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 
380 คน พบว่า ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล 15 ปีขึ้นไป  จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5  
รองลงมามีระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล 6 – 10 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1  และมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่
ในเขตเทศบาล 11 – 15 ปี จ านวน 21 คิดเป็นร้อยละ 5.5 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงความถี่ด้านระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 
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ต ่ำกว่ำ 18  ปี        
1%

18 – 30  ปี
5% 31 - 40 ปี 

13%

41 – 50 ปี          
11%

51 - 60 ปี        
27%

61 ปีขึ้นไป 
43%

แผนภูมิแสดงควำมถี ด้ำนอำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ตารางท่ี 3 แสดงความถี่ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 18  ปี 4 1.1 
18 – 30  ปี 20 5.3 
31 - 40 ปี 48 12.6 
41 – 50 ปี 43 11.3 
51 - 60 ปี 104 27.4 

61 ปีขึน้ไป 161 42.4 
รวม 380 100.0 

จากตารางท่ี 3 แสดงความถ่ีดา้นอายขุองผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 380 คน พบวา่ ส่วนใหญ่ มีอายุ  
61 ปีขึ้นไป  จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4  รองลงมามีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.4 และมีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงความถี่ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 4 แสดงความถี่ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม     

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 131 34.5 
หญิง 249 65.5 

รวม 380 100.0 
จากตารางท่ี 4 แสดงความถ่ีด้านเพศของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 380 คน พบว่า ส่วนใหญ่     

เป็นเพศหญิง จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 และเป็นเพศชาย จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ตามล าดบั 
จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
แผนภูมิท่ี 3 แสดงความถี่ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม     
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ตารางท่ี 5 แสดงความถี่ด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 92 24.2 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 114 30.0 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 51 13.4 
ปริญญาตรี           105 27.6 
สูงกว่าปริญญาตรี 15 3.9 
อ่ืนๆ 3 0.8 

รวม 380 100.0 
จากตารางท่ี 5 แสดงความถ่ีดา้นระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 380คน พบวา่ ส่วน

ใหญ่ มีระดับการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมามีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 และมีระดบัการศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 92  คิดเป็นร้อยละ 24.2 
ตามล าดบัจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงความถี่ด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม     
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ตารางท่ี 6 แสดงความถี่ด้านอาชีพหลกัของผู้ตอบแบบสอบถาม     

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ           33 8.7 
เอกชน/รัฐวิสาหกจิ   18 4.7 
ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 96 25.3 
รับจ้าง   151 39.7 
นักเรียน/นักศึกษา 5 1.3 
เกษตรกร 3 .8 
อ่ืนๆ 74 19.5 

รวม 380 100.0 
จากตารางท่ี 6 แสดงความถ่ีดา้นอาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 380คน พบวา่ ส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพรับจา้ง จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 96 คน  คิด
เป็นร้อยละ 25.3 และอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขา้ราชการบ านาญ ผูสู้งอายุ แม่บา้น เป็นตน้ จ านวน 74 คิดเป็นร้อยละ 19.5 
ตามล าดบัจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงความถี่ด้านอาชีพหลกัของผู้ตอบแบบสอบถาม     
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ตารางท่ี 7 แสดงความถี่ด้านรายได้ต่อเดือนของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม     

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 5,000 บาท   70 18.4 
5,000-10,000 บาท 142 37.4 
10,001-15,000 บาท 64 16.8 
15,001-20,000 บาท 42 11.1 
มากกว่า 20,000 บาทขึน้ไป 62 16.3 

รวม 380 100.0 
จากตารางท่ี 7 แสดงความถ่ีดา้นรายไดต่้อเดือนของครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 380

คน พบว่า ส่วนใหญ่ มีรายไดต้่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 รองลงมามี
รายไดต้่อเดือนต ่ากว่า 5,000 จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40 และมีรายไดต้่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท
จ านวน 64  คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 ตามล าดบัจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
แผนภูมิท่ี 6 แสดงความถี่ด้านรายได้ต่อเดือนของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม     
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ส่วนท่ี 2 ความพงึพอใจในการพฒันาท้องถิ่น 

ความหมายของระดับค่าเฉลีย่ 

ระดับความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดบั มากท่ีสุด 4.21 - 5.00 80.01 – 100.00 

ระดบั มาก 3.41 - 4.20 60.01 – 80.00 

ระดบั ปานกลาง 2.61 - 3.40 40.01 – 60.00 

ระดบั นอ้ย 1.81 - 2.60 20.01 – 40.00 

ระดบั นอ้ยท่ีสุด 1.00 - 1.80 1.00 – 20.00 

 
ตารางท่ี  8  แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 รายการ ค่าเฉลีย่ Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

1. ท่านพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล
เมืองล าพูน มากนอ้ยเพียงใด 

3.82 .760 76.40 ระดบั มาก 

2. ท่านพอใจในการจดักิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนาต่าง ๆ 
เช่น วนัเขา้พรรษา วนัวิสาขบูชา และการจดักิจกรรมการอนุรักษ ์
และการสืบสานประเพณีวฒันธรรม  เช่น งานสงกรานต์ งาน
ลอยกระทง ของเทศบาลเมืองล าพูน มากนอ้ยเพียงใด 

4.00 .735 80.00 ระดบั มาก 

3. ท่านมีความพึงพอใจในการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การด าเนินงานของเทศบาลเมืองล าพูน มากนอ้ยเพียงใด 

3.73 .793 74.60 ระดบั มาก 

4.ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงภูมิทศัน์สถานท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน มากนอ้ยเพียงใด 

3.75 .789 75.00 ระดบั มาก 

5.1 ความพึงพอใจการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม 

3.63 .767 72.60 ระดบั มาก 

5.2 ความพึงพอใจการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

3.61 .793 72.20 ระดบั มาก 

5.3 ความพึงพอใจมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3.59 .835 71.80 ระดบั มาก 

5.4 ความพึงพอใจประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

3.63 .797 72.60 ระดบั มาก 

ความพงึพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี ้ 3.71 .673 74.20 ระดับมาก 
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จากตาราง ท่ี 8 แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ท่ี 1 ในเร่ืองพอใจในการจดักิจกรรมในวนัส าคญัทาง
ศาสนาต่าง ๆ เช่น วนัเขา้พรรษา วนัวิสาขบูชา และการจดักิจกรรมการอนุรักษ ์และการสืบสานประเพณีวฒันธรรม  
เช่น งานสงกรานต ์งานลอยกระทง ของเทศบาลเมืองล าพูน อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมามีความ
พอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองล าพูน ค่าเฉล่ีย 3.82 และเร่ืองพึงพอใจในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ค่าเฉล่ีย 3.75 ตามล าดับ จากผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน พบวา่มีความพึงพอใจในภาพรวมของยทุธศาสตร์  ท่ี 1 
การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย 3.71 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  

- ควรปรับปรุงร้านอาหาร เช่น ก๋วยเต๋ียว ร้านขายของสด เพราะมีกล่ินแรงมาก 
- พอใจในกิจกรรมเนืองในวนัส าคญัต่างๆทางศาสนา และสืบสานวฒันธรรมไทยเป็นอย่างมาก คิดว่าคง

จะไดร่้วมเดินขบวนร่วมโครงการและกิจกรรมอีกตลอดไป 
 

ตารางท่ี  9  แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

6. ท่านพอใจกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน มากนอ้ยเพียงใด 

3.63 .806 72.60 ระดบัมาก 

7. ท่านพอใจกบัการจดัการเหตุร าคาญ (เช่น กล่ินขยะกล่ิน
ควนั กล่ินจากท่อระบายน ้า เสียงรบกวน ขยะ น ้าเสีย ปัญหา
หมอกควนั ฯลฯ) มากนอ้ยเพียงใด 

3.34 .958 66.80 ระดบัปาน
กลาง 

8. ท่านพอใจเก่ียวกบักิจกรรมในการด าเนินงานในดา้นการ
ใชพ้ลงังานและพลงังานทางเลือก (เช่น การใชร้ถรางไฟฟ้า 
หลอด LED ส่งเสริมการใชจ้กัรยาน ฯลฯ) มากนอ้ยเพียงใด 

3.54 .835 70.80 ระดบัมาก 

9.1 ความพึงพอใจการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

3.51 .743 70.20 ระดบัมาก 

9.2 ความพึงพอใจการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.49 .784 69.80 ระดบัมาก 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

9.3 ความพึงพอใจมีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3.45 .779 69.00 ระดบัมาก 

9.4 ความพึงพอใจประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.45 .799 69.00 ระดบัมาก 

ความพงึพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี ้ 3.49 .696 69.80 ระดับมาก 

 
จากตารางท่ี  9 แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจยทุธศาสตร์ท่ี 2 ในเร่ืองพอใจกบัการบริหารจดัการพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลเมืองล าพูน อยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.63 รองลงมาคือเร่ืองพอใจกับการจดัการเหตุร าคาญ (เช่น กล่ินขยะกล่ินควนั กล่ินจากท่อ
ระบายน ้ า เสียงรบกวน ขยะ น ้ าเสีย ปัญหาหมอกควนั ฯลฯ) ค่าเฉล่ีย 3.54  และเร่ืองพึงพอใจการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉล่ีย 3.51  ตามล าดบั จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของยทุธศาสตร์  ท่ี 2 
การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.49 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
- ควรประชาสัมพนัธ์ใหม้ากกวา่น้ีจะดีมาก 

 

ตารางท่ี 10 แสดงระดับความพงึพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

10.1 ความพึงพอใจกบัการบริการดา้นสุขภาพอนามยัเร่ือง
การส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดกิจกรรมชมรมผูสู้งอายุ
หรือการส่งเสริมการออกก าลงักาย 

3.99 .769 79.80 ระดบัมาก 

10.2 ความพึงพอใจกบัการบริการดา้นสุขภาพอนามยัเร่ือง
การป้องกนัโรค เช่น การรณรงคป้์องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ 
หรือไขเ้ลือดออก 

4.04 .785 80.80 ระดบัมาก 

10.3 ความพึงพอใจกบัการบริการดา้นสุขภาพอนามยัเร่ือง
การรักษาพยาบาล เช่น การรักษาพยาบาลคลินิกชุมชน
อบอุ่นของเทศบาลเมืองล าพูน 
 

4.01 .820 80.20 ระดบัมาก 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

10.4 ความพึงพอใจกบัการบริการดา้นสุขภาพอนามยัเร่ือง
การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล มากน้อย
เพียงไร  เช่น การเยี่ยมบา้นประชาชน 

3.88 .829 77.60 ระดบัมาก 

10.5 ความพึงพอใจกบัการบริการดา้นสุขภาพอนามยัเร่ือง
การให้บริการดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต ์

3.83 .826 76.60 ระดบัมาก 

11.1 ความพึงพอใจกบัการบริการดา้นสวสัดิการสงเคราะห์
ของเทศบาลเมืองล าพูน เร่ืองการแจกเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอายุ 
ผูพิ้การ และผูติ้ดเช้ือเอดส์ ของเทศบาลเมืองล าพูน 

4.04 .740 80.80 ระดบัมาก 

11.2 ความพึงพอใจกบัการบริการดา้นสวสัดิการสงเคราะห์
ของเทศบาลเมืองล าพูน เร่ืองการด าเนินงานดูแลป้องกนัยา
เสพติด (กองทุนแม่ของแผน่ดิน/ทูบีนมัเบอร์วนั) 

3.67 .822 73.40 ระดบัมาก 

12.1 ความพึงพอใจกบัการด าเนินงานของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองล าพูนในดา้นตลาดสด 

3.59 .838 71.80 ระดบัมาก 

12.2 ความพึงพอใจกบัการด าเนินงานของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองล าพูนในดา้นการรักษา
ความสะอาดในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

3.51 .842 70.20 ระดบัมาก 

12.3 ความพึงพอใจกบัการด าเนินงานของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองล าพูนในดา้นสุขาภิบาล
น ้ าและอาหาร (การตรวจสอบคุณภาพอาหาร น ้ าด่ืม และ
ร้านอาหาร) 

3.56 .792 71.20 ระดบัมาก 

12.4 ความพึงพอใจกบัการด าเนินงานของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองล าพูนในดา้นการแกไ้ข
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

3.42 .848 68.40 ระดบัมาก 

12.5 ความพึงพอใจกบัการด าเนินงานของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองล าพูนในดา้นงานควบคุม
โรคจากสัตว ์(โรคพิษสุนัขบา้ ไขห้วดันก คุณภาพโรงฆ่า
สัตว)์ 

3.71 .807 74.20 ระดบัมาก 

13.1 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม 

3.57 .761 71.40 ระดบัมาก 

13.2 ค วามพึ งพอใจของท่ านในภาพรวมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3.54 .776 70.80 ระดบัมาก 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

13.3 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมดา้นมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

3.53 .760 70.60 ระดบัมาก 

13.4 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมดา้นประโยชน์ท่ี
ประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.54 .806 70.80 ระดบัมาก 

ความพงึพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี ้ 3.71 .641 74.20 ระดบัมาก 

จากตารางท่ี 10 แสดงระดบัความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ท่ี 3 เร่ืองพึงพอใจกบัการ
บริการดา้นสุขภาพอนามยัเร่ืองการป้องกนัโรค เช่น การรณรงคป้์องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ หรือไขเ้ลือดออก และพึง
พอใจกบัการบริการดา้นสวสัดิการสงเคราะห์ของเทศบาลเมืองล าพูน เร่ืองการแจกเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 
และผูติ้ดเช้ือเอดส์ ของเทศบาลเมืองล าพูน อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 เท่ากนั รองลงมาเร่ืองพึงพอใจกบั
การบริการดา้นสุขภาพอนามยัเร่ืองการรักษาพยาบาล เช่น การรักษาพยาบาลคลินิกชุมชนอบอุ่นของเทศบาลเมือง
ล าพูน ค่าเฉล่ีย 4.01 และเร่ืองพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพอนามยัเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัด
กิจกรรมชมรมผูสู้งอายหุรือการส่งเสริมการออกก าลงักาย ค่าเฉล่ีย 3.99 ตามล าดบั จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380คน พบวา่มีความพึงพอใจในภาพรวมยุทธศาสตร์ท่ี 3    การ
พฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.71 

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  

- อยากใหเ้พิ่มข่วงคนเตียว บริเวณถนนรอบเมืองใน ทางทิศตะวนัตก อีกแห่งหน่ึงหลงัจากท่ียา้ยไปอยูท่าง
ฝ่ังตะวนัออกท าใหถ้นนทางดา้นทิศตะวนัตกดูเงียบเหงาไป 

- มีกล่ินเหมน็จากร้านขายปลาสด อาหารทะเล ลา้งน ้าลงท่อ 
- ควรท าความสะอาดตลาดสดหนองดอกใหส้ะอาดกวา่น้ีโดยเฉพาะเขียงหมู ของทะเล สกปรกมาก น ้า

เฉอะแฉะ ไม่น่าเขา้ไปซ้ือ เพราะตลาดหนองดอกเป็นศูนยร์วมของการจ่ายตลาด 
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ตารางท่ี  11  แสดงระดับความพงึพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรม
ในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 
 

 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

14.1 ความพึงพอใจกบัสภาพการก่อสร้างและการบ ารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูนด้าน
ถนน/ตรอกซอย/ทางเทา้ 

3.46 
 

 

.780 69.20 ระดบัมาก 

14.2 ความพึงพอใจกบัสภาพการก่อสร้างและการบ ารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูนดา้นท่อ
ระบายน ้า/รางระบายน ้า 

3.33 .829 66.60 ระดบัปาน
กลาง 

14.3 ความพึงพอใจกบัสภาพการก่อสร้างและการบ ารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูนด้าน
ไฟฟ้าแสงสว่าง/การซ่อมแซมไฟฟ้า 

3.55 .872 71.00 ระดบัมาก 

14.4 ความพึงพอใจกบัสภาพการก่อสร้างและการบ ารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูนดา้นการ
น าสายไฟฟ้าและสายส่ือสารลงใตดิ้น   

3.91 .822 78.20 ระดบัมาก 

14.5 ความพึงพอใจกบัสภาพการก่อสร้างและการบ ารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูนดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกแก่ผูพิ้การและผูสู้งอาย ุ

3.77 .803 75.40 ระดบัมาก 

15.1  ความพึงพอใจในความสะอาดและความมีระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ดา้นสวนสาธารณะ 

3.57 .771 71.40 ระดบัมาก 

15.2  ความพึงพอใจในความสะอาดและความมีระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ดา้นสุสาน 

3.60 .757 72.00 ระดบัมาก 

15.3 ความพึงพอใจในความสะอาดและความมีระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ดา้นลานออกก าลงักาย 

3.59 .812 71.80 ระดบัมาก 

16.1 ความพึงพอใจกบักิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพฒันา
รายไดแ้ก่ประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน ดา้นข่วงคนเตียว 

3.74 .860 74.80 ระดบัมาก 

16.2 ความพึงพอใจกบักิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพฒันา
รายได้แก่ประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน ด้านส่งเสริม
อาชีพกลุ่มแม่บา้นชุมชน 

3.64 .849 72.80 ระดบัมาก 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

16.3 ความพึงพอใจกบักิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพฒันา
รายไดแ้ก่ประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน ดา้นตลาดไชยช
นึก (กาดกอ้ม/พระเจา้เพ่อเลอ้)  

3.75 .804 75.00 ระดบัมาก 

16.4 ความพึงพอใจกบักิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพฒันา
รายได้แก่ประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน ด้านตลาดผกั
กลางคืน (ตลาดสองเลน) 

3.71 .813 74.20 ระดบัมาก 

16.5 ความพึงพอใจกบักิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพฒันา
รายไดแ้ก่ประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน ดา้นตลาดโตรุ่้ง 

3.63 .796 72.60 ระดบัมาก 

17.1 ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมืองเก่าและการ
ท่องเที่ยวเมืองล าพูน  ดา้นพิพิธภณัฑชุ์มชนเมือง 

3.76 .803 75.20 ระดบัมาก 

17.2 ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมืองเก่าและการ
ท่องเที่ยวเมืองล าพูน  ดา้นคุม้เจา้ยอดเรือน 

3.68 .801 73.60 ระดบัมาก 

17.3 ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมืองเก่าและการ
ท่องเที่ยวเมืองล าพูน  ดา้นรถรางน าเท่ียว 

3.84 .801 76.80 ระดบัมาก 

17.4 ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมืองเก่าและการ
ท่องเท่ียวเมืองล าพูน  ด้านการประชาสัมพนัธ์แนะน าดา้น
สถานท่ีท่องเที่ยว 

3.73 .832 74.60 ระดบัมาก 

18.1 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมดา้นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

3.50 .781 70.00 ระดบัมาก 

18.2 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3.45 .734 69.00 ระดบัมาก 

18.3 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมดา้นมีการรายงานผล
การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3.50 .728 70.00 ระดบัมาก 

18.4 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านประโยชน์ท่ี
ประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.48 .780 69.60 ระดบัมาก 

ความพงึพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี ้ 3.63 .639 72.60 ระดบัมาก 

จากตารางท่ี 11 แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน             
ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยทุธศาสตร์ท่ี 4 ในเร่ืองพึงพอใจกบัสภาพการก่อสร้างและการบ ารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูนดา้นการน าสายไฟฟ้าและสายส่ือสารลงใตดิ้น อยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.91 รองลงมาเร่ืองพึงพอใจกบัการบริหารจดัการเมืองเก่าและการท่องเท่ียวเมืองล าพูน ดา้นรถรางน า
เท่ียว ค่าเฉล่ีย 3.84 และเร่ืองพึงพอใจกบัสภาพการก่อสร้างและการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขต
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เทศบาลเมืองล าพูนด้านส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูพ้ิการและผูสู้งอายุ ค่าเฉล่ีย 3.77 ตามล าดับ จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380คน พบวา่มีความพึงพอใจในภาพรวมยุทธศาสตร์ท่ี 4    การ
พฒันาดา้นระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.63 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
- อยากใหเ้พิ่มข่วงคนเตียวบริเวณรอบเมืองใน ทางดา้นทิศตะวนัตกอีกทางหน่ึง หลงัจากยา้ยไปอยูฝ่ั่ง

ตะวนัออกท าใหถ้นนดา้นทิศตะวนัตกดูเงียบเหงาไป 
- ตลาดไชยชนึกควรจะจดัสถานท่ีจอดรถให้เป็นระเบียบ โดยเฉพาะหัวมุมและท่ีจอดรถฝ่ังห้องน ้ า ควรมี

ทางเขา้-ออก รถจะไดไ้ม่ติด 
ตารางท่ี  12  แสดงระดับความพงึพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

19. ท่านพึงพอใจกบับทบาทการปฏิบติังานของแกนน าชุมชนมาก
น้อยเพียงใด (เช่น อสม. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม
ผูสู้งอาย ุฯลฯ) 

3.86 .794 77.20 ระดบัมาก 

20. ท่านพึงพอใจกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูนมากน้อยเพียงใด (เช่น การ
ประชาคมแผนชุมชน การประชาคมแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
เทศบาล) 

3.68 .798 73.60 ระดบัมาก 

21. ท่านพึงพอใจในการท่ีเทศบาลสนับสนุนและเปิดโอกาสให้
ประชาชนตระหนกัในบทบาทหน้าท่ี และรับการพฒันา มีความรู้
ความเขา้ใจ ในดา้นการเมืองการปกครองมากนอ้ยเพียงใด 

3.64 .792 72.80 ระดบัมาก 

22.1 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมดา้นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

3.59 .734 71.80 ระดบัมาก 

22.2 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมดา้นการประชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.58 .776 71.60 ระดบัมาก 

22.3 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมดา้นมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3.56 .765 71.20 ระดบัมาก 

22.4  ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านประโยชน์ ท่ี
ประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.55 .782 71.00 ระดบัมาก 

ความพงึพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี ้ 3.64 .700 72.80 ระดับมาก 
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จากตารางท่ี 12 แสดงระดบัความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาดา้นการสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจยุทธศาสตร์ท่ี 5 ในเร่ืองพึงพอใจกบับทบาทการปฏิบติังานของแกนน าชุมชน (เช่น อสม. คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่มแม่บา้น กลุ่มผูสู้งอาย ุฯลฯ) อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 รองลงมาคือเร่ืองพึงพอใจกบัการจดั
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน (เช่น การประชาคมแผนชุมชน การประชาคม
แผนพฒันาทอ้งถ่ินของเทศบาล) ค่าเฉล่ีย 3.68 และเร่ืองพึงพอใจในการท่ีเทศบาลสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้
ประชาชนตระหนักในบทบาทหน้าท่ี และรับการพฒันา มีความรู้ความเขา้ใจ ในด้านการเมืองการปกครอง
ค่าเฉล่ีย 3.64 ตามล าดบั จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมยุทธศาสตร์ท่ี 5  การ
พฒันาดา้นการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.64 

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  

- ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของแกนน าควรปรับปรุง บางท่านไม่สม ่าเสมอ ไม่ค่อยติดตาม 
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ตารางท่ี  13  แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง การบริหาร
ราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจัดการท่ีดี 

 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

23.1 ความพึงพอใจบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนใน
หน่วยงานของเทศบาลดา้นการรักษาพยาบาล (ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข) 

3.96 .872 79.20 ระดบัมาก 

23.2 ความพึงพอใจบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนใน
หน่วยงานของเทศบาลดา้นงานทะเบียนและบตัร 

3.84 .783 76.80 ระดบัมาก 

23.3 ความพึงพอใจบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนใน
หน่วยงานของเทศบาลดา้นงานช าระภาษี 

3.80 .766 76.00 ระดบัมาก 

23.4 ความพึงพอใจบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนใน
หน่วยงานของเทศบาลดา้นงานรับเร่ืองราวร้องทุกข ์

3.65 .780 73.00 ระดบัมาก 

24.1 ความพึงพอใจกับการจัดระเบียบสังคม ของเทศบาล
เมืองล าพูน ดา้นการจดัระเบียบหาบเร่ แผงลอย 

3.51 .770 70.20 ระดบัมาก 

24.2 ความพึงพอใจกับการจัดระเบียบสังคม ของเทศบาล
เมืองล าพูน ดา้นการติดตั้งป้ายโฆษณา 

3.43 .771 68.60 ระดบัมาก 

24.3 ความพึงพอใจกับการจัดระเบียบสังคม ของเทศบาล
เมืองล าพูน ดา้นการดูแลความปลอดภยัทรัพยสิ์นสาธารณะ 

3.52 .794 70.40 ระดบัมาก 

25.1 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน ดา้นเสียงตามสาย 

3.75 .865 75.00 ระดบัมาก 

25.2 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน ดา้นวารสาร 

3.54 .872 70.80 ระดบัมาก 

25.3 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน ดา้นรถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี 

3.53 .876 70.60 ระดบัมาก 

25.4 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน ดา้นเวบ็ไซตเ์ทศบาล 

3.52 .929 70.40 ระดบัมาก 

25.5 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน ดา้นเพจงานประชาสัมพนัธ์เทศบาลเมือง
ล าพูน 

3.54 .905 70.80 ระดบัมาก 

25.6 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองล าพูน ดา้นระบบ wifi ฟรี 

3.50 1.018 70.00 ระดบัมาก 

26. ท่านพอใจในการช่วยเหลือประชาชนดา้นการจดัการดา้น
ภยัพิบติั (เช่น วาตภยั อคัคีภยั อุทกภยั ฯลฯ) มากนอ้ยเพียงใด 

3.68 .846 73.60 ระดบัมาก 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

27.1 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

3.51 .791 70.20 ระดบัมาก 

27.2 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมการประชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.52 .763 70.40 ระดบัมาก 

27.3 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3.50 .770 70.00 ระดบัมาก 

27.4 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมประโยชน์ ท่ี
ประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.51 .830 70.20 ระดบัมาก 

ความพงึพอใจของท่านในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี ้ 3.60 .662 72.00 ระดับมาก 

จากตารางท่ี 13 แสดงระดบัความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง การ
บริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380คน 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ท่ี 6 ในเร่ืองพึงพอใจบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีให้บริการประชาชนในหน่วยงานของ
เทศบาลดา้นการรักษาพยาบาล (ศูนยบ์ริการสาธารณสุข) อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.96 รองลงมาคือเร่ือง  พึง
พอใจบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนในหน่วยงานของเทศบาลดา้นงานทะเบียนและบตัร ค่าเฉล่ีย 3.84 และ
เร่ืองพึงพอใจบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีให้บริการประชาชนในหน่วยงานของเทศบาลด้านงานช าระภาษี ค่าเฉล่ีย 3.80
ตามล าดบั จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง การบริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี อยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.60 

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  

- เสียงตามสายไดย้นิไม่ชดัเจน ผูป้ระกาศเสียงตามสายบางคนพูดไม่ชดัเจน ท าใหฟั้งไม่ชดัเจน 
- ประชาชนไดป้ระโยชน์และมีส่วนร่วม กบัทางเทศบาลในการด าเนินโครงการและกิจกรรมเป็นอย่า ง

มาก คิดวา่คงจะมีโอกาสไดร่้วมโครงการท่ีเทศบาลจดัขึ้นแบบน้ีไปเร่ือย ๆ 
- อยากใหท้ าความสะอาดถนน ซอยหมู่บา้นใหส้ะอาด และตดัตน้ไม ้
- เสียงตามสาย จุดท่ีมีล าโพงมากกวา่ 2 ตวัดงัมากเกินไป 
- อยากใหท้างเทศบาลมีระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงออกมาถ่ายตามทอ้งถนน 
- มีสุนขัจรจดัจ านวนมาก อยากใหท้างเทศบาลช่วยหาวิธีก าจดัดว้ย 
- อยากใหดู้แลท่อระบายน ้าอุดตนัตามสนามกีฬา ท่อระบายน ้าตนั และมีกล่ินเหมน็ ระบายน ้าไม่สะดวก 
- เวลาประชาชนในชุมชนมีปัญหา ขอความช่วยเหลือทางเทศบาลจะชา้มาก ควรบริการใหเ้ร็วกวา่น้ี   

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 หน้า 30 
 

ตารางท่ี 14 แสดงความพงึพอใจในภาพรวมของการพฒันาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

ร้อยละ แปลผล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวฒันธรรม 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.72 .673 74.40 ระดบัมาก 

ยุทธศาสต ร์ ท่ี  2 ก ารพัฒนาด้านการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

3.49 .696 69.80 ระดบัมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 3.71 .641 74.20 ระดบัมาก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิ
สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

3.63 .639 72.60 ระดบัมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาดา้นการสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.64 .700 72.80 ระดบัมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง 
การบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหาร
จดัการท่ีดี 

3.60 .662 72.00 ระดบัมาก 

ความพงึพอใจในภาพรวม 3.63 .667 72.60 ระดับมาก 

 
 จากตารางท่ี 14 แสดงความพึงพอใจในภาพรวมของการพฒันาทอ้งถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ีย 3.72 รองลงมา
คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.71  และ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาดา้นการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ค่าเฉล่ีย 3.64 
ตามล าดบั จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของการพัฒนา
ทอ้งถ่ินของเทศบาลเมืองล าพูน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.63 
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แผนภูมิท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบความพงึพอใจจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองล าพูน  

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 ความพงึพอใจในการให้บริการของเทศบาล 

 ตารางท่ี  15  แสดงระดับความพงึพอใจในการให้บริการของเทศบาล  
 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 
ร้อยละ แปลผล 

ด้านการอ านวยความสะดวก 
1. ส านกังานมีความสะอาดและสวยงาม 

3.66 .710 73.20 ระดบัมาก 

2. การจดัสถานท่ีภายในส านกังาน  3.62 .740 72.40 ระดบัมาก 
3. สถานท่ีนัง่พกัส าหรับประชาชนท่ีมาติดต่อมีจ านวนเพียงพอ 3.54 .734 70.80 ระดบัมาก 
4. ห้องน ้า - ห้องส้วมมีจ านวนเพยีงพอกบัประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ 3.44 .765 68.80 ระดบัมาก 
5. ห้องน ้า - ห้องส้วมมีความสะอาดน่าใชบ้ริการ 3.43 .778 68.60 ระดบัมาก 
6. บริการน ้าด่ืมมีเพียงพอกบัจ านวนประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ 3.54 .769 70.80 ระดบัมาก 
7. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและปลอดภยั 3.53 .790 70.60 ระดบัมาก 
8. ส านกังานมีป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 3.69 .747 73.80 ระดบัมาก 
9. ส านกังานมีป้ายแสดงช่ือแผนก /ช่ือฝ่ายชดัเจน 3.74 .726 74.80 ระดบัมาก 
10. ส านกังานมีระบบการจดัล าดบัการให้บริการ 3.66 .741 73.20 ระดบัมาก 
11. เสียงประชาสัมพนัธ์ เช่น เสียงเรียกช่ือ ดงัชดัเจน 3.67 .745 73.40 ระดบัมาก 
12. บริการของศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์ 3.62 .775 72.40 ระดบัมาก 
13. งานบริการเสียงตามสายนอกเวลาราชการ 3.59 .859 71.80 ระดบัมาก 

ความพงึพอใจของท่านในภาพรวม 3.59 .647 71.80 ระดับมาก 
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จากตารางท่ี 15 แสดงระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองล าพูน ดา้นส านกังานมีป้ายแสดงช่ือ
แผนก /ช่ือฝ่ายชัดเจน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.74 รองลงมาคือด้านส านักงานมีป้ายแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.69 และดา้นเสียงประชาสัมพนัธ์ เช่น เสียงเรียกช่ือ ดงัชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.67 เท่ากนั
ตามล าดบั จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ
ดา้นต่างๆ ของเทศบาล อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.59 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงระดับความพงึพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองล าพูน 
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ตารางท่ี  16  แสดงความถี่ในการมาใช้บริการงานบริการประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน  

 รายการ ความถี ่ ล าดับความถีก่ารมาใช้บริการ 

1. งานของสถานธนานุบาล  53 14 
2. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั – แจง้เหตุไฟไหม ้ 46 15 
3. งานภาษี (ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย) 180 6 
4. การเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล          97 13 
5. การบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคสัตว ์  198 5 
6. ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์ 111 10 
7. การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน  119 9 
8. การขอใชสุ้สาน   137 8 
9. การขอรับใบอนุญาตสถานท่ีประกอบกิจการต่างๆ  71 11 
10. งานทะเบียนราษฎร์ 282 2 
11. งานประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย 149 7 
12. การขออนุญาตก่อสร้างดดัแปลงร้ือถอนอาคาร   61 12 
13. การขอรับบริการเก็บขนขยะ       232 3 
14. ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 309 1 
15. การบริการเบ้ียยงัชีพ 204 4 
16. อื่นๆ โปรดระบุ………………………… 17 16 

 
จากตารางท่ี 16 แสดงความถ่ีในการมาใชบ้ริการงานบริการประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการงานบริการประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูนในเร่ือง  
การขอรับบริการของศูนยบ์ริการสาธารณสุข มากท่ีสุด โดยมีความถ่ีในการมาใชบ้ริการจ านวน 309 คร้ัง รองลงมา
คือเร่ืองงานทะเบียนราษฎร์ โดยมีความถ่ีในการมาใช้บริการจ านวน 282 คร้ัง และการบริการจดัเก็บขยะ โดยมี
ความถ่ีในการมาใชบ้ริการจ านวน 232 คร้ัง ตามล าดบั จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 หน้า 34 
 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงระดับความถี่ในการรับบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองล าพูน 

 

 

 

 

  

 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- อยากใหห้น่วยงานของเทศบาลไดเ้ขา้มาดูแลและจดัการตามซอยต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึง เพราะยงัมีบางซอยท่ี
มีท่ีดินรกร้างว่างเปล่า ท าให้ต้นไม้ใบหญ้าปกคลุม พอถึงหน้าแล้งท าให้ต้นไม้แห้ง เกรงว่ าจะเกิด
อนัตราย เช่น ไฟไหม ้เป็นตน้ จึงอยากใหเ้ทศบาลดูแลจดัการอยา่งจริงจงั 

- เสียงตามสายไดย้นิไม่ทัว่ถึง ท าใหไ้ม่ไดรั้บรู้ข่าวสารของทางเทศบาล 
- สะพานไมข้า้มคูเมืองช ารุดบ่อย ควรดูแลแกไ้ขให้ดี และแข็งแรง ตรวจสอบปรับปรุงอย่าสม ่าเสมอ เพื่อ

ความปลอดภยัของผูท่ี้สัญจรไปมา 
- นกพิราบท่ีหนา้วดัไชยมงคลมีเยอะมาก เพราะมีคนเอาอาหารมาให ้เดือดร้อนชาวบา้น 
- ถนนวงัซา้ยมีแต่ขยะ ตน้ไมเ้ยอะ 
- ช่วยท าความสะอาดตลาดสดหนองดอก เพราะเป็นตลาดอนัดบัหน่ึงของจงัหวดัล าพูน 
- ตลาดตอนเยน็ฝ่ังลานเจา้แม่ควรจดัให้เป็นระเบียบไม่ควรให้รถขบัสวนไปมา ควรจอดรถขา้งนอกแลว้

เดินเขา้มาซ้ือของจะดูเป็นระเบียบและสวยงามน่าเดินซ้ือของ 
- อยากใหท้ าสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนหนา้ส านกังานเทศบาล 
- อยากให้ดูแลป้ายโฆษณาต้นไม้ข้างทางบดบังการมองเห็น รถท่ีจะออกจากซอยไม่เห็นรถท่ีขับมา

ทางตรง ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้
- อยากให้มีถงัขยะแยกเป็นส่วน ๆ ไวต้ามจุดสาธารณะท่ีมีคนมาใชบ้ริการมาก ๆ เช่น บริเวณวดั สถานท่ี

ท่องเท่ียวต่าง ๆ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 หน้า 35 
 

ตารางท่ี  17  แสดงความพงึพอใจในภาพรวมของการพฒันาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี 

รายการ 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาดา้นส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  สื บ ส า น
ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.51 ระดบัมาก 3.60 ระดบัมาก 3.72 
ระดบั
มาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาดา้นการบริหาร
จดัการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยืน 

3.29 
ระดบัปาน
กลาง 

3.54 ระดบัมาก 3.49 
ระดบั
มาก 

ยุ ท ธศ าสต ร์ ท่ี  3  ก า รพัฒน าด้ า น
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

3.55 ระดบัมาก 3.70 ระดบัมาก 3.71 
ระดบั
มาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาด้านระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมใน
เขตเมืองเก่า รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

3.30 
ระดบัปาน
กลาง 

3.49 ระดบัมาก 3.63 
ระดบั
มาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการ
สร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

3.30 
ระดบัปาน
กลาง 

3.47 ระดบัมาก 3.64 
ระดบั
มาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาด้านสังคม 
การเมือง การบริหารราชการทอ้งถ่ินให้
เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

3.29 
ระดบัปาน
กลาง 

3.44 ระดบัมาก 3.60 
ระดบั
มาก 

ความพงึพอใจในภาพรวม 3.37 
ระดับปาน
กลาง 

3.54 ระดับมาก 3.63 
ระดับ
มาก 

 

 1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

อย่างไรก็ตามยงัมีขอ้จ ากดัหรือจุดอ่อนของการพฒันาในบางดา้นเช่นขอ้จ ากดัในงบประมาณ หรือการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบติัในบางยทุธศาสตร์ ซ่ึงถา้ไดมี้การถอดบทเรียนทั้งดา้นความส าเร็จ หรือความลม้เหลวของการ
พฒันาท่ีผ่านมา  รวมทั้งการน าความพึงพอใจและปัญหาและความตอ้งการของประชาชนมาประกอบการพฒันา 
รวมทั้งการบูรณาการแผนงานโครงการใหม้ากยิง่ขึ้นกวา่เดิม ก็จะท าใหเ้ทศบาลฯ สามารถเอาชนะขอ้จ ากดัต่างๆ ได ้    
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูน ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  พร้อมทั้งวางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ร่วมกบัผูบ้ริหาร
เทศบาล ไวด้งัน้ี  

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ห้วงเวลาการรายงานผล 
1.สรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับใน
งบประมาณในปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนแรก 

คร้ังท่ี 1 เดือนเมษายน 

2.ใหห้น่วยงานระดบักองจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

คร้ังท่ี 2 เดือนธนัวาคม 

3.คดัเลือกโครงการเด่นในแต่ละยุทธศาสตร์และออกติดตามประเมินผลท่ีได้รับ
จากโครงการฯพร้อมใหข้อ้เสนอแนะ 
4.สรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับใน
งบประมาณในปี พ.ศ.2562 ทั้งปี  
5.วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ใน 6 แบบ 
ไดแ้ก่ 

- แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัโครงการ (ME4) 
- แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบักลยทุธ์ (ME3) 
- แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัยทุธศาสตร์ (ME2) 
- แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัหน่วยงาน (ME1) 
- แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็น

ยทุธศาสตร์ (SP_ME2) 
- แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของ

องคก์าร (SP_ME1) 
สรุปประสิทธิภาพการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ในภาพรวม (SPME1/ME1) 
สรุปผลความพึงพอใจการด าเนินโครงการในภาพรวมของหน่วยงาน 
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ส่วนท่ี 3  

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ไดก้ าหนดนโยบายจดัท าตารางขั้นตอนระยะเวลาการ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนพฒันาเทศบาล  โดยไดว้างแนวทางในการประเมินผลในปี  2562  
ไวด้งัน้ี 

1. สรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไดรั้บในงบประมาณในปี พ.ศ.2562  
ทั้งปี 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ใน 6 แบบ ไดแ้ก่ 
- แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัโครงการ (ME4) 
- แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบักลยทุธ์ (ME3) 
- แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัยทุธศาสตร์ (ME2) 
- แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัหน่วยงาน (ME1) 
- แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (SP_ME2) 
- แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมขององคก์าร (SP_ME1) 
สรุปประสิทธิภาพการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ในภาพรวม  
สรุปผลความพึงพอใจการด าเนินโครงการในภาพรวมของหน่วยงาน 

3. ใหมี้การจดัท ารายงานการประเมินตนเองของแต่ละกอง  (Self  Assessment)โดยใหร้ะบุจุดเด่นของกอง 
และส่ิงท่ีตอ้งพฒันา   

4. คดัเลือกโครงการเด่นในแต่ละยทุธศาสตร์และออกติดตามประเมินผลท่ีไดรั้บจากโครงการฯพร้อมให้
ขอ้เสนอแนะ 
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สรุปผลติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ดังต่อไปนี ้
1. สรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับในงบประมาณในปี พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 
ตามแผน 

จ านวน
โครงการที่ได้
งบประมาณ 

ร้อยละของโครงการ
ที่ได้งบประมาณใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

100 44 27.67 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

30 11 6.92 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 112 26 16.35 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการ
พฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

127 8 5.03 

5.ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

22 12 7.55 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการ
ทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี  

134 58 36.48 

รวม 525 159 100 

หมายเหตุ  จ านวนโครงการท่ีตั้งไวใ้นแผนพฒันาเทศบาลปี 2562 จ านวน  525 โครงการ  ไดรั้บงบประมาณในปี 

2562  จ านวน   159 โครงการ คิดเป็น  30.29 % 
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แผนภูมิแสดงการได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตาราง แสดงจ านวนงบประมาณ  ที่ตั้งไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 
 

ยทุธศาสตร์ จ านวนงบประมาณท่ี 
ตั้งไวต้ามแผน 

จ านวน
งบประมาณท่ี
ไดรั้บจริง 

ร้อยละของ
งบประมาณท่ีรับ
ตามยทุธศาสตร์ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

108,092,300 43,064,882 17.50 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

73,983,400 12,713,200 5.17 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 47,460,715 35,638,140 14.49 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

196,884,864 11,755,362 4.78 

5.ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

3,105,000 1,280,700 0.52 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหาร
ราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี  

179,097,562 141,574,450 57.54 

รวม 608,623,841 246,026,734 100.00 

หมายเหตุ  จ านวนงบประมาณทั้งหมดท่ีตั้งไวใ้นแผนพฒันาเทศบาลปี 2562 จ านวน 608,623,841 บาท  ไดรั้บ
งบประมาณจริงจากทุกแหล่งเงินในปี 2562  จ านวน 246,026,734 บาท   คิดเป็น 40.42 %  
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ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน

2. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งย ัง่ยืน

3. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น

สาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิต

4. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการพฒันา
เศรษฐกิจและการ

ท่องเท่ียว

5.ยทุธศาสตร์การ
สร้างความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

6.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 
การเมือง และ
บริหารราชการ
ทอ้งถ่ินให้เป็นไป
ตามหลกัการ

บริหารจดัการท่ีดี 
จ านวนโครงการท่ีไดรั้บงบประมาณ 44 11 26 8 12 58

จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ
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ตาราง แสดงการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการทั้งหมด
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส่ีปี  ปี 2562 

จ านวนโครงการที่
ได้รับงบประมาณ 

 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จและมีการ

เบิกจ่าย 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

100 44 27.67 38 86.36 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

30 11 6.92 11 100.00 

3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

112 26 16.35 23 88.46 

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

127 8 5.03 4 50.00 

5.  ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

22 12 7.55 11 91.66 

6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และ
บริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหาร
จดัการท่ีดี  

134 58 36.48 57 98.27 

รวมทั้งส้ิน 525 159 30.29 144 90.56 

 
สรุปได้ดังนี้ 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   มีโครงการ
ทั้งหมดในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี จ านวน  100 โครงการไดรั้บจดัสรรงบประมาณในปี 2562 จ านวน  44  โครงการ 
ด าเนินการเบิกจ่ายแลว้เสร็จจ านวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.36 จากจ านวนโครงการท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณในยทุธศาสตร์ท่ี 1 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื   มีโครงการ
ทั้งหมดในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี จ านวน 30 โครงการได้รับจดัสรรงบประมาณในปี 2562 จ านวน 11  โครงการ 
ด าเนินการเบิกจ่ายแลว้เสร็จจ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากจ านวนโครงการท่ีได้รับการจดัสรร
งบประมาณในยทุธศาสตร์ท่ี 2 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมดในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  
จ านวน  112 โครงการไดรั้บจดัสรรงบประมาณในปี 2562 จ านวน  26 โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแลว้เสร็จจ านวน 
23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.46 จากจ านวนโครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในยทุธศาสตร์ท่ี 3 
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 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว           
มีโครงการทั้งหมดในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี จ านวน  127 โครงการไดรั้บจดัสรรงบประมาณในปี 2562 จ านวน  8  
โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแลว้เสร็จจ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.50 จากจ านวนโครงการท่ีได้รับการ
จดัสรรงบประมาณในยทุธศาสตร์ท่ี 4 

 ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีโครงการทั้งหมดใน 
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี จ านวน  22 โครงการไดรั้บจดัสรรงบประมาณในปี 2562 จ านวน  12  โครงการ ด าเนินการ
เบิกจ่ายแลว้เสร็จจ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.66 จากจ านวนโครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณใน
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 

 ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหาร
จดัการท่ีดี   มีโครงการทั้งหมดในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี จ านวน  134 โครงการไดรั้บจดัสรรงบประมาณในปี 2562 
จ านวน  58  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแลว้เสร็จจ านวน 57โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.27 จากจ านวนโครงการท่ี
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในยทุธศาสตร์ท่ี 6 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการท่ีมีการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์ท่ี 6
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2. สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ใน 6 แบบ ได้แก่ 
 

1. แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัโครงการ (ME4) 
2. แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบักลยทุธ์ (ME3) 
3. แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัยทุธศาสตร์ (ME2) 
4. แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัหน่วยงาน (ME1) 
5. แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (SP_ME2) 
6. แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมขององคก์าร (SP_ME1) 

และจากแบบประเมินตนเองทั้ง 6 แบบ สามารถน ามาสู่การสรุปประสิทธิภาพการด าเนินโครงการตาม 
ยทุธศาสตร์ในภาพรวม (SPME1/ME1) และสรุปผลความพึงพอใจการด าเนินโครงการในภาพรวมของหน่วยงาน ได้
ตามล าดบั 

 

สรุปได้ดังนี ้ 
 การด าเนินงานตามแผนงานโครงการในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ภายใตก้รอบการด าเนินงานทั้ง 6 ยทุธศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี 

1. การพิจารณาผลการด าเนินงานตามแบบประเมินตนเอง Self Assessment แบ่งออกเป็น 6 แบบ 
ประกอบดว้ย 

1.1 แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัโครงการ (ME4) โดยการแปลงผลการ 
ด าเนินงานออกเป็นระดบัคะแนนท่ีไดรั้บตามเกณฑท่ี์ก าหนดในแต่ละโครงการผลคะแนนท่ีไดจ้ะแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิ
ของการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั (KPI) ในแต่ละโครงการท่ีก าหนด (รายละเอียดของแบบฟอร์มในภาคผนวก) 

1.2 แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบักลยทุธ์ (ME3) โดยจะน าผลคะแนนท่ีไดจ้าก 
การประเมินตนเองในระดบัโครงการมาประมวลผล เพื่อวดัการด าเนินโครงการในแต่ละแผนงานท่ีบรรจุใน
แผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูน (รายละเอียดของแบบฟอร์มในภาคผนวก) 
  1.3 แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัยทุธศาสตร์ (ME2) เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปประมวลผล
การด าเนินงานแต่ละแผนงาน เพื่อวดัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานในแต่ละแผนงาน ผลการติดตาม
และประเมินผล การด าเนินงานตามแผนงานท่ีบรรจุในแต่ละยทุธศาสตร์ (รายละเอียดของแบบฟอร์มในภาคผนวก) 
ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ยุทธศาสตร์การพฒันา จ านวน
แผนงาน 

ผลคะแนน
เฉลี่ยถ่วง

น ้าหนักที่ได้ 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4 3.5388 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 3 3.7267 
3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 8 3.7203 
4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 2 2.9259 
5.  ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 3.5272 
6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการ
บริหารจดัการท่ีดี  

5 3.7446 

  สรุปผลคะแนนจากตาราง พบวา่ ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการ 
ทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดีไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุด รองลงมาคือยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื และยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาดา้นสาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต แสดงวา่เทศบาลเมืองล าพูนใหค้วามส าคญักบัการบริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหาร
จัดการท่ีดี เป็นส าคัญ รองลงมาคือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน และให้
ความส าคญักบัการพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามล าดบั 
 

1.4 แบบประเมินตนเองผลการด าเนินงานในระดบัหน่วยงาน (ME1) เพื่อประเมินและวดัผลส าเร็จ 
ของการพฒันาเมืองตามกรอบและแนวทางในการพฒันาเมืองตามแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาส่ีปีเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมินภาพรวม
การด าเนินงานในระดบัหน่วยงาน ตามแบบ (ME1) ไดผ้ลคะแนนเท่ากับ 3.5391 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000 
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ME 1 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ น ้าหนัก คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
น ้าหนัก 

หมายเหตุ 

1 การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
จ านวน 44 โครงการ  งบประมาณ 43,064,882 บาท 

20 3.5388 0.7077 B=38 G=0  
Y=0  R=0  
𝑅2=6 

2 การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 12,713,200 บาท 

15 3.7267 0.5590 B=11  G=0  
Y=0  R=0  
𝑅2=0 

3 การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  
จ านวน 26  โครงการ งบประมาณ 35,638,140 บาท 

25 3.7203 0.9300 B=23  G=0  
Y=0  R=0  
𝑅2=3 

4 การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิ
สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพฒันาเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 
จ านวน 8  โครงการ งบประมาณ 11,755,362 บาท 

15 2.9259 0.4388 B=4  G=0  
Y=3  R=0  
𝑅2=1 

5 การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
จ านวน 12  โครงการ งบประมาณ 1,280,700 บาท 

15 3.5272 0.5291 B=11  G=0  
Y=0  R=0  
𝑅2=1 

6 การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการ
ทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 
จ านวน 58  โครงการ งบประมาณ 141,574,450 บาท 

10 3.7446 0.3745 B=57  G=0  
Y=0  R=0  
𝑅2=1 

  100  3.5391  

 
 
 
 
 
 

ซ่ึงผลคะแนนท่ีไดใ้นปีน้ีจะใช้เป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล
เมืองล าพูนในปีพ.ศ. 2563 ต่อไป  
 
 
 

Blue  = ด าเนินการแลว้เสร็จ 
Green  = อยูร่ะหว่างด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
Yellow  = ล่าชา้ มีปัญหา 
Red  = ยงัไม่ไดด้ าเนินการ ยงัคงอยูใ่นเวลาท่ีก าหนด 
𝑅𝑒𝑑2 = ยงัไม่ไดด้ าเนินการ ล่วงเลยระยะเวลาด าเนินงานมาแลว้ 
        รวม  159 โครงการ 

B  = 144 
G  = 0 
Y  = 3 
R  = 0 
𝑅2 = 12 
รวม 159 
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 จากตารางในแบบ ME 1 แสดงใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานโครงการในแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันา ซ่ึง 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูน(พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 มี
จ านวนโครงการท่ีได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินงานตามโครงการท่ีบรรจุในแผนด าเนินงานปี 2562 จ านวน 159 
โครงการ ผลการด าเนินโครงการสรุปได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ สถานะโครงการเป็น BLUE มีจ านวน 144 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
90.56 เป็นโครงการท่ีไดด้ าเนินการตามแผนด าเนินงานท่ีตั้งไว ้ทั้งในเร่ืองของการจดักิจกรรมตามแผนงานโครงการ
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

- โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินงาน สถานะโครงการเป็น GREEN  มีจ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
0.00 (ซ่ึงถ้ามีจะเป็นโครงการท่ีท่ีต้องกันเงินงบประมาณไวเ้บิกปีถัดไป และจ าเป็นต้องด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลในปีงบประมาณถดัไป นัน่เอง) 

- โครงการท่ีด าเนินการล่าชา้กวา่ท่ีแผนด าเนินงานก าหนด สถานะโครงการเป็น YELLOW  มีจ านวน 3  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ1.88 เป็นโครงการท่ีมีการใช้เงินงบประมาณจ านวนมากและเป็นการด าเนินงานร่วมกันกบั
หน่วยงานอ่ืนจึงท าใหก้ารด าเนินงานล่าชา้กวา่ท่ีแผนการด าเนินงานก าหนดไว ้

- โครงการท่ียงัไม่ไดด้ าเนินงาน สถานะโครงการเป็น RED มีจ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
0.00  

- โครงการท่ีตั้งไวใ้นแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูนและไดรั้บเงินงบประมาณแต่ไม่ไดด้ าเนินการ สถานะ 
โครงการเป็น 𝑹𝒆𝒅𝟐 มีจ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ7.54  เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน แต่ไม่ไดรั้บการจดัสรรมา และบางโครงการไดรั้บการจดัสรรงบประมาณล่าชา้ออกไป
เกินก าหนดเวลาตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไวจึ้งส่งผลให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้ทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
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แผนภูมิ แสดงสถานะการด าเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพฒันาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมท้ังการพฒันาเศรษฐกจิและการ
ท่องเท่ียว 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นตามหลกัการบริหารจัดการท่ีดี 
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1.5 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ ในแบบ (SP_ME2) 
 เทศบาลไดก้ าหนดตวัช้ีวดัรายยทุธศาสตร์ไวด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1. ผลคะแนน O-NET ป.6 
2. ผลคะแนน O-NET ม.3 
3. ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  (LPA) ดา้นการ
บริการสาธารณะ   หมวด ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
4. ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  (LPA) ดา้นการ
บริการสาธารณะ   หมวด ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต   หมวดยอ่ยดา้น
การศึกษา 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

1. ปริมาณขยะท่ีลดลง 
2. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพ่ิมขึ้น 

3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

1. การผา่นตวัช้ีวดั จปฐ  (31 ตวัช้ีวดั) 
2. การผา่นมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

1. ถนนในเขตเทศบาลท่ีใชง้านไดต้ามมาตรฐาน 
2. การขายโคมในเทศกาลโคมแสนดวง 

5.  ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

1. การไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ ดา้นความโปร่งใสและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และ
บริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหาร
จดัการท่ีดี  

1. ค่าเฉล่ียผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
2. ค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ITA  
3. การไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการท่ีดี ประเภทดีเลิศ ประจ าปี พ.ศ.
2562 
4. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ของเทศบาลเมืองล าพูน 
5. ร้อยละจ านวนผูเ้สียภาษีท่ีด าเนินการจดัเกบ็ 

หมายเหตุ (รายละเอียด แบบ SP_ME2 สามารถดูไดใ้นภาคผนวก) ซ่ึงจากคะแนนท่ีไดใ้นแบบติดตามและประเมินผล
ลพัธ์ตามยทุธศาสตร์ใน SP_ME2 สามารถสรุปผลคะแนนเพื่อน ามาจดัท า แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมองคก์าร (SP_ME1) 
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  1.6 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองคก์าร (SP_ME1) 
 

ล าดบัที ่ ยุทธศาสตร์ น ้าหนัก คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
น ้าหนัก 

หมายเหตุ 

1 การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

20 2.5893 0.5179  

2 การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

15 3.5740 0.5355  

3 การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 25 4.1700 1.0425  
4 การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตยกรรม

ในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
15 4.4000 0.6600  

5 การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

15 5.0000 0.7500  

6 การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการทอ้งถ่ิน
ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

10 3.4478 0.3448  

  100  3.8507  
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 จากแผนภูมิเรดาห์ พบวา่คะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมินยุทธศาสตร์การพฒันา (ME1) เพื่อประเมินและวดัผล
ส าเร็จของการพฒันาเมือง ตามกรอบและแนวทางในการพฒันาตามแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไว้ ในบาง
ยุทธศาสตร์ไดค้ะแนนไม่สอดคลอ้งกบัคะแนนท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินผลลพัธ์ตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม
องคก์าร (SP_ME1) โดยเฉพาะในยทุธศาสตร์ท่ี 1 ไดค้ะแนนการประเมินประเมินผลลพัธ์ตามยทุธศาสตร์ในภาพรวม
องค์การน้อยกว่าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมินยุทธศาสตร์การพฒันามาก นั้นแสดงว่าตวัช้ีวดัแผนงานโครงการท่ี
บรรจุในแผนพฒันาเทศบาลในยุทธศาสตร์น้ี ตั้งเป้าหมายไวสู้งเกินกว่าท่ีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จแก่ตวัช้ีวดัตาม
ยทุธศาสตร์ท่ีตั้งไวไ้ด ้ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นตามแผนภูมิสรุปประสิทธิภาพการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม (SPME1/ME1) ดงัน้ี 
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 จากแผนภูมิจะเห็นไดว้า่ยทุธศาสตร์ท่ีมีคะแนนประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานมากท่ีสุด คือ
ยทุธศาสตร์ท่ีมีผลการด าเนินโครงการสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้ไดแ้ก่ยทุธศาสตร์ท่ี 4 รองลงมาคือ
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 และยทุธศาสตร์ท่ี 3 ตามล าดบั  
 
 วิเคราะห์ผลความพงึพอใจของผู้ร่วมโครงการในภาพรวมระดับยุทธศาสตร์ 
 จากแบบประเมินตนเองระดบัโครงการ( ME4 ) สามารถน าค่าคะแนนความพึงพอใจของแต่ละโครงการท่ี
ไดม้าวิเคราะห์ผลสรุปความพึงพอใจในการด าเนินโครงการในภาพรวมระดบัองคก์ารได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ซ่ึงพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวมของเทศบาลในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันา
ดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มากท่ีสุด ดว้ยคะแนน 3.0676 รองลงมาคือ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาดา้นส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดค้ะแนน 2.6125 
และยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้วยคะแนน 2.4020 
ตามล าดบั 
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3. สรุปผลการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของแต่ละกอง  (Self  Assessment) ได้ดังนี้ 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
วิสัยทัศน์: 
 “พฒันาระบบบริการ มาตรฐานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม” 
พนัธกจิ: 

1. ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกนัโรค คุม้ครองผูบ้ริโภค และด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน 
2. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพอนามยัของตนเองและบุคคลในครอบครัวให้
สามารถช่วยเหลือตนเองและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. ส่งเสริมใหป้ระชาชน บุคลากรองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน ผูป้ระกอบการ มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
4. ด าเนินการควบคุมสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
5. แกไ้ขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองล าพูน 
6. พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รใหมี้ความรู้ ความสามารถ ปฏิบติังานโดยยดึหลกัจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ และมีใจบริการ 

 

บทบาทหน้าท่ีของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัสาธารณสุขชุมชนและส่งเสริมสุขภาพอนามยั ควบคุมดูแล
และรับผิดชอบสุขาภิบาลดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขาภิบาลอาหารและโภชนากากร ควบคุมกิจการคา้ประเภทต่าง ๆ 
ควบคุมการแกไ้ขปัญหาเดือดร้อนร าคาญ และมลภาวะงานอาชีวอนามยั งานฌาปนสถาน งานท าความสะอาดถนน 
เก็บขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ควบคุมโรงฆ่าสัตว ์ดูแลป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคติดเช้ือต่าง ๆ ประกอบดว้ย งาน
ธุรการ งานสัตวแพทย ์งานสุขาภิบาลอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  และงานรักษาความสะอาด 
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การตั้งงบประมาณของกอง           
ค่าจา้ง/เงินเดือน 

รายการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการบุคลากร 

พนักงาน
เทศบาลสามัญ  

ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง
เหมา 

รวมทั้ง
กอง 

จ านวน (ราย) 3 2 - 1 66 72 
จ านวนค่าใชจ้่าย (บาท) 1,147,680 115,530 - 120,000 6,837,600 8,222,810 

งบประมาณดา้นบ ารุงรักษา/การใชท้รัพยากร/วสัดุ 

ล าดับ รายละเอียด 
งบประมาณ               

(บาท) 
1 ดา้นการบ ารุงรักษา 170,573 
2 ดา้นการใชท้รัพยากร (น ้ามนั) 303,420 
3 ดา้นการใชว้สัดุ 71,172 

รวม 581,320 
 

การด าเนินงานของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตาม
ยทุธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการทั้งหมด
ในแผนพฒันาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่
ได้รับงบประมาณ 

จ านวนโครงการที่
ได้ด าเนินการ  
ณ ปัจจุบัน     

จ านวน จ านวน จ านวน 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- - - 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

12 7 7 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข และคุณภาพ
ชีวิต 

8 8 8 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

- - - 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และ
การมีส่วนรวมของประชาชน 

- - - 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และ
บริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหาร
จดัการท่ีดี 

3 2 2 

รวม 23 17 17 
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จ านวนงบประมาณ ท่ีตั้งไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ 
ท่ีตั้งไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              
ท่ีได้รับจริง 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- - 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

320,000 180,600 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 345,000 357,000 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพื้นฐาน                         
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

- - 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมี
ส่วนรวมของประชาชน 

- - 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการ
ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

4,019,920 10,478,237 

รวม 4,684,920 10,943,237 
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โครงการพฒันาท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูนคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการสร้างจิตส านักในการจัดการส่ิงแวดล้อม : กจิกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล  
งบประมาณ : 50,000 บาท 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 

1. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมระหว่างภาครัฐ
แ ล ะ เ อ ก ช น ภ า คี
เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า ร
บริหารจดัการขยะมูล
ฝอยจากตน้ทาง 
2.  เ ป็นการลดขยะ
ตั้ งแต่แหล่งก า เ นิด
ต้ น ท า ง  ไ ด้ แ ก่  
ค รั ว เ รื อ น  ศ า ส น
สถาน สถานศึกษา 
(บวร) ฯลฯ  
3. ส่งเสริมและปลูก
จิตส านึกในการคัด
แยกขยะมูลฝอยแก่
เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนทัว่ไป 
4.  เป็นการสืบสาน
พระพุทธศาสนาให้
ย ัง่ยืนสืบไป 

เชิงปริมาณ 
ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่า 400 คน 
เชิงคุณภาพ 
เยาวชนและประชาชน
มี จิตส านึกในการคัด
แยกขยะมูลฝอย 

จ า น ว น ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมผ้า ป่ าขยะ รี
ไซเคิล 500 คน 

1.  จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า 400 คน 
2.  ขยะรีไซเคิล ท่ี
รวบรวมได้มาจาก
ทุกภาคส่วนทั้ง 17 
ชุมชน 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
การคดัแยกขยะเพ่ิมขั้น 
2. ขยะรีไซเคิลท่ีรวบรวมไว้
ไ ด้ ม า จ า ก ชุ มชนทั้ ง  1 7 
ชุ มชน  วัด  สถ านศึ กษา 
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ทอ้งถิ่นขา้งเคียง และสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร้ า น ค้ า 
ประชาชนทัว่ไป 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
การคดัแยกขยะจากตน้ทาง
เพ่ิมขั้น 
4.  การด าเนินการอย่างมี
ส่วนร่วม ท าให้ประชาชน
เ ข้ า ใ จ ในก ระบวนก า ร
ท างานของรัฐ ท าให้ เ กิด
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
ด า เ นินการจัดการปัญหา
ขยะมากขึ้น 

กองสาธารณสุขเทศบาล เมื อง
ล าพูนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะ
ชุมชนเทศบาลฯ 
1. กิจกรรมเดินขบวนทอดผ้าป่า
ขยะรีไซเคิลและรณรงค์ Kick Off 
ตามแผนรณรงค ์“แยกก่อนทิ้ง” 
2. กิจกรรมทางศาสนา โดยนิมนต์
พระสงฆ์มารับผา้ป่าขยะรีไซเคิล
ก่อนจะมอบคืนให้สมาชิกธนาคาร
ขยะชุมชนเทศบาลเมืองล าพูน และ
น าขยะไปขาย เพ่ือน าเงินมอบเป็น
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขต
เทศบาลฯ 
3. กิจกรรมการจัดนิทรรศการให้
ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการ
ขยะประเภทต่างๆ  ได้รับความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อาทิเช่น 
ผูแ้ทนท้องถิ่นจังหวดัล าพูน ฯลฯ 
แ ล ะ ไ ด้ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
นิทรรศการโรงเ รียนในสั งกัด
เทศบาล อสม.ทั้ง 17 ชุมชน และ
รัฐวิสาหกิจ ท าให้เกิดผลส าเร็จใน
การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากตน้
ทาง  โดย กิจกรรมโครงการฯ
สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้
ทั้ ง ส้ิน  1 ,801 . 50 กิ โลก รัม  ซ่ึ ง
สามารถค านวณความคุม้ค่าในเชิง
เศรษฐกิจท่ีเทศบาลฯ จะต้องมี
ภาระค่าใช้จ่ายในการส่งก าจดัได้ 
จ านวน 2,341.95 บาท 
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โครงการสร้างจิตส านักในการจัดการส่ิงแวดล้อม : กจิกรรมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดท าขาเทียมพระราชทาน 

งบประมาณ : 50,000 บาท 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 

เพื่อปลูกจิตส านึกและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
คดัแยกขยะมูลฝอย 
โดยการรวบรวมวสัดุ
อะลูมิเนียมท่ีไดจ้าก
การคดัแยกขยะมูลฝอย 
และจากการบริจาค 
เพื่อจดัส่งให้กรม
ควบคุมมลพิษส าหรับ
น าไปท าอุปกรณ์ขา
เทียม ให้แก่มูลนิธิขา
เทียมในสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนี 

เชิงปริมาณ 
ประชาชน/ ร้านค้า /
สถานประกอบการใน
เ ข ต เ ท ศบ า ล เ มื อ ง
ล าพูน 
เชิงคุณภาพ 
อะลูมิเนียมถูกคดัแยก
ออกจากขยะประเภท
อ่ืนๆแล ะน า ไปใช้
ประโยชน์ได ้

1. จ านวนสถานศึกษา
เขา้ร่วม 11 แห่ง 
2 .  จ า น ว น ร้ า น ค้ า
อาหาร  4 แห่ง 

1. จ านวนอะลูมิ เนียม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีจิตส านึก และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การคัดแยกขยะมูลฝอย
และใชป้ระโยชน์จากขยะ
มูลฝอย 

กองสาธารณสุขเทศบาลเมือง
ล า พู น  ไ ด้ ร ว บ ร ว ม วั ส ดุ
อะลูมิเนียม จากการบริจาคของ
ประชาชน  โรง เ รี ยนในเขต
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ล า พู น 
ผู ้ประกอบการ ร้ านค้า  ฯลฯ 
ประจ าปี 2562ได้ปริมาณวัสดุ
อะลูมิเนียมทั้งหมด 44 กิโลกรัม 
และได้จัดส่งอะลูมิ เ นียมทาง 
บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั สาขา
ล า พูน  ส่ งไป ท่ีกรมควบคุ ม
มลพิษ 
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กองการศึกษา 
วิสัยทัศน์ : 

“จดัการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา รักษภ์ูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง พร้อมกา้วสู่อาเซียน” 
พนัธกจิ : 

1. จดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัตามศกัยภาพ พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมกีฬา นนัทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้ปลอดจากส่ิงเสพติด 
3. พฒันาผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
4. ด าเนินงานดา้นการศาสนา ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

บทบาทและหน้าท่ีของกองการศึกษา 
กองการศึกษามีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษา

นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอธัยาศยั ส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การส่งเสริมพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้
เป็นไปตามความต้องการของท้องถ่ิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีรัฐก าหนดทั้ งการศึกษาในระบบการศึกษา 
การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอธัยาศยั  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การพฒันากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนนัทนาการ การฝึกอบรม
และการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมหอ้งสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ ์และงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

การตั้งงบประมาณของกอง           
ค่าจา้ง/เงินเดือน 

รายการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการบุคลากร 

พนักงานเทศบาล
สามัญ  

ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง
เหมา 

รวมทั้งกอง 

จ านวน (ราย) 5 - 2 - 5 12 
จ านวนค่าใชจ้่าย (บาท) 1,387,329.67 - 352,060 - 607,858 2,347,247.67 

งบประมาณดา้นครุภณัฑ/์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับ รายละเอียด 
งบประมาณ               

(บาท) 
1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 20,000 
2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 850,000 

รวม 870,000 
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การด าเนินงานของกองการศึกษา ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการทั้งหมดใน
แผนพฒันาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่ได้รับ
งบประมาณ 

จ านวน จ านวน 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

64 40 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

2 - 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 10 - 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการ
พฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

- - 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนรวม
ของประชาชน 

1 - 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการ
ทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

1 1 

รวม 78 41 

จ านวนงบประมาณ ท่ีตั้งไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              
ที่ได้รับจริง 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

10,213,200 37,225,254 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

100,000 0 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 760,000 0 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน                         
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

- 0 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนรวมของ
ประชาชน 

50,000 0 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการทอ้งถ่ิน
ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

66,970,380 
 

71,774,400 

รวม 78,093,580 108,999,654 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 หน้า 60 
 

โครงการพฒันาท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูนคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา 
 

โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและประกนัคุณภาพโรงเรียนสังกดัเทศบาล 
งบประมาณ : 5,000 บาท 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 

-  เ พ่ือประเมินผล
คุณภาพการศึกษา
โรง เ รี ยน  สั งกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 
-  เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด
การศึกษาและการ
ประกัน คุ ณภ าพ
ของโรงเ รียนใน
สังกัด - เพ่ือรอรับ
การประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 
สมศ. 
-  เ พ่ื อ ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
โ ร ง เ รี ย น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
  -  มี ก า ร จั ด ท า
วิเคราะห์รายงาน
ผ ล  SAR ข อ ง
โรงเรียน ประจ าปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
เชิงคุณภาพ 
   - ร า ย ง า น
วิ เคราะห์ผลการ
ประ เมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเ รี ยนใน
สังกดัเทศบาลเมือง
ล าพูน 

พนักงานครูโรงเรียนใน
สั งกัด เทศบาล เมื อ ง
ล าพูน จ านวน 135  
โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด
เทศบาลเมืองล าพูนมี
ก ารประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือเตรียมความ
พ ร้ อ ม ร อ ง รั บ ก า ร
ประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก (สมศ.รอบท่ี4) 
-โรงเรียนมีการจัดท า 
SAR ลงในระบบ AQA 
ของหน่วยงานตน้สังกดั  

คุณภาพการศึกษาของ
นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาและชั้ น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น
เกณฑม์าตรฐาน 
-โรงเรียนสามารถน า
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
วิเคราะห์แนวทางการ
แก้ไขปัญหาทางการ
ศึกษา 
-  ร้ อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง
นัก เ รียน ท่ีได้ รับการ
พฒันาด้านความรู้และ
ทกัษะ 
-ร้อยละ 100 โรงเรียน
ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

-  คุณภาพการศึกษาชั้ น
ประถมศึ กษ าและชั้ น
มัธ ยมศึ กษ าโรง เ รี ยน
สังกดัเทศบาลเมืองล าพูน
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ี
น่าพอใจ 
- โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด
เทศบาลทราบถึงสภาพ
ปัญหาและขอ้มูลท่ีได้ไป
วิ เคราะห์แนวทางการ
แก้ ไ ข ปัญห าท า ง ก า ร
ศึ ก ษ าอยู่ ใ น เ กณฑ์ ต า
มาตรฐาน 

-  โ ร ง เ รี ย นส าม า ร ถ จั ด ท า
ม าตรฐ านของโรง เ รี ยน ได้
ถูกต้อง มีการประเมินผลการ
ประกนัคุณภาพภายในแนวใหม่
ตามกฎกระทรวงประกาศใช้ 
เ พ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
การประ เมินจากหน่วยงาน
ภายนอก (สมศ.รอบท่ี 4) 
-   หน่วยงานต้นสั งกัดมีการ
ติดตามผลการประเมินในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนทั้ง 4โรงเรียนในสังกดั
เทศบาล เมืองล า พูน  โดยให้
โรงเรียนจดัท ารายงานผลการจดั
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 
(SAR) รายงานต้นสังกัดและ
ด าเนินการกรอกข้อมูลลงใน
ระบบ (AQA) ของกรมส่งเสริม
ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น 
กระทรวงมหาดไทย 
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โครงการวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนประจ าภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

งบประมาณ : 8,000 บาท 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 

- เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ ค ร่ื อ งมื อ
วดัผลที่มีประสิทธิภาพ 
- เ พื่ อ ให้ ส ถ าน ศึกษ า
สามารถจดัการเรียนการ
เ รียนการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  
- เ พื่ อ น า ผ ล ไ ป ว า ง
แผนการจดัการเรียนการ
สอนการปรับปรุงการ
เรียนของผูเ้รียน 
- เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ยนระดับ
ประถมศึกษาทุกคนเรียน
จบหลั ก สู ต ร ภ า ย ใ น
ระยะเวลา  6 ปีอย่างมี
คุณภาพ   
- เพื่อวดัผลผูเ้รียนในการ
จัดการ เ รียนการสอน 
ของครูในแต่ละภาค  
-  เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ก า ร ศึ ก ษ า แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูนเรียน 

เชิงปริมาณ 
    -  มี ก ารนิ เทศศึกษา
โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด
เทศบาลเมือง 
ล าพูนทั้ง 4 โรงเรียน ใน
ภาคเรียนท่ี 1 และภาค 
เรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
 - ครูท่ีถูกการนิเทศมีการ
จัดการ เ รียนการสอน
ใหม่ๆ 
มีการกระตุน้ให้ครูต่ืนตัว
เตรียมความพร้อมในการ
สอน 
และสรุปผลการนิเทศใน
แต่ละคร้ังให้ครูท่ีถูกการ  
นิเทศไดป้รับปรุงเทคนิค
การสอนใหม่ ๆอ ย่ า ง
ต่อเน่ือง 

นัก เ รี ยนโรง เ รี ยน ใน
สังกดัเทศบาลเมืองล าพูน  
ครูวิชาการโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลเมืองล าพูน
ทั้ง 4 โรงเรียน ได้มีการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ ส อ บ
ครอบคลุม เ น้ือหาตาม
หลกัสูตรแกนกลางและมี
การติดตามผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเ้รียนโดยการสอบ 
RT,NT และ  O-NET  

ผู ้ เ รี ยน ทุกคนได้ รั บก า ร
ประเมินผลได้ถูกต้องตาม
หลัก สูตร เพื่ อปฏิ รูปการ
เรียนรู้และมีคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 90  
- โรงเรียนจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพและพัฒนา
ได้ต าม เกณฑ์ม าตรฐาน
สูงข้ึนร้อยละ 80  

- สถานศึกษาสามารถจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพพัฒนาได้ตาม
เกณฑม์าตรฐาน 
-สถ าน ศึกษาน าผลไปวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน
และการปรับปรุงการเรียนของ
ผูเ้รียน 
 

- การวดัผลประเมินผล มีการจดัเก็บ
ระบบขอ้มูลขอ้สอบ มีการวิเคราะห์
ข้อสอบโดยฝ่ายวิชาการของแต่ละ
โรงเรียน ครูมีการสร้างแบบวัดผล
และประเมินผลทั้ง 8 กลุ่มสาระได้
ครอบคลุมทุกเน้ือหาของการสอน
ตามหลกัสูตรแกนกลาง 
- หน่วยงานต้นสังกัดมีระบบของ
การตรวจสอบข้อสอบท่ีวัดความรู้
ผู้เ รียนแต่ละกลุ่มสาระเพื่ อการ
ติดตามผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน โดย
การสอบ  RT , NT และ O-Net 
-  มีการจัดท าตารางสอบในแต่ละ
ระดบัชั้นให้สอดคลอ้งกับโรงเรียน
เพื่อการติดตามได้เหมาะสมตาม
เน้ือหาท่ีครูสอนและออกข้อสอบ
ตรงตามที่ครูสอนอยา่งเป็นระบบ 
 -  มีการวิเคราะห์ขอ้สอบ O-Net ใน
แต่ละปี เพื่อให้ค รู เตรียมพร้อม
ให้แก่ผูเ้รียน 
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โครงการนิเทศการศึกษา 
งบประมาณ : 50,000 บาท 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

- เพื่อนิเทศติดตามและ
ช่วย เหลือการจัดก า ร
เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง
ครูผู้สอนโรงเ รี ยนใน
สังกดั 
 - เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับ
การนิ เทศการสอนให้
พนักงานครูตามแนว
ทางการประเมินนิเทศ 
  -  เพื่อ นิ เทศการสอน
งานให้ค รู ผู้ส อนและ
นิเทศการจัดการเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  -  เพื่อส ร้างขวัญและ
ก าลัง ใจกับค รูในการ
พัฒนาและการจัดการ
เรียนการสอน 
 - เพื่อเย่ียมชั้นพบปะครู
และนกัเรียน  

เชิงปริมาณ 
 - การวดัผลประเมินผล
ของโรงเรียนในสังกดั 
ทั้ง 4 โรงเรียน แต่ละภาค
เรียนมีผลการประเมินอยู ่
ในระดบัดีมากข้ึนไปทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
เชิงคุณภาพ 
 - โ ร ง เ รี ย น ในสั ง กั ด
เทศบาลมีผลประเมินการ
จดัการศึกษาอยู่ในระดับ
ท่ีดีมาก ครูมีความเข้าใจ
ในกระบวนการวัดผล
และประ เ มิ นผลมาก
ย่ิงข้ึน  
สามารถน าแบบวัดผล
ประเมินผล ไปใชใ้น 
การประเมินได ้

- ครูโรงเรียนในสังกดัเทศบาล
เมืองล าพูนมีความพร้อมใน
การจดัการเรียนการสอน โดย
ใชเ้ทคนิคการสอนใหม่ๆ  
-  ผู ้ บ ริ ห า ร ต้ น สั ง กั ด ไ ด้
รับทราบผลการนิ เทศ การ
จดัการเรียนการสอน การออก
เ ย่ี ย ม โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด
เทศบาลเมืองล าพูน 

ร้อยละ 100 ได้รับการ
นิเทศอยา่งต่อเน่ือง 

-  บุ ค ล า ก ร ใ น โ ร ง เ รี ย น
ด า เ นิ น ก า ร ส อ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและได้รับการ
นิเทศทุกคน  
- การนิเทศเป็นไปอย่างระบบ
ท าให้ บุคลากรมีทัศนคติท่ีดี  
ห้องเรียนทุกห้องสะอาดมาก
ย่ิงข้ึน  
 

- ครูท่ีถูกการนิเทศมีการจัดการเรียน
การสอนโดยวิธีการใหม่ๆ การนิเทศ
ช่วยกระตุ้นให้ครูต่ืนตัวเตรียมความ
พร้อมในการสอนและสรุปผลการ
นิเทศในแต่ละคร้ัง ให้ครูท่ีถูกการนิเทศ
ไดป้รับปรุงเทคนิคการสอนใหม่ๆอย่าง
ต่อเน่ือง 
- ผู ้บริหารได้รับทราบติดตามผลการ
ด าเนินงานนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน และมีส่วนร่วมในการนิเทศ การ
ออกเย่ียมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน 
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กองคลัง 

วิสัยทัศน์ :   
“รวดเร็ว โปร่งใส ทนัสมยั ตรวจสอบง่าย” 

พนัธกจิ :    
1. การจดัเก็บรายไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  
2. ขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นถูกตอง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั  
3. การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ  
4. จดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดถูกตอ้งตามระเบียบฯ 

บทบาท/หน้าท่ีของกองคลงั    
กองคลงัมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการวางแผนจดัเก็บรายไดแ้ละการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการจดัเก็บรายได ้การ

ควบคุมตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภททั้งในงบประมาณและงบประมาณ และนอกงบประมาณ การจดัท าเช็ค
และจดัเก็บเอกสาร การจ่ายเงิน การจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุครุภณัฑ์ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การตรวจสอบ การรับ – จ่าย
พสัดุ การเก็บรักษา การจ าหน่ายพสัดุ การจดัท าสถิติรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ งานบ าเหน็จบ านาญ 

การตั้งงบประมาณของกอง           
ค่าจา้ง/เงินเดือน 

รายการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการบุคลากร 

พนักงาน
เทศบาลสามัญ  

ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง
เหมา 

รวมทั้ง
กอง 

จ านวน (ราย) 10 - - 13 12 35 
จ านวนค่าใชจ้่าย (บาท) 2,503,100 0.00 0.00 1,590,000 1,231,121 5,324,221 

งบประมาณดา้นบ ารุงรักษา/การใชท้รัพยากร/วสัดุ 

ล าดับ รายละเอียด 
งบประมาณ               

(บาท) 

1 - - 

2 - - 

รวม - 
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การด าเนินงานของกองคลงั ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการทั้งหมดใน
แผนพฒันาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่ได้รับ
งบประมาณ 

จ านวน จ านวน 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- - 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

- - 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต - - 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการ
พฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

- - 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนรวม
ของประชาชน 

- - 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการ
ทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

7 7 

รวม 7 7 

จ านวนงบประมาณ ท่ีตั้งไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              
ที่ได้รับจริง 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- - 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

- - 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต - - 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน                         
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

- - 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนรวมของ
ประชาชน 

- - 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการทอ้งถ่ิน
ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

7,102,000 8,813,180 

รวม 7,102,000 8,813,180 
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โครงการพฒันาท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูนคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกองคลงั 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการพฒันารายได้ของเทศบาล   

งบประมาณ : 20,000 บาท 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวน

ผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับ

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 

1.เพื่อจดัท าส่ือ             
ประชาสัมพนัธ์การ
ช าระภาษี 
2. เพื่อให้ประชาชน
ผูช้  าระภาษีได้
รับทราบระยะเวลา
ของการด าเนินการ
ยื่นภาษี 
3. ทราบความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการ
ของเจา้หน้าท่ี 
4. เพื่อปรับปรุงการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ี
ผูใ้ห้การบริการใน
ดา้นการรับช าระ
ภาษี 

เชิงปริมาณ 
ประชาชนผูม้ีหนา้ท่ี
ช าระภาษี จ านวน 
4,252 ราย ไดรั้บทราบ
ขอ้มูล ข่าวสาร ช่วง
ระยะเวลาการย่ืนภาษี
ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน 
ถูกตอ้งตาม
ก าหนดเวลา 
เชิงคุณภาพ 
-เทศบาลฯ มีรายไดจ้า
กากรจดัเก็บภาษี
เพ่ิมขึ้น 
-เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการประชาชน
ให้ดีย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ป ร ะ ช า ช น ผู ้ มี
หน้า ท่ีช าระภาษี  
จ านวน 4,252 ราย 

จดัท าส่ืฮประชาสัม 
พนัธ์ให้ผูช้  าระภาษีได้
รับทราบ จากจ านวนผู ้
มี ห น้ า ท่ี ช า ร ะ ภ าษี  
จ านวน  4,252 ราย 

-สามารถจดัเก็บภาษีให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้
-ท าให้ประชาชนไดรั้บ
ความพึงพอใจในดา้นการ
บริการการรับช าระภาษี 
-รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 

- ด าเนินโครงการจดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ทุกช่องทาง 
- ผลการจดัเก็บรายไดเ้พ่ิมขึ้น
จากปี 2561 จ านวน 500,913.42 
บาท คิดเป็น 4.41 % 
- ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับความพึง
พอใจของผูช้  าระภาษี  คิดเป็น  
93.70 % 
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กองช่าง 
วิสัยทัศน์ :   

“พฒันาเมืองตามแนวอนุรักษ ์ ยดึหลกัธรรมาภิบาล บริการฉบัไว” 
พนัธกจิ :    

1. พฒันาองคก์รใหมี้การบริหารจดัการท่ีดี 
2. ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษรั์กษาเมืองเก่าเมืองมรดกทางวฒันธรรม3. การเบิกจ่าย
เป็นไปตามระเบียบฯ  
4. การใหบ้ริการเป็นไปตามมาตรฐานและรวดเร็ว 

บทบาท/หน้าท่ีของกอง  
กองช่างมีหนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัๆ คือ การส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา การควบคุม ตรวจสอบ

การก่อสร้าง อาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารการซ่อมบ ารุงส่ิงสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในเขตเทศบาล 
ไม่ว่าจะเป็น การซ่อมบ ารุงถนน ทางเทา้ การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะรวมถึง
รับผิดชอบดา้นสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มเมือง เช่น การก าจดัขยะมูลฝอย การควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย การบ ารุงรักษา
ระบบระบายน ้า โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ 8 งาน คือ 1.งานวิศวกรรม 2.งานสถาปัตยกรรม 3. งานสถานท่ีและไฟฟ้า
สาธารณะ 4. งานสาธารณูปโภค 5. งานสวนสาธารณะ   6. งานจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   7. งานจดัการ
คุณภาพน ้า 8. งานธุรการ 

การตั้งงบประมาณของกอง           
ค่าจา้ง/เงินเดือน 

รายการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการบุคลากร 

พนักงาน
เทศบาลสามัญ  

ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง
เหมา 

รวมทั้งกอง 

จ านวน (ราย) 7 7 - - 50 64 
จ านวนค่าใชจ้่าย (บาท) 2,920,890.00 1,705,380.00 - - 5,666,658.47 10,292,928.47 

งบประมาณดา้นครุภณัฑ/์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับ รายละเอียด 
งบประมาณ               

(บาท) 
1 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 17,000 
2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 45,500 
3 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 550,000 
4 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 7,522,962 

รวม 8,135,462 
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การด าเนินงานของกองช่าง ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการทั้งหมดใน
แผนพฒันาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่ได้รับ
งบประมาณ 

จ านวน จ านวน 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน - - 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 5 3 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต - - 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการ
พฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 10 3 
5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนรวม
ของประชาชน - - 
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการ
ทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 5 2 

รวม     

จ านวนงบประมาณ ท่ีตั้งไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              
ที่ได้รับจริง 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- - 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

13,186,847.00 12,565,200.00 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต - - 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน                         
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

21,580,338.00 9,555,362.00 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนรวมของ
ประชาชน 

- - 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการทอ้งถ่ิน
ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

9,146,782.00 10,270,320.00 

รวม 43,913,967 32,390,882 
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โครงการพฒันาท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูนคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกองช่าง 
 

โครงการบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย 
งบประมาณโครงการ :  

งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล กองช่าง ตามโครงการบริหารจดัการก าจดัขยะมูลฝอย จ านวน 8,602,000 
บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.ค่าจา้งเหมาก าจดัขยะ 
2.ค่าจา้งเหมาเช่าเคร่ืองชัง่น ้าหนกัรถยนตบ์รรทุกขยะ 
3.ค่าจา้งเหมาก าจดัก่ิงไม ้

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 

1.เพื่อน าขยะท่ีไดจ้ากอาคาร
บา้นเรือนไปก าจดัอยา่งถูก
หลกัสุขาภิบาล 
2.เพื่อรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 

- ด าเนินการจา้งเหมา
เอกชนเก็บขนและก าจดั
ขยะมูลฝอยจากอาคาร
บา้นเรือนประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองล าพูน
ไปก าจดั ตลอดจนจา้ง
เหมาเก็บขนและก าจดัก่ิง
ไม ้ใบไม ้

- ประชาชนผูรั้บบริการเก็บ
ขนขยะ ในเขตเทศบาลฯ
จ านวน 2,151 ครัวเรือน 
- ชุมชนในเขตเทศบาล 17 
ชุมชน 

1.ปริมาณขยะจากครัวเรือนใน
เขตเทศบาลท่ีมีการจดัเก็บเพื่อ
รอการก าจัด2.ขยะท่ีเก็บจาก
ครัวเรือนมีการน าไปก าจัด
อยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

1.ขยะจากบ้านเรือนประชาชน
ได้รับการก าจัดอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล 
2 . ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปัญห าขยะ
ตกค้าง และส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.ขยะจากบา้นเรือน
ประชาชนไดรั้บการก าจดั
อยา่งถูกสุขาภิบาล 
2.ไม่เกิดปัญหาขยะตกคา้ง 
และส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
เทศบาลเมืองล าพูน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

ปัจจุบนัเปล่ียนเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ในการก่อสร้างอาคารก าจดัขยะโดยใช้
เตาเผาพร้อมสายพานล าเลียงคดัแยกขยะ จ านวน 2  หัวเตา พร้อมอุปกรณ์ วงเงิน  52.5  ลา้นบาท  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงปัจจุบนัเตาเผาขยะ มีการช ารุดและเส่ือมสภาพลง เน่ืองจากใช้งานมานาน อาทิ อาคาร บ่อพกัขยะพร้อมระบบ
รวบรวมน ้ าเสีย สายพานล าเลียงขยะ หอ้งเผา ปล่องควนัเกิดการผกุร่อน ตลอดจนระบบป้องกนัมลพิษทางอากาศ คือ
ระบบสลดัเหวี่ยงและระบบพ่นละอองน ้ า (Wet Scrubber) ช ารุด ท าให้ประสิทธิภาพในการก าจดัมลพิษทางอากาศ
ลดลงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ สร้างผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน  จึง
ไดห้ยดุใชง้านระบบเตาเผาดงักล่าวไว ้ 
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ท าเลท่ีตั้งของอาคารเตาเผาขยะ ตั้งอยู่ถนนสันป่ายาง เป็นท่ีตั้งของอาคารโรงก าจดัขยะ โรงพกัขยะ และสถานีขนถ่ายใน
บริเวณเดียวกนั แต่ปัจจุบนัใชเ้พียงอาคารเตาเผาขยะ เป็นท่ีพกัขยะก่อนท่ีบริษทัเอกชนจะน าขยะไปก าจดั เน่ืองจาก
เตาเผาขยะช ารุดและเส่ือมสภาพไม่สามารถใชง้านได ้จึงไดจ้า้งบริษทัเอกชนก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาล  โดยใน
ส่วนของฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในส่วนของการน าขยะ รวมทั้งเก็บขนก่ิงไม ้ใบไม ้ท่ีกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเก็บรวบรวมจากอาคารบา้นเรือนประชาชนในเขตเทศบาล ไปพกัรวมไวเ้พื่อรอการน าไป
ก าจดั โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลฯ ได้รับอนุมติังบประมาณด า เนินการก าจดัขยะมูลฝอย  จ านวน 
8,602,000 บาท เป็นค่าด าเนินการ ดงัน้ี        

1.ค่าจา้งเหมาบริษทัเอกชนก าจดัขยะ      
2.ค่าจา้งเหมาเช่าเคร่ืองชัง่น ้าหนกัขยะ 
3.ค่าจา้งเหมาเก็บขนและก าจดัก่ิงไม ้ใบไม ้      

ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายการ ระยะเวลาด าเนินการ จ านวน งบประมาณ 

1.จา้งเหมาก าจดัขยะ 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62 5,763.370 ตนั/1,300 7,492,381.00 

รวม 7,492,381.00 

2. ค่าจา้งเหมาเช่าเคร่ืองชัง่ฯ 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62 8,500 บาท/เดือน 102,000.00 

รวม 102,000.00 

3. ค่าจา้งเหมาเก็บขนและ 
    ก าจดัก่ิงไม ้ใบไม ้

23 วนั (325 เท่ียวขน) 2,181.015 ตนั/1,100 2,399,116.50 

รวม 2,399,116.50 

รวม(1+2+3) เป็นเงินท้ังส้ิน 9,993,497.50 

 รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท้ังส้ิน  9,993,497.50 บาท(เก้าล้านเก้าแสนเก้า-หม่ืนสามพนัส่ีร้อยเก้าสิบเจ็ด
บาทห้าสิบสตางค์)  
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เม่ือเทียบกบัการด าเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีผ่านมา 
ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายการ ระยะเวลาด าเนินการ จ านวน งบประมาณ 

1.จา้งเหมาก าจดัขยะ 2 ต.ค.60 – 30 ก.ย.61 6,620.315 ตนั/1,300/1,294 8,590,541.54 

รวม 8,590,541.54 

2. ค่าจา้งเหมาเช่าเคร่ืองชัง่ฯ 1 ต.ค.60 – 30ก.ย.6 8,500 บาท/เดือน 102,000.00 

รวม 102,000.00 

3. ค่าจา้งเหมาเก็บขนและ 
    ก าจดัก่ิงไม ้ใบไม ้

22 วนั (264 เท่ียวขน) 1,769.320 ตนั/1,100 1,946,196.00 

รวม 1,946,196.00 
4. ค่าจา้งเหมาเช่ารถตกัขยะ 
    ณ โรงพกัขยะ    

 16,18,21,22,24,26พ.ย.60 7 วนั/4,000 28,000 
17,18,21,22,23,24 ม.ค.61 6 วนั/4,000 24,000 

รวม 52,000 

รวม(1+2+3+4) เป็นเงินท้ังส้ิน 10,690,737.54 

 รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท้ังส้ิน  10,690,737.54 บาท(สิบล้านหกแสนเก้า-หม่ืนเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาท
ห้าสิบส่ีสตางค์)  

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด าเนินงานจัดการก าจัดขยะมูลฝอย 
- ปีงบประมาณ 2561  รวมทั้งส้ิน  10,690,737.54 บาท 
- ปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งส้ิน     9,993,457.94 บาท 
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 จุดอ่อน 
1. ระบบก าจดัขยะของเทศบาล ตั้งอยูใ่นเขตเมืองท าให้เกิดปัญหาเร่ืองกล่ินเหม็นขยะและมีการร้องเรียนเร่ือง

ดงักล่าวจากประชาชน อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้       
2. บุคลากรปฏิบติังานก าจดัขยะ มีเพียงลูกจา้งประจ า 1 คน ท่ีปฏิบติังานตกัขยะจ ากดั และมีพนกังานเทศบาล

ท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้วบคุม ก ากบัดูแล 1 คน     
3. เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานช ารุดบ่อย และส้ินเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม    
4. งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัเป็นค่าจา้งเหมาก าจดัขยะในแต่ละปี จ านวนเท่าเดิมคือไม่เกิน 8,602,000 บาท 

แต่ยอดเงินท่ีตอ้งจ่ายจริงเฉล่ียปีละไม่ต ่ากว่า  9,000,000 บาท จึงตอ้งขออนุมติัโอนเงินจากหน่วยงานอ่ืนมาตั้งจ่ายให้
เพียงพอ   
 จุดแข็ง 
 1. ผูรั้บจา้งมีความพร้อมสามารถขนยา้ยขยะออกไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่มีขยะตกคา้ง  

2. ปรับปรุงโรงพกัขยะเทศบาลฯ ให้เป็นระบบปิด เพื่อป้องกนักล่ินขยะฟุ้งกระจายในขณะด าเนินการตกั 
และเก็บขนจากจุดพกัขยะเพื่อน าไปก าจดั โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดรั้บอนุมติังบประมาณด าเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะ จ านวน 1,742,900 บาท เป็นค่าปรับปรุงหลงัคา ผนงั พื้น พร้อมวางระบบไฟฟ้าและทาสี
อาคารสถานีขนถ่ายขยะ  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงใหเ้ป็นระบบปิด  

3. จดัซ้ือรถขดุไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบ จ านวน 1 คนัส าหรับใชใ้นการตกัขยะ โดยไดรั้บอนุมติังบประมาณ 
พ.ศ. 2561  จ านวน 1,500,000 บาท       
 4. ปลูกไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ตน้จามจุรี ตน้หางนกยงู กระถินยกัษ ์เพื่อช่วยในการดูดซบักล่ินจากกอง
ขยะ และช่วยลดการฟุ้งกระจายจากแรงลมไปยงับริเวณใกลเ้คียง    
 
         

 

 

 

 

 

                             สภาพเดิมของหลงัคา                 สภาพเดิมของอาคาร 
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                          สภาพเดิมของสายพาน            สภาพเดิมของปล่องควนั 

อาคารเตาเผาขยะ ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีพกัขยะ และอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงใหเ้ป็นระบบปิด 
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ส านักปลดัเทศบาล 
วิสัยทัศน์ :   

“ เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมในการพฒันาระบบการบริหารจดัการ เพื่อให้เกิดความสงบสุขบนพื้นฐาน
คุณภาพชีวิตท่ีดี และใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ประชาชนอย่างสูงสุด” 

พนัธกจิ :    
1.  พฒันาระบบการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ  และพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพ 
2.  พฒันาระบบขอ้มูล  เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริการประชาชน 
3.  พฒันาการท่องเท่ียว โดยมุ่งเนน้ ปรับปรุง ดูแล บ ารุงรักษาเอกลกัษณ์ของเมืองเก่า และส่งเสริมดา้นการ
บริการการท่องเท่ียวบนฐานวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื 
4. ประสานงานความร่วมมือในการบริการงานแบบบูรณาการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จดัระเบียบสังคมและสร้างวินยัของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
6. ใหมี้เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการช่วยเหลือ และป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 

 บทบาท/หน้าท่ีของส านักปลัด   
ส านกัปลดัเทศบาล  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของเทศบาล และราชการท่ีมิไดก้ าหนดให้เป็น

หนา้ท่ีของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากบัและเร่งรัดการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ
ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบติัราชการของเทศบาลในการจดัเตรียมและให้บริการ
ดา้นต่างๆ  งานเลขานุการ การประชุมคณะผูบ้ริหาร งานกิจการสภาเทศบาล งานเตรียมการเลือกตั้งงานรัฐพิธีต่างๆ 
และงานศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์

ส านกัปลดัเทศบาล มีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบติังานของฝ่ายและงานต่างๆ ในสังกดั 
และมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของเทศบาลซ่ึงมิใช่กองหน่ึงกองใดโดยเฉพาะ  ซ่ึงตามโครงสร้างส่วน
ราชการส านกัปลดัเทศบาล แบ่งงานรับผิดชอบ 2 ฝ่าย ดงัน้ี 
1. ฝ่ายปกครอง ประกอบดว้ย งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ,งานรักษาความสงบ และงานทะเบียนราษฎร 
2. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ประกอบดว้ย งานการเจา้หนา้ท่ี, งานธุรการ , งานพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว, งานศูนย์
รับเร่ืองราวร้องทุกข ์และงานกิจการสภาเทศบาล  
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การตั้งงบประมาณของกอง          
ค่าจา้ง/เงินเดือน 

รายการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการบุคลากร 

พนักงาน
เทศบาลสามัญ  

ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง
เหมา 

รวมทั้ง
กอง 

จ านวน (ราย) 18 2 - 6 39 65 
จ านวนค่าใชจ้่าย (บาท) 7,896,660 475,262 - 840,000 3,972,000 13,183,922 

งบประมาณดา้นครุภณัฑ/์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับ รายละเอียด 
งบประมาณ               

(บาท) 

1 
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13000 บีทีย ูจ านวน 1 
เคร่ือง 

23,000  บาท 

2 ชุดผจญเพลิงในอาคาร จ านวน 2 ชุด 120,000  บาท 
รวม 143,000  บาท 

 
การด าเนินงานของส านกัปลดัเทศบาล ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการทั้งหมดใน
แผนพฒันาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่ได้รับ
งบประมาณ 

จ านวน จ านวน 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4 4 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

2 1 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต - - 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการ
พฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

3 3 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนรวม
ของประชาชน 

3 3 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการ
ทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

37 30 

รวม 49 41 
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จ านวนงบประมาณ ท่ีตั้งไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              
ที่ได้รับจริง 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1,980,000 768,000 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

40,000 40,000 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต - - 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน                         
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

300,000 2,000,000 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนรวมของ
ประชาชน 

10,000 40,000 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการทอ้งถ่ิน
ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

33,739,450 30,482,363 

รวม 36,069,450 33,330,363 
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โครงการพฒันาท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูนคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของส านักปลดัเทศบาล 
 

โครงการข่วงคนเตียวขับเคล่ือนเศรษฐกจิและการท่องเท่ียวเมืองล าพูน  

งบประมาณโครงการ : 500,000 บาท   
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการ

ด าเนินงาน

โครงการ 

1. เพื่อเป็นการสร้างรายได ้  
และส่งเสริมการตลาด 
ให้ประชาชนในจงัหวดั
ล าพูน 
2. เพื่อเป็นแหล่งจ าหน่าย
สินคา้พื้นบา้น และสินคา้
เศรษฐกิจจงัหวดัล าพูน 
3. ส่งเสริมการแสดงออก 
ของเยาวชนและประชาชน
ทัว่ไป 
 

เชิงปริมาณ 
1 มีผูม้าจ าหน่ายสินคา้  
   จ านวนไม่นอ้ยกว่า       
   ๓00 รายต่อคร้ัง 
   ของการจดักิจกรรม 
๒ จ านวนหน่วยงานหรือ 
   ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรม  
   และประชาสัมพนัธ ์
   กิจกรรมจ านวนไม่นอ้ย 
   กว่า ๒ รายหรือ 
   หน่วยงานต่อเดือน 
เชิงคุณภาพ 
-สามารถกระตุน้ เศรษฐกิจ
โดยสร้างรายไดห้มุนเวียน
ให้กบัผูจ้ าหน่ายสินคา้ 
ไม่ต ่ากว่า 1,500 บาท 
ต่อคร้ัง ของการจดั   
กิจกรรม 

- ประชาชนในพื้นท่ีและ 
พนกังานเทศบาล จ าหน่าย
สินคา้ในบริเวณข่วงคนเตียวฯ 
- เยาวชนและหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเขา้มีส่วนร่วม 
ในการจดักิจกรรมต่างๆ 
- ป ร ะช า ชนในพื้ น ท่ี และ
นกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือสินคา้ 

1. มีผูม้าจ าหน่ายสินคา้  
    จ านวนไม่นอ้ยกว่า  
    ๓00 รายต่อคร้ัง 
    ของการจดักิจกรรม 
๒. จ านวนหน่วยงาน หรือ 
    ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมและ    
    ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 
    จ านวนไม่นอ้ยกว่า  
    ๒ ราย หรือหน่วยงาน 
    ต่อเดือน 
๓. สร้างรายไดห้มุนเวียน 
    ให้กับผู้จ าหน่ายสินค้า 
    ไม่ต ่ ากว่า 1 ,500 บาท 
    ต่ อค ร้ั ง   ขอ งก า รจัด 
    กิจกรรม 

- สร้างรายไดจ้ากการ 
   จ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง 
   ของชุมชน 
- เกิดตลาดรองรับสินคา้ 
   ท่ีผลิตในชุมชน 
- ไดม้ีสถานท่ีจ าหน่าย
สินคา้ 
  หลายประเภท 
- เป็นการส่งเสริมการ 
  ท่องเท่ียวของจงัหวดั
ล าพูน 
- ไดม้ีเวทีแสดงออก
ในทางท่ี 
  ถูกตอ้งของเยาวชน 
- เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่าง 
  องคก์รปกครองส่วน 
  ทอ้งถิ่น หน่วยงานต่างๆ  
  และประชาชนในจงัหวดั 
  ล าพูน 
   

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
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กจิกรรมเสริมสร้างเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมข่วงพนัปีท่ีเมืองล าพูน ภายใต้โครงการข่วงคนเตียวขับเคล่ือนเศรษฐกจิ
และการท่องเท่ียวเมืองล าพูน    

งบประมาณโครงการ : ไม่ใชง้บประมาณ 
 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการ

ด าเนินงาน

โครงการ 

๑.เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู สืบ
สาน เผยแพร่ภูมิปัญญา
ทางดา้นศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นของจงัหวดั
ล าพูนให้แก่เยาวชนและ
ผูท่ี้สนใจ และปลูก
จิตส านึกให้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการฟ้ืนฟู สืบสาน
ภูมิปัญญาทางวฒันธรรม
ของจงัหวดัล าพูน 
๒.เพื่อเป็นการส่งเสริม
องคค์วามรู้ดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น ในการน าทุน
ทางวฒันธรรมมาสร้าง
อาชีพและรายได ้พร้อม
สืบทอดศิลปวฒันธรรม
ของทอ้งถิ่นให้ย ัง่ยืน 

เชิงปริมาณ 
1 มีผูม้าจ าหน่ายสินคา้ 
จ านวน 
ไม่นอ้ยกว่า ๕0 รายต่อ
คร้ังของการจดักิจกรรม 
๒ จ านวนหน่วยงาน
หรือผูท่ี้เขา้ร่วม
กิจกรรมการแสดงและ
ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม  จ านวนไม่
นอ้ยกว่า ๑ รายหรือ
หน่วยงานต่อเดือน 
เชิงคุณภาพ 
๑ สามารถกระตุน้ 
เศรษฐกิจโดยสร้าง
รายไดห้มุนเวียนให้กบั
ผูจ้  าหน่ายสินคา้ไม่ต ่า
กว่า 5,000 บาทต่อคร้ัง 
ของการจดักิจกรรม 
๒ ความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไม่ต ่า
กว่าระดบัมาก 
(วิเคราะห์ขอ้มูล
ความหมายค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑข์องบุญชม  ศรี
สะอาด, ๒๕๔๓) 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
พนกังานเทศบาล 
จ าหน่ายสินคา้ในบริเวณ
ข่วงคนเตียวฯ 
- เยาวชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม
ต่างๆ 
- ประชาชนในพ้ืน ท่ี
และนักท่องเท่ียวท่ีซ้ือ
สินคา้ 

1. มีผูม้าจ าหน่ายสินคา้  
จ านวนไม่นอ้ยกว่า ๕๐  
รายต่อคร้ังของการจดั
กิจกรรม 
๒. จ านวนหน่วยงาน 
หรือผูท่ี้เขา้ร่วม
กิจกรรมการแสดงและ
ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมจ านวนไม่นอ้ย
กว่า ๑ รายหรือ
หน่วยงานต่อคร้ังของ
การจดักิจกรรม 

- ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 
ของจงัหวดัล าพูนไดรั้บ
การเผยแพร่ สืบสาน
ฟ้ืนฟู ส่งเสริมการ
อนุรักษสู่์เยาวชนรุ่น
ต่อไป 
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไปเกิด
ความสนใจ เขา้มามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 
สืบสานภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมทางทอ้งถิ่น
ของตน 
- มีเส้นทางการท่องเท่ียว 
ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม  ท่ี
สามารถเดินบนเส้นทาง
ท่ีมีการเช่ือมโยงจากข่วง
คน เ ตี ยวของ เทศบาล
เมืองล าพูน ผ่านวดัพระ
ธ า ตุ 
หริภุญชัยฯ  สู่ถนนรถ 
แ ก้ ว  
อนัเป็นเส้นทางท่องเท่ียว
ท่ี มี ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ สู่
ประตูมหาวัน และวัด
มหาวนั   

ด าเนินการแลว้
เสร็จ 
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โครงการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาแม่น ้ากวง   
งบประมาณโครงการ : 40,000 บาท   
 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 

1. เพื่อก าจดั
ผกัตบชวาและวชัพืช 
และท าความสะอาด
บริเวณตลิ่ง พร้อม
ดว้ยปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ ในแม่น ้ากวง
ให้สวยงาม 
2. เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี
และประชาชน
ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี
ในการบ ารุงรักษา
แม่น ้ากวง 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ก าจดัผกัตบชวาและ
วชัพืชในบริเวณแม่น ้าก
วงในระยะเวลา 4 เดือน 
ตั้งแต่บริเวณสะพาน
มนตรี จนถึง สะพาน
บา้นศรีเมืองยู ้ระยะทาง
ยาว 4,016 เมตร  
เชิงคุณภาพ 
1. ท าให้ผกัตบชวาและ
วชัพืชในแม่น ้ากวง มี
ปริมาณนอ้ยลงหรือหมด
ไป และมีทศันียภาพท่ี
สวยงาม ทั้งในแม่น ้าและ
ริมตลิ่ง  
2.ท าให้ประชาชนและ
เจา้หนา้ท่ีมีจิตส านึกท่ีดี
ในการท่ีจะดูแลรักษา
แม่น ้ากวงให้สวยงาม
และยัง่ยืน 

ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ท่ี 
ต าบลในเมือง จ านวน 17 
ชุ ม ช น  แ ล ะ ต า บ ล
ใกลเ้คียง 

ด าเนินการก าจดั
ผกัตบชวา บริเวณ
แม่น ้ากวง ระยะทาง 
4,016 เมตร 
 
 
 

1. ท าให้ปริมาณผกัตบชวา
และวชัพืชมีปริมาณ
นอ้ยลงหรือหมดไปจาก
แม่น ้ากวง 
2. ท าให้ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยั
อยูใ่นน ้าสามารถด ารงชีพ
อยูไ่ด ้
3. ท าให้แม่น ้ากวงมีทศันีย์
ภาพท่ีสวยงาม 
4. ท าให้ประชาชนและ
เจา้หนา้ท่ีมีจิตส านึกท่ีดี 
ท่ีจะดูแลรักษาแม่น ้ากวง
ให้สวยงาม ร่วมกนัขจดั  
ปัญหาผกัตบชวา และ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม     
 

1 ด าเนินการก าจดั
ผกัตบชวาและวชัพืช
ในแม่น ้ากวง 
ระยะเวลา  
4 เดือน ตั้งแต่บริเวณ
สะพานมนตรี จนถึง 
สะพานบา้นศรีเมืองยู ้
ระยะทางยาว 4,016 
เมตร กวา้ง 30 เมตร ได้
ปริมาณผกัตบชวาและ
วชัพืช ทั้งส้ิน  6,024 
ตนั 
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กองสวัสดิการสังคม 
วิสัยทัศน์ :   

“มุ่งใหเ้กิดสังคมคุณภาพ     โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 
พนัธกจิ :    

1. ด าเนินการดา้นสวสัดิการ ใหป้ระชาชนอยา่งทดัเทียมกนั 
 2. พฒันาคนและสังคม ใหมี้คุณภาพเขม้แขง็ พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
 3. เสริมสร้างใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม 

4. พฒันาองคค์วามรู้ ขีดความสามารถ การบริหารจดัการดา้นการพฒันาสงัคม และสวสัดิการถว้นหนา้ 

 บทบาท/หน้าท่ีของกองสวัสดิการสังคม   
กองสวสัดิการสังคม ปฏิบติังานเก่ียวกบัการพฒันาสังคม ชุมชน การสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคใน

สังคม การส่งเสริมพฒันาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชน การส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทุกดา้น รวมทั้งการสงเคราะห์ผูมี้ปัญหาทางสังคม ท่ีไม่สามารถจะ
แกปั้ญหาของตนเองและครอบครัว หรือผูต้กทุกข์ไดย้ากในกรณีต่างๆ อนัจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดย
ส่วนรวม พิจารณาปัญหาและใหก้ารสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลกัการสังคมสงเคราะห์ โดยการสัมภาษณ์ ศึกษา สอบ
ประวติั เก่ียวกบัผูรั้บการสงเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยถูกตอ้งและเหมาะสม                 
ออกเยี่ยมเยียนติดตาม สืบเสาะหาขอ้เท็จจริง แนะน า ให้ค  าปรึกษาหารือแก่ผูรั้บการสงเคราะห์ จดัท าสถิติ และ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับผูรั้บการสงเคราะห์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อ่ืนๆ และ
ด าเนินงานดา้นการจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน รวมทั้งด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ดา้นสวสัดิการต่างๆ 
สวสัดิการเบ้ียยงัชีพ รวมถึงภารกิจถ่ายโอน งานการฌาปนกิจสงเคราะห์ พระราชบญัญติัหอพกั และปฏิบติังานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

การตั้งงบประมาณของกอง          
ค่าจา้ง/เงินเดือน 

รายการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการบุคลากร 

พนักงาน
เทศบาลสามัญ  

ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง
เหมา 

รวมทั้ง
กอง 

จ านวน (ราย) 4 - - - 7 11 
จ านวนค่าใชจ้่าย (บาท) 1,164,390 - - - 586,013 1,750,403 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 หน้า 80 
 

งบประมาณดา้นครุภณัฑ/์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับ รายละเอียด 
งบประมาณ               

(บาท) 

1 
ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง  
- ค่าจดัซ้ือรถจกัรยานยนต ์

56,000 

2 
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
- ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

16,000 

3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 30,000 

รวม 102,000 

 
การด าเนินงานของกองสวสัดิการสังคม ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการทั้งหมดใน
แผนพฒันาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่ได้รับ
งบประมาณ 

จ านวน จ านวน 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- - 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

- - 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 13 7 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการ
พฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

9 1 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนรวม
ของประชาชน 

11 4 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการ
ทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

10 4 

รวม 43 16 
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จ านวนงบประมาณ ท่ีตั้งไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              
ที่ได้รับจริง 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- - 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

- - 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 702,000 445,000 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน                         
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

4,700,000 200,000 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนรวมของ
ประชาชน 

550,000 480,000 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการทอ้งถ่ิน
ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

2,361,400 3,769,120 

รวม 8,313,400 4,894,120 
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โครงการพฒันาท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูนคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกองสวัสดิการสังคม 
 

โครงการอบรมอาชีพเสริมและพฒันารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

งบประมาณโครงการ : 200,000 บาท   
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ 

1 .  เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
อ า ชี พ แ ก่ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ  
2 . เ พ่ื อ ใ ห้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการมีช่องทางและ
รายได้จากการประกอบ
อาชีพท่ี เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี 
3. เพ่ือเป็นการพฒันาต่อ
ยอดทกัษะฝีมือด้านการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ แ ก่
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
4. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ 
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น ภู มิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
พ้ืนบา้น             
5.เพ่ือส่งเสริมอาชีพตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
ผู ้เข้าร่วมโครงการไม่
น้ อ ยก ว่ า ร้ อยละ  8 0 
สามารถน าความ รู้ ท่ี
ได้รับจากการอบรมไป
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ           
ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
ถ่ ายทอดการท าโคม 
ก า ร ท า ตุ ง ใ ห้ กั บ
ครอบครัว และคนใน
ชุมชนได ้
เชิงคุณภาพ 
- ท าให้เกิดอาชีพใหม่
ใน ชุมชน ท่ีสามารถ
สร้างรายได้ จากการ
ประกอบอาชีพต่อเน่ือง
ตลอดปีรวมถึงท าให้  
เ กิดศูนย์ฝึกอาชีพใน
ชุมชน                                             

กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้น 
ผูด้้อยโอกาส ผูว่้างงาน 
และประชาชนทั่วไป               
ในชุมชนเขตเทศบาล
เ มื อ ง ล า พู น  ทั้ ง  1 7 
ชุมชน จ านวน 50 คน  

1. ประชาชนเข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร ต า ม
เป้าหมาย   ท่ีก าหนด 
2 .  มีการจัดตั้ งกลุ่ ม
อาชีพ ท าตุง ในชุมชน 
จ านวน 4 ชุมชน 
3. กลุ่มอาชีพสามารถ
ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ เ ส ริ ม
ให้ กับตน เอง  และ
ครอบครัวได ้

1.  ผู ้เข้าร่วมโครงการมี
การพัฒนาศักยภาพด้าน
ฝี มื อ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร
ประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 
2.  ผู ้เข้าร่วมโครงการมี
ช่องทางและรายได้จาก
ก า รประกอบอ า ชี พ ท่ี
เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี 
3.  ผู ้เข้าร่วมโครงการมี
ทกัษะฝีมือสามารถพฒันา
ต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์
ใ ห้ มี รู ป แ บ บ แ ล ะ
มาตรฐานท่ีสูงขึ้ นเป็นท่ี
ยอมรับของตลาด 
4 .  ผู ้ เ ข้ า ร่ วมโครงการ
สามารถน าองคค์วามรู้ดา้น
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นไปปรับ
ใช้ในการประกอบอาชีพ
ได ้

1. มีผูเ้ขา้รับการอบรม
ตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว้ 
จ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2. ผู ้เข้ารับการอบรม
ตามโครงการมีการ
จดัตั้งกลุ่มอาชีพท าตุง
ขึ้ น จ านวน 4 ชุมชน 
ไดแ้ก่ 
1. ชุมชนจามเทวี 
2. ชุมชนไก่แกว้ 
3. ชุมชนศรีบุญเรือง 
4 .  ชุ มชนสัน ป่ าย า ง
หลวง 

3. ผูร่้วมโครงการ ซ่ึง
เ ป็ น ก ลุ่ ม อ า ชี พ
ผู ้สูงอายุ และผู ้พิการ
สามารถใชเ้วลาว่างใน
การท าตุง สร้างรายได้
เสริมให้กบัตนเอง และ
ครอบครัว 
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โครงการสวัสดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชน 

งบประมาณโครงการ : 300,000 บาท   
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ 

1. เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของผูป้ระสบ
ปัญหาทางดา้นสา
ธารณภยั และดา้น
สังคมต่างๆ  
2. เพื่อให้ผูด้อ้ย 
โอกาสในชุมชนท่ีมี
ฐานะยากจน  คนพิการ 
และผูสู้งอายท่ีุขาดการ
ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี 
3. เพื่อให้ผูด้อ้ย 
โอกาส  ในชุมชนได้
ตระหนกัว่าไม่ถูก
ทอดทิ้งจากทาง
ราชการ 
4. เพื่อให้ผูด้อ้ย 
โอกาส  ในชุมชนได้
ด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า 
 
 

เชิงปริมาณ 
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบ
เหตุ   ท่ียื่นค าร้อง
ขอรับความช่วยเหลือ
ครบถว้น  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนท่ี
เดือดร้อน/ประสบ
ปัญหา ไดรั้บการ
เยียวยาความ
เดือดร้อน และ
สามารถกลบัมา
ด าเนินชีวิตไดอ้ย่าง
ปกติสุข 

ประชาชนท่ีมีฐานะ
ยากจน ผูด้อ้ยโอกาสใน
ชุมชน คนพิการและ
ผูสู้งอายท่ีุขาดการดูแล
จากครอบครัว รวมทั้งผู ้
ท่ีประสบปัญหาดา้นสา
ธารณภยั และดา้นสังคม
ต่างๆ ในเขตเทศบาล
เมืองล าพูน  

ผูป้ระสบภยัพิบติั 
และ 
ประชาชนท่ี
เดือดร้อน 
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือตาม
ก าหนด  
ร้อยละ 100 

1. ผูป้ระสบปัญหา
ทางดา้น   สาธารณภยั 
และปัญหาสังคมต่างๆ 
ไดรั้บการบรรเทาความ
เดือดร้อน 
2. ผูด้อ้ยโอกาสใน
ชุมชนท่ีมีฐานะยากจน 
คนพิการ และผูสู้งอาย ุ 
ท่ีขาดการดูแลมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. ผูป้ระสบปัญหา
ความเดือดร้อน 
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน
ท่ีมีฐานะยากจน คน
พิการผูสู้งอายท่ีุขาด
การดูแล ในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อทาง
ราชการท่ีให้การดูแล
ช่วยเหลือ  และ
สามารถด ารงตนอยูใ่น
สังคม   ไดอ้ยา่งมี
ความสุข  
 

ประชาชนท่ีประสบเหตุ
ภยัพิบติั (วาตภยั) ในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 318 
ครัวเรือน และประชาชน
ท่ีประสบเหตุภยัพิบติั 
(อคัคีภยั) จ านวน 13 ราย 
ท่ีประสบเหตุเพลิงไหม้
ตลาดสด     หนองดอก 
ไดรั้บการเยียวยาความ
เดือดร้อน และสามารถ
กลบัมาด าเนินชีวิตได้
อยา่งปกติสุข 
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กองการแพทย์ 

วิสัยทัศน์ :   
“เป็นหน่วยงานหลกัในการสร้างหลกัประกนัสุขภาพ แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

ดว้ยระบบบริการสุขภาพแบบพอเพียง และมีมาตรฐาน” 

พนัธกจิ :    
1. สร้างหลกัประกนัสุขภาพใหค้รอบคลุม ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 
2. ให้การรักษาพยาบาลท่ีไดม้าตรฐาน และมีความสอดคลอ้งต่อเน่ืองระหว่างสถานบริการสุขภาพและ

บา้น 
3. ส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพใหป้ระชาชนมีสุขภาวะทั้งกายและใจ 
4. ป้องกนัโรคและควบคุมโรคเพื่อลดความเจ็บป่วยของประชาชน 
5. พฒันาการแพทยแ์ผนไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
6. พฒันาองคก์รใหมี้การบริหารจดัการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

 บทบาท/หน้าท่ีของกองการแพทย์  
การรักษาพยาบาล 

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองล าพูนท าการตรวจรักษาโดยแพทย์.ทนัตแพทย.์เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 
และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดใหบ้ริการตั้งแต่วนัจนัทร์.-.วนัศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00.น. และในวนัเสาร์ เวลา 09.00 
- 16.00 น. และเขา้ร่วมในระบบการแพทยฉุ์กเฉินของจงัหวดัล าพูน ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ในระดับการ
ปฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ตลอด  24 ชั่วโมง ในการรักษาพยาบาล แบ่ง
ออกเป็น 2 แนวทางการรักษา คือ การรักษาแผนปัจจุบนัและการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 

ดา้นการแพทยแ์ผนปัจจุบนั นอกเหนือจากการตรวจรักษาโรคทัว่ไปแลว้ ยงัเปิดใหบ้ริการคลินิกพิเศษ ไดแ้ก่ 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกเด็กดี คลินิก โรคกระดูกและขอ้  ท าการตรวจรักษาโดย
แพทยเ์ฉพาะทาง คลินิกทนัตกรรม อีกทั้งยงัให้บริการ ฝากครรภ์ มีคลินิก ให้ค  าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต คลินิกอด
บุหร่ี คลินิกโรคหอบหืด รวมทั้งไดด้ าเนินการคลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับผูป่้วยโรคความดนัโลหิต
สูงและโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมอาการได ้
               ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู ้ป่วยทุกสิทธิบัตรสามารถเข้าถึงบริ การได้โดยเฉพาะผู ้มีสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้.สามารถเขา้รับบริการไดโ้ดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาลใดๆ.ใหบ้ริการนวดตวั  นวดกดจุด 
นวดฝ่าเทา้ ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร การรักษาโรคดว้ยยาสมุนไพร ตลอดจนการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอด เช่น 
การนัง่กระโจม การทบัหมอ้เกลือ เป็นตน้ 
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การส่งเสริมสุขภาพ 
การดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด เด็กก่อนวัยเรียน ท าการติดตามเยี่ยมบา้น

หญิงตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมการฝากครรภ์และการได้รับวคัซีนรวมทั้งให้ค  าแนะน าเร่ืองการดูแลสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ ท าการติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลงัคลอด เพื่อส่งเสริมการไดรั้บวคัซีน การเล้ียงลูกน้อยดว้ยนมแม่ 
ตลอดจนประเมินพฒันาการของทารกแรกเกิดจนถึงวยัเด็ก อีกทั้งยงัด าเนินการประเมินศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่ปลอดโรค
ร่วมกบัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพูน โดยศูนยเ์ด็กเลก็เทศบาลเมืองล าพูนไดรั้บการประเมินผา่นมาตรฐาน ศูนย์
เด็กเลก็คุณภาพ 

การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีการจดักิจกรรมโครงการต่างๆ .ทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น 
โครงการอบรมผูน้ านกัเรียน โครงการอบรม อสม.นอ้ย โครงการอนามยัโรงเรียน เป็นตน้  มีโรงเรียนท่ีอยู่ในความ
ดูแลของคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้งหมด.5.โรงเรียน.ไดรั้บการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร 1 โรงเรียน 
ระดบัทอง 3 โรงเรียนและระดบัเงิน 1 โรงเรียน 

การส่งเสริมสุขภาพประชาชนท่ัวไปตลอดจนผู้สูงอายุ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูนไดจ้ดัตั้งชมรมสร้าง
สุขภาพและผ่านการประเมินชมรม.ทั้ง 17 ชุมชน.และจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุทั้งหมด 18 ชมรม โดยกิจกรรมต่างๆของ
ชมรมมุ่งเนน้การส่งเสริมสุขภาพทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ มีการส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกต่างๆท่ีเหมาะสมกบั
ผูสู้งอายุ เช่น การฟังธรรมะและปฏิบติัธรรม กิจกรรมการออกก าลงักายชมรมประดิษฐ์ดอกไม้.เป็นตน้.และยงัมีการ
น าเสนอผลงานของชมรมผูสู้งอายเุพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชมรม 

ประชาชนท่ัวไป และผู้สูงอายุ คลินิกชุมชนอบอุ่นไดจ้ดัตั้งศูนยบ์ริการผูสู้งอายุเทศบาลเมืองล าพูน เพื่อให้
ผูสู้งอายุไดพ้บปะและท ากิจกรรมร่วมกนั เป็นการสร้างคุณค่าให้กบัผูสู้งวยั โดยกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การประดิษฐ์
งานฝีมือและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลงั การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการแพทยแ์ผนไทย การรับชมภาพยนตร์ยอ้น
ยคุ กิจกรรมเขา้จงัหวะ การคน้ควา้ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยและผูสู้งอาย ุ

การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนท้ัง 17 ชุมชน ได้รับความร่วมมือจากวดั.ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน
ทั้งหมด 19 วดั ซ่ึงได้เขา้ร่วมโครงการวดัส่งเสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุนของศูนยอ์นามยัท่ี 10 เชียงใหม่และ
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพูน และผา่นเกณฑก์ารประเมินวดัส่งเสริมสุขภาพ ทั้งหมด 19 วดั คิดเป็นร้อยละ 100  
 

การควบคุมและป้องกนัโรค   

              การด าเนินงานควบคุมและป้องกนัโรค ไดแ้บ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ การควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ และ
การควบคุมป้องกนัโรคไม่ติดต่อ 
การควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ 

โรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาทางดา้นสาธารณสุขท่ีส าคญัในเขตเทศบาลเมืองล าพูน.ในการปฏิบติังานเนน้การ
ท างานเชิงรุกของเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน ทั้ง 17 ชุมชน ในการออกส ารวจและก าจดั
แหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ แจกแผ่นพับและทรายก าจัดลูกน ้ าในชุมชนและประสานกอง
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สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลเมืองล าพูนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียงออกพ่นหมอกควนัใน
ชุมชน เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 

โรคไข้หวัดใหญ่ ด าเนินการจดักิจกรรมรณรงคเ์คาะประตูบา้นทั้ง 17 ชุมชนรวมถึงสถานศึกษาท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ โดยแจกหน้ากากอนามยัและแผ่นพบั เพื่อให้ประชาชนและผูป่้วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจสวมใส่
หนา้กากอนามยั ลา้งมือใหส้ะอาดถูกวิธี 7 ขั้นตอน และปฏิบติัตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ 10 ประการ เพื่อลดโอกาส
เส่ียงต่อการสัมผสัเช้ือโรคและป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค  และยงัจดัท าบทความประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชนทางเสียงตามสายทั้ง 17 ชุมชน ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรค ได้จดัทีมรณรงค์ให้สุขศึกษาแก่เด็ก
นกัเรียนทุกโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ และมอบหมายให ้ครู อนามยัโรงเรียนท าการคดักรองนกัเรียนในตอนเชา้ พร้อมทั้ง
รายงานผลเม่ือพบ จ านวนเด็กนักเรียนท่ีป่วยมากผิดปกติ และทีมเฝ้าระวงัสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วของเทศบาลเมือง
ล าพูน(SRRT) จะด าเนินการประสานงานกบัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพูน ติดตามและคดักรองผูป่้วยดว้ยโรค 
ระบบทางเดินหายใจท่ีมารับบริการทุกราย พร้อมส่งรายงานการเฝ้าระวงัโรคให้กบักลุ่มงานควบคุม และป้องกนัโรค 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพูน.ทั้งน้ีในปี 2562 ไดรั้บการสนบัสนุนวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล
จากส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 950 โด๊ส เพื่อให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเส่ียงในพื้นท่ีเขต
เทศบาลเมืองล าพูน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย           
ซ่ึงไดด้ าเนินงานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในเดือน กรกฎาคม 2562 
           โรคเอดส์ ผูป่้วยท่ีติดเช้ือได้แสดงตนและขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ   จ านวน 11 ราย ซ่ึง
คลินิกชุมชนอบอุ่นไดดู้แลผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากโรคเอดส์ ไดแ้ก่ เด็กก าพร้าบิดามารดา  ผูท่ี้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ 
จ านวน 14 ราย โดยการจดัตั้งกองทุนเอดส์ในรูปแบบคณะกรรมการกองทุนเอดส์ 17 ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบ รายละ 1,000 บาทและไดจ้ดัท าโครงการแกไ้ขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และทอ้งไม่พร้อมใน
วยัรุ่น ในกลุ่มเด็กนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองล าพูนเป็นประจ าทุกปี 
           โรควัณโรค ไดด้ าเนินการเชิงรุกร่วมกบัทีมอาสาสมคัรสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน  ออกคดักรองโรควณั
โรคแก่ประชาชนทั้ง 17 ชุมชน ส่วนผูป่้วยโรควณัโรคท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนแลว้  ทีมสหวิชาชีพน าทีมโดยแพทยจ์ะ
ออกติดตามเยี่ยมบา้นเป็นประจ าเพื่อเฝ้าติดตามอาการ และให้ค  าแนะน า  เร่ืองการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งของผูป่้วย .เช่น.
การรับประทานยาท่ีต่อเน่ืองถูกวิธี การพบแพทยต์ามนดั เป็นตน้     
     โรคคอตีบ ไดด้ าเนินการเฝ้าระวงัโรคในพื้นท่ีซ่ึงขณะน้ียงัไม่พบผูป่้วยในเขตเทศบาลเมืองล าพูนในปี 2562 
ไดด้ าเนินการเฝ้าระวงัการระบาดอยา่งต่อเน่ือง 
 

การควบคุมป้องกนัโรคไม่ติดต่อ 
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เป็นโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั   ในเขตเทศบาล

เมืองล าพูน คลินิกชุมชนอบอุ่นได้ด าเนินการเฝ้าระวงั คน้หาผูป่้วยโดย การคดักรองโรค ความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ท่ีมีอายตุั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ทั้ง 17 ชุมชน เม่ือคน้พบกลุ่มเส่ียง
แลว้ไดแ้นะน าให้ไดรั้บการวินิจฉัย โดยแพทยท่ี์คลินิกชุมชนอบอุ่น เพื่อท่ีจะไดรั้บค าแนะน าในการดูแลสุขภาพของ
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ตนเองและได้รับการรักษาโรคอย่างถูกวิธีต่อไปในปี 2561 ได้ด าเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานให้กบัประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 6,690 คน   คิดเป็นร้อยละ 95.37 ส าหรับผูป่้วยโรคความดนั
โลหิตสูงและโรคเบาหวานทั้ง 17 ชุมชน 

โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ ด าเนินการจดักิจกรรมเดินรณรงคว์นัหวัใจโลกขึ้น เป็นประจ าทุกปี ตลอดจน
ใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆท่ีเป็นปัจจยัเส่ียง อนัจะท าใหเ้กิดโรคระบบหลอดเลือดและหวัใจ 

โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  ส าหรับสตรีท่ีมีอายุตั้งแต่ 30 - 60 ปี ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน
ประจ าปี 2562 คลินิกชุมชนอบอุ่นไดท้ าการเฝ้าระวงัโรคดว้ยการจดัอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุข เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการออกคดักรองกลุ่มเป้าหมายทั้ง.17.ชุมชน ไดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกจ านวน 3 ,264 
รายคิดเป็นร้อยละ 94.80 และคดักรองมะเร็งเตา้นม จ านวน 4,863 รายคิดเป็นร้อยละ 95.69  

การควบคุมและป้องกนัโรคด้วยการส่งเสริมการให้วัคซีน  คลินิกชุมชนอบอุ่นใหบ้ริการวคัซีนแก่เด็กก่อนวยั
เรียนในคลินิกเด็กดีทุกวนัพุธและด าเนินงานอนามยัโรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบดว้ยการ
เสริมสร้างวคัซีน การควบคุมโรคไขเ้ลือดออก โรคมือเทา้ปาก โรคอีสุกอีใส เป็นตน้ ส าหรับการควบคุมและป้องกนั
โรคไขห้วดัใหญ่ จดัให้มีวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคท่ีคาดว่าจะมีการระบาดคร้ังใหญ่ ในประเทศโดยให้บริการวคัซีนแก่
กลุ่มเส่ียงท่ีเป็นผูป่้วยโรคเร้ือรังและผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองล าพูน  

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและงานเย่ียมบ้าน     
           การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและงานเยีย่มบา้นด าเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบดว้ย แพทย ์เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพและนักอาชีวบ าบัด ออกเยี่ยมผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูพ้ิการ ผูท่ี้มีปัญหาทางด้านสติปัญญาและผูท่ี้มีปัญหา
สุขภาพจิตท่ีไดรั้บการส่งต่อจากโรงพยาบาลล าพูน และจากการคน้พบเองโดยอาสาสมคัรสาธารณสุขส า รวจส่งต่อ 
จากนั้น ทีมสหวิชาชีพได้วางแผนการเยี่ยมบา้น โดยแบ่งตามเกณฑ์ประเภทของผูป่้วยและตามระดับของปัญหา
ทางดา้นสุขภาพ ตลอดจนความตอ้งการ.ในการดูแล และความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผูป่้วย  
         การเยี่ยมบา้นท่ีน าทีมโดยแพทยจ์ะออกเยี่ยมสัปดาห์ละ 2 คร้ัง ส่วนผูป่้วยอ่ืนๆจะมีทีมสุขภาพประจ าชุมชน
ออกเยีย่มตามแผนงานท่ีไดก้ าหนด ปัจจุบนัชุมชนไดใ้หค้วามส าคญัในการดูแล ผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิตและผูพ้ิการ ใน
ชุมชนจึงไดร่้วมกนัจดัตั้งแกนน าสุขภาพจิตในชุมชนและชมรมอาสาสมคัรดูแลผูพ้ิการ โดยแกนน าสุขภาพจิตและ
อาสาสมคัรดูแลผูพ้ิการไดผ้่านการฝึกอบรมหลกัสูตร การเฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพจิต ในชุมชนและการดูแลผูพ้ิการ 
โดยสามารถออกปฏิบติังานดูแลผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิตและผูพ้ิการในชุมชนได ้ส าหรับผูพ้ิการในเขตเทศบาลนั้น ได้
จดัตั้งชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผูพ้ิการเทศบาลเมืองล าพูน เพื่อให้ผูพ้ิการ    ไดท้ ากิจกรรมต่างๆร่วมกนั เช่น ประดิษฐ์
ดอกไม ้ประดิษฐ์ของท่ีระลึก.เพื่อออกจ าหน่ายเป็นการสร้างรายไดแ้ละช่วยเหลือกนัในกลุ่มผูพ้ิการ 
 

งานสุขศึกษา 
การด าเนินงานสุขศึกษาในสถานบริการ ไดจ้ดักิจกรรมให้สุขศึกษาในระหว่างท่ีผูป่้วยรอรับบริการในช่วง

เชา้ โดยกิจกรรมเนน้ให้ผูป่้วยไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นในการดูแลสุขภาพของตนเองตลอดจน
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ใหค้วามรู้ และเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดซ้กัถามและมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อใหเ้ขา้ใจสภาพความเจ็บป่วยของตนเอง
และผูอ่ื้น ภายในคลินิกไดจ้ดัให้มีมุมสุขศึกษามีวารสารดา้นสุขภาพ แผ่นพบั เอกสารความรู้ต่างๆ บอร์ดนิทรรศการ
เก่ียวกบัสุขภาพอนามยัเพื่อใหผู้ม้ารับบริการสามารถศึกษาคน้ควา้สาระน่ารู้ต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีรอรับบริการ 
งานพฒันาองค์กร  
           การด าเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองล าพูน ดา้นการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและป้องกนั
โรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนระบบหลกัประกันสุขภาพเทศบาลเมืองล าพูน 
และจดัให้มีการพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร โดยการจดัประชุมทีมงานเป็นประจ าอย่างนอ้ย เดือนละ 1 คร้ัง และจดั
ให้มีการประชุมวิชาการแก่บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ โดยวิทยากรภายนอกองคก์รและบุคลากรภายในองคก์รเป็นผูใ้ห้
ความรู้ เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูและเพิ่มเติมความรู้ทางดา้นวิชาการใหบุ้คลากรสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินงานได ้จดัให้
มีการประเมินผลการท างานและประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นประจ าทุก 6 เดือน 

การตั้งงบประมาณของกอง          
ค่าจา้ง/เงินเดือน 

รายการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการบุคลากร 

พนักงาน
เทศบาลสามัญ  

ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง
เหมา 

รวมทั้ง
กอง 

จ านวน (ราย) 16 1 - - 36 54 
จ านวนค่าใชจ้่าย (บาท) 6,673,930 249,180 - - 4,912,200 11,835,310 

งบประมาณดา้นครุภณัฑ/์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับ รายละเอียด 
งบประมาณ               

(บาท) 
1 ครุภณัฑก่์อสร้าง 5,000.00 
2 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 71,900.00 
3 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 74,490.00 
4 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 122,669.61 
5 ครุภณัฑส์ านกังาน 142,720.00 
6 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 27,990.00 
7 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,100,000.00 
8 ต่อเติมอาคารห้องซกัลา้ง 161,000.00 
9 ซ่อมแซมโรงจอดรถ 499,000.00 

รวม 3,204,769.61 
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การด าเนินงานของกองการแพทย ์ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการทั้งหมดใน
แผนพฒันาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่ได้รับ
งบประมาณ 

จ านวน จ านวน 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- - 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

- - 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 94 53 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการ
พฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

- - 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนรวม
ของประชาชน 

- - 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการ
ทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

- - 

รวม 94 53 

จ านวนงบประมาณ ท่ีตั้งไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 แยกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              
ที่ได้รับจริง 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- - 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

- - 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 21,196,852.00 16,085,548.69 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน                         
รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

- - 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และการมีส่วนรวมของ
ประชาชน 

- - 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการทอ้งถ่ิน
ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

- - 

รวม 21,196,852.00 16,085,548.69 
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โครงการพฒันาท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูนคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกองการแพทย์ 

โครงการอบรมกลุ่มแกนน าด้านสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองล าพูน 

งบประมาณโครงการ : 403,130 บาท   
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 

1. เพื่อให้กลุ่มแกนน า
สุขภาพชุมชนไดรั้บ
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ 
2. เพื่อให้กลุ่มแกนน า
สุขภาพชุมชนไดม้ีการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ดา้นการบริหารจดัการ
สุขภาพชุมชนได3้. 
เพื่อให้กลุ่มแกนน า
สุขภาพชุมชนน าความรู้
ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มแกนน าดา้น
สุขภาพชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน
ทั้ง 17 ชุมชนจ านวน 
117 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มแกนน าฯ ท่ี
ไดรั้บการอบรมมี
ความรู้เพ่ิมขึ้นก่อน
การอบรม ร้อยละ 80 

1 .  ก ลุ่ ม แ ก น น า ฯ 
ไ ด้ รั บ ก า ร อ บ ร ม 
จ านวน 125 คน 
2. กลุ่มแกนน าฯ ได้
เขา้ร่วมการทศันศึกษา
ดูงาน จ านวน100 คน 

1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มแกน
น าฯ  ได้ เ ข้า ร่ วม รั บก าร
อบรม 
2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มแกน
น าฯ ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. กลุ่มแกนน าฯท่ีไดรั้บการ
อบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้นก่อน
การอบรม ร้อยละ 80 
4. ร้อยละ 80 ของกลุ่มแกน
น าฯ สามารถน าความรู้ไป
ใชก้บัตนเองและชุมชน 

1 .  แกนน า สุ ขภาพ
ชุมชน มีการพัฒนา
องคค์วามรู้ในดา้นการ
ด า เ นินงานด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพโดย
สามารถประสานงาน
กบัชุมชนได ้
2 .  แกนน า สุ ขภาพ
ชุมชน มีการทบทวน
บทบาทและภารกิจใน
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนตามสภาพ
ปัญหาสาธารณสุขท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
3.  มี เวทีแลกเปลี่ยน
เ รียน รู้ เ ก่ี ยวกับการ
ด า เ นิ น ง า น ด้ า น
สาธารณสุข 

1. กลุ่มแกนน าฯ ไดรั้บ
การอบรมจ านวน 125 คน 
คิดเป็นร้อยละ 106.83 
2. กลุ่มแกนน าฯ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 
125 คนคิดเป็นร้อยละ 
106.83 
3. กลุ่มแกนน าฯ หลงัการ
อบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 88.80 
4. ร้อยละ 90.06 ของกลุ่ม
แกนน าฯ สามารถน า
ความรู้ไปใชก้บัตนเอง
และชุมชน 
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โครงการอบรมกลุ่มแกนน าด้านสุขภาพชุมชนด้านควบคุม-ป้องกนัโรคติดต่อท่ีส าคัญในพื้นท่ีเทศบาลเมืองล าพูน 
งบประมาณโครงการ : 51,500 บาท   
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ 

1. เพื่อให้กลุ่มแกนน าฯ 
มีความรู้ในการ
ควบคุม-ป้องกนั
โรคติดต่อท่ีส าคญัใน
พ้ืนท่ี 
2. เพื่อให้เกิดกลุ่มแกน
น าสุขภาพชุมชนดา้น
การควบคุม-ป้องกนั
โรคติดต่อภายในชุมชน
เขตเทศบาลเมืองล าพูน 
ทั้ง 17 ชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มแกนน าดา้น
สุขภาพชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน
ทั้ง 17 ชุมชนจ านวน 
113 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มแกนน าฯ ท่ี
ไดรั้บการอบรมมี
ความรู้เพ่ิมขึ้นก่อน
การอบรม ร้อยละ 80 

ก ลุ่ ม แ ก น น า ด้ า น
สุขภาพชุมชนเขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 114 
คน 

1. ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
แกนน าฯ ไดเ้ขา้ร่วมรับ
การอบรม 
2 .  เ กิ ด ก ลุ่ ม แ กนน า
สุขภาพชุมชนด้านการ
ค ว บ คุ ม - ป้ อ ง กั น
โรคติดต่อภายในชุมชน
เขตเทศบาลเมืองล าพูน
ทั้ง 17 ชุมชน 
3 .  กลุ่ ม แกนน าฯ  ท่ี
ไ ด้ รั บ ก า ร อ บ ร ม มี
ความรู้เพ่ิมขึ้นก่อนการ
อบรม ร้อยละ 80 

1. แกนน าสุขภาพชุมชน มี
ความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมมาก
ขึ้ น ใน เ ร่ื อ งโรค ติ ด ต่ อ
เร้ือรังท่ีส าคญัในพ้ืนท่ี  

2 .  ประชาชนในชุมชน
ได้ รับการควบคุม ป้อง
โรคติดต่อ ท่ีส าคัญโดย
แกนน าสุขภาพในชุมชน 
3. แกนน าสุขภาพชุมชน มี
การน าความรู้ไปใชใ้นการ
ดู แ ล ค ว บ คุ ม ป้ อ ง กั น
โรคติดต่อทั้ ง ต่อตนเอง
แ ล ะ ชุ ม ชน ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ   

1.กลุ่มแกนน าฯ ดรั้บ
การอบรม จ านวน 114 
คนคิดเป็นร้อยละ 
100.88 
2.เกิดกลุ่มแกนน า
สุขภาพชุมชนดา้นการ
ควบคุม-ป้องกนั
โรคติดต่อภายใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมือง
ล าพูนครบทั้ง 17 
ชุมชน 
3. กลุ่มแกนน าฯหลงั
การอบรมมีความรู้
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 84.12 

โครงการกลุ่มแกนน าด้านสุขภาพชุมชนด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พกิารในพื้นท่ีเทศบาลเมืองล าพูน 
งบประมาณโครงการ : 51,500 บาท   
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 

1. เพื่อให้กลุ่มแกน
น าฯ มีความรู้ใน
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
ผูสู้งอายแุละผู ้
พิการในพ้ืนท่ี 
2. เพื่อให้เกิดกลุ่ม
แกนน าสุขภาพ
ชุมชน ดา้นการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผูสู้งอายแุละผู ้
พิการ ในพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองล าพูน 
ทั้ง 17 ชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มแกนน าดา้น
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน
ทั้ง 17 ชุมชน 
จ านวน 113 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มแกนน าฯ ท่ี
ไดรั้บการอบรมมี
ความรู้เพ่ิมขึ้นก่อน
การอบรม ร้อยละ 80 

ก ลุ่ ม แ ก น น า ด้ า น
สุขภาพชุมชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 113 
คน 

1. ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
แกนน าฯ ไดเ้ขา้ร่วมรับ
การอบรม 
2 .  เ กิ ด ก ลุ่ ม แ กนน า
สุขภาพชุมชนด้านการ
ฟ้ื น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ
ผูสู้งอายุและผูพิ้การใน
พ้ื น ท่ี เ ท ศบ า ล เ มื อ ง
ล าพูนทั้ง 17 ชุมชน 
3 .  กลุ่ ม แกนน าฯ  ท่ี
ไ ด้ รั บ ก า ร อ บ ร ม มี
ความรู้เพ่ิมขึ้นก่อนการ
อบรม ร้อยละ 80 

1. แกนน าสุขภาพชุมชน 
มี ค ว าม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ
ปัญหาด้านสุขภาพกลุ่ม
ผู ้สูงอายุและผู ้พิการใน
ชุมชน 
2.  กลุ่มผู ้สูงอายุและผู ้
พิการในชุมชนไดรั้บการ
คน้หาปัญหาสุขภาพและ
จั ด ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
รวมทั้ งมีการ ป้องกัน/
ฟ้ืนฟูสุขภาพ 3. แกนน า
สุ ขภาพ ชุมชน  มี ก าร
บริหารจัดการสุขภาพ
กลุ่มผูสู้งอายุและผูพิ้การ
โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

1. กลุ่มแกนน าฯ ไดรั้บการ
อบรมจ านวน 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  
2. เกิดกลุ่มแกนน าสุขภาพ
ชุมชนดา้นการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผุสู้งอายแุละผู ้
พิการในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
ล าพูน ครบ ทั้ง 17 ชุมชน  

3. กลุ่มแกนน าฯ หลงัการ
อบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น ร้อย
ละ 81.32 
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โครงการกลุ่มแกนน าด้านสุขภาพชุมชนด้านควบคุม-ป้องกนัโรคไม่ติดต่อท่ีส าคัญในพื้นท่ีเทศบาลเมืองล าพูน 
งบประมาณโครงการ : 51,500 บาท   
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวน

ผู้เข้าร่วม/              

ผู้ได้รับ

ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 

1. เพื่อให้กลุ่มแกน
น าฯ มีความรู้ในการ
ควบคุม-ป้องกนัโรค
ไม่ติดต่อท่ีส าคญัใน
พ้ืนท่ี  

2. เพื่อให้เกิดกลุ่ม
แกนน าสุขภาพ
ชุมชนดา้นการ
ควบคุม-ป้องกนัโรค
ไม่ติดต่อภายใน
ชุมชนเขตเทศบาล
เมืองล าพูน ทั้ง 17 
ชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มแกนน าดา้น
สุขภาพชุมชนใน
เขตเทศบาลเมือง
ล าพูนทั้ง 17 ชุมชน 
จ านวน 113 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มแกนน าฯ ท่ี
ไดรั้บการอบรมมี
ความรู้เพ่ิมขึ้นก่อน
การอบรม ร้อยละ 
80 

กลุ่ มแกนน าด้าน
สุขภาพชุมชนเข้า
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร 
จ านวน 115 คน 

1. ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
แกนน าฯ ไดเ้ขา้ร่วมรับ
การอบรม 
2 .  เ กิ ด ก ลุ่ ม แกนน า
สุขภาพชุมชนด้านการ
ควบคุม-ป้องกนัโรคไม่
ติดต่อภายในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองล าพูนทั้ง 
17 ชุมชน 
3 .  กลุ่ ม แกนน าฯ  ท่ี
ไ ด้ รั บ ก า ร อ บ ร ม มี
ความรู้เพ่ิมขึ้นก่อนการ
อบรม ร้อยละ 80 

1 .  แกนน า สุขภาพชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้ น
ในเร่ืองโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ี
ส าคญัในพ้ืนท่ี  

2. ประชาชนในชุมชนไดรั้บการ
ควบคุมป้องโรคไม่ติด -ต่อ ท่ี
ส าคัญโดยแกนน าสุขภาพใน
ชุมชน 
3. แกนน าสุขภาพชุมชน มีการ
น าความ รู้ไปใช้ในการดูแล
ควบคุมป้องกนัโรคไม่ติดต่อทั้ง
ต่อตนเองและชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. กลุ่มแกนน าฯ ไดรั้บ
การอบรม จ านวน 115 
คนคิดเป็นร้อยละ 101.77 
2. เกิดกลุ่มแกนน าสุขภาพ
ชุมชนดา้นการควบคุม-
ป้องกนัโรคไม่ติดต่อ
ภายในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองล าพูน ครบทั้ง 17 
ชุมชน  

3. กลุ่มแกนน าฯหลงัการ
อบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 80.20 
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กองวิชาการและแผนงาน 
วิสัยทัศน์ :   

“เป็นศูนยก์ลางวิชาการ ข่าวสารฉบัไว สารสนเทศทนัสมยั ใส่ใจธรรมาภิบาล” 

บทบาท/หน้าท่ีของกอง  

มีหนา้ท่ีในการวิเคราะห์นโยบายและแผน  เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายในการจดัท าแผนหรือโครงการ  
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  งานเผยแพร่นโยบายข่าวสารของเทศบาล เผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมของชาติ  และทอ้งถ่ิน  งานสารนิเทศ  ศึกษาวิเคราะห์วิจยั  วางแผนดา้นประชาสัมพนัธ์  งานพิจารณา
วินิจฉยั    ขอ้กฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบญัญติั กฎ ระเบียบ  ขอ้บงัคบั และค าสั่งท่ีเก่ียวกบัขอ้งจดัท านิติ
กรรมงานสอบสวนด าเนินการเก่ียวกบัวินยัของเทศบาล  และการร้องทุกข ์ หรืออุทธรณ์  สอบสวน  และเปรียบเทียบ
การกระท าท่ีละเมิดเทศบญัญติั  และปฏิบติังานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  และตามท่ีไดรั้บมอบ 

การตั้งงบประมาณของกอง   
การแยกประเภทงบประมาณ (บาท) 

       1. งบบุคลากร 3,312,840 

      2. งบด าเนินการปกต ิ 3,014,690 

      3. งบพฒันา 500,000 

รวมทั้งส้ิน 6,827,530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49%

44%

7%

ร้อยละของงบประมาณของกองวชิาการฯแยกตามประเภท

งบบุคลากร งบด าเนินการปกติ งบพฒันา
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งบประมาณด้านครุภัณฑ์/ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ 
งบประมาณที่ตั้งไว้ใน 

ปี 2562 

การด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ครุภณัฑ ์    

1. ครุภณัฑไ์ฟฟ้าวิทยุ 7,490   

2 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 18,900 ✓  

3 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 79,800 ✓  

4 ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงครุภณัฑ์ 200,000 ✓  

ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง    

1 
ค่าติดตั้งชุดกระจายเสียงไร้สายทางไกล
อตัโนมติั 

500,000 ✓  

 ตั้งไว้รวม 806,190   
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โครงการพฒันาท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูนคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกองวิชาการและแผนงาน 

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน (ให้บริการ WIFI)  
งบประมาณโครงการ : 130,000 บาท  ใชจ้ริง 104,646 บาท 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม/              
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

1. เพื่อให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไป 
2. เพื่อให ้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไปสามารถ
สืบคน้ เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา  
3.ยกระดบัคุณภาพการใช้
บริการอินเตอร์เน็ต และลด
ช่องว่างในการเขา้ถึง
เทคโนโลยีสารเทศ 
4. ขยายโอกาสทางธุรกิจ
ให้กบัชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

เชิงปริมาณ 
ปีงบ 2562 ท าการขยาย
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ชุมชน ให้บริการ 
WIFI เพ่ิมจ านวน 2 จุด 
ไดแ้ก่ 
1. เฮือนศิลปินหริภุญชยัฯ  
2.วดัสันป่ายางหลวง 
เชิงคุณภาพ 
- มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ชุมชน
(ให้บริการ WIFI) 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่เขต
เทศบาล 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 

จ านวนประชากรใน
เขตเทศบาลเมือง
ล าพูน มีจ านวน 
12,060 คน และมี
การลงทะเบียนใช้
งาน WIFI รวม 
2,062 คน  
คิดเป็นร้อยละ 17 

เชิงปริมาณ 
จ านวน จุดติดตั้ง
ระบบ WIFI  
เชิงคุณภาพ 
มีระบบ WIFI
ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ทัว่เขตเทศบาล 
ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดบัความพึง
พอใจ  
ขั้นตอน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

1.ท าให้ประชาชน เด็กและ
เยาวชน มีแหล่งคน้ควา้
ขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็ว 
และประหยดัเวลา 
2.สามารถเพ่ิมการเรียนรู้
ให้กบัเยาวชน การคน้หา
ขอ้มูลใหม่ๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ความรู้ท่ีจะสามารถพฒันา
ชุมชน 
3.สามารถขยายโอกาสทาง
ธุรกิจให้กบัชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน 
4. เป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูล
แบบไร้พรมแดนส าหรับคน
ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

1. ปีงบ 2562 เทศบาล
ท าการขยายระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ชุมชน 
ให้บริการ WIFI เพ่ิม
จ านวน 2 จุด รวมมี
จุดบริการ WIFI 
ทั้งหมด 11 จุด 
2. ประชาชนมคีวาม
พึงพอใจต่อโครงการ 
ร้อยละ 66 

4. สรุปผลการออกตรวจติดตามโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคัดเลือกโครงการเด่นในแต่ละยุทธศาสตร์
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

- ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูน ไดพ้ิจารณาโครงการเด่นใน
แต่ละยุทธศาสตร์ท่ีคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือก โดยให้แต่ละกองน าเสนอโครงการให้คณะกรรมการได้รับทราบถึง
รายละเอียดโครงการ ซ่ึงจากการน าเสนอของแต่ละกอง ไดน้ าเสนอครบถว้นสมบูรณ์ เห็นภาพรวมไดช้ดัเจน ตอบค าถามของ
คณะกรรมการฯ ไดทุ้กประเด็น คณะกรรมการฯ จึงมีมติไม่เขา้ตรวจติดตามโครงการในพื้นท่ี แต่ทั้งน้ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะแก่
เทศบาลเมืองล าพูนในภาพรวม ดงัน้ี 

1. ให้เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการเก็บ และขนขยะขึ้นรถเก็บขยะ สังเกตและตรวจสอบขยะในระหว่างขนเก็บขยะ
ไม่ให ้ตกหล่น เพื่อความสะอาดและความปลอดภยัต่อผูส้ัญจรไปมา 

2. ปัญหาเร่ืองท่ีจอดรถ ส าหรับผูท่ี้มาวดัพระธาตุหริภุญชยั มีไม่เพียงพอ เกิดปัญหารถติดเน่ืองจากรถท่ีจอดริมทาง
และรถทวัร์ท่ีน าส่งนกัท่องเท่ียว 

3. ปัญหาเร่ืองผกัตบชวาท่ีมีการแพร่กระจายในแม่น ้า ลอยไปรวมกนัท่ีใตส้ะพานท าให้ขวางการไหลของน ้า เกิดน ้า
เสีย และอาจเกิดปัญหาความปลอดภยัต่อสะพานหากสะสมจ านวนมากขึ้น 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองล าพูน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบท่ี 1 การก ากบัการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ค ำชีแ้จง  :  แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจะท ำกำร
ประเมินและรำยงำนทุก ๆ คร้ัง  หลังจำกท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ินแล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินการ 
ไม่ม ี

การด าเนินการ 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   
1.   มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  
2.   มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  
3.   มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ือง ✓  
4.   มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  
5.   มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  
6.   มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  
ส่วนที่  2   การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
7.   มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล ✓  
8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน ✓  
9.   มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  
10. มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
ทอ้งถ่ิน 

✓ 
 

11. มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

✓ 
 

12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ✓  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  
14. มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา ✓  
15. มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั ✓  
16. มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  
17. มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ค ำชี้แจง  :  แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตำมตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินภำยใต้แผนพัฒนำท้องถ่ิน  4  ปี  โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุก  ๆ  
3  เดือน  เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดกำรด ำเนินงำนทุก ๆ 3  เดือน  เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดกำรด ำเนินงำนในเดือน  ตุลำคม – ธันวำคม  หรือไตรมำส
ท่ี 1 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.   ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน:  เทศบาลเมืองล าพูน 
2.   รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 
    ( √ )   ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม - ธนัวาคม)  (    )   ไตรมาสท่ี 2  (มกราคม - มีนาคม) 
 (    )   ไตรมาสท่ี 3  (เมษายน - มิถุนายน)  (    )   ไตรมาสท่ี 4  (กรกฎาคม - กนัยายน) 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 (2561) ปีที่ 2 (2562) ปีที่ 3 (2563) ปีที่ 4 (2564) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ดา้นส่งเสริม
คุณภาพการ 
ศึกษาเผยแพร่
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สืบสาน
ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

88 168,002,800 100 108,092,300 112 106,918,925 108 51,467,200 408 434,481,225 

2.ดา้นการบริหาร
จดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยืน 

25 37,944,347 30 73,983,400 22 29,739,550 22 39,725,030 99 181,392,327 

3.ดา้นสาธารณ 
สุขและคุณภาพ
ชีวิต 

94 41,145,898 112 47,460,715 128 33,366,052 121 28,666,552 455 150,639,217 

4.ดา้นระบบ
โครงสร้างพื้น 
ฐาน ภูมิสถาปัตย 
กรรมในเขตเมือง
เก่ารวมทั้งพฒันา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

96 96,786,940 127 196,884,864 114 177,366,789  102 162,534,579 439 633,573,172 
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ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 (2561) ปีที่ 2 (2562) ปีที่ 3 (2563) ปีที่ 4 (2564) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

5.ดา้นการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชนและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

21 3,003,000 22 3,105,000 25 15,126,673 25 15,126,673 93 36,361,346 

6.ดา้นสังคม
การเมือง และ
บริหารราชการ
ทอ้งถ่ินให้เป็นไป
ตามหลกัการ
บริหารจดัการท่ีดี 

82 125,274,470 134 179,097,562 66 7,446,500 63 5,979,500 345 317,798,032 

รวม 406 472,157,455 525 608,623,841 467 369,964,489 441 303,499,534 1,839 1,754,245,319 

 
4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ล้าช้า มีปัญหา 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ ยังอยู่
ในเวลาที่ก าหนด 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้

ด าเนินการ และ
ล่วงเลยระยะเวลา 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ดา้นส่งเสริม
คุณภาพการ 
ศึกษาเผยแพร่
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สืบสาน
ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

38 23.90 - - - - - - 6 3.77 44 27.67 

2.ดา้นการบริหาร
จดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยืน 

11 6.92 - - - - - - - 0.00 11 6.92 

3.ดา้นสาธารณ 
สุขและคุณภาพชีวิต 

23 14.47 - - - - - - 3 1.89 26 16.35 

4.ดา้นระบบ
โครงสร้างพื้น 
ฐาน ภูมิสถาปัตย 
กรรมในเขตเมือง
เก่ารวมทั้งพฒันา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

4 2.52 - - 3 1.89 - - 1 0.63 8 5.03 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ล้าช้า มีปัญหา 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ ยังอยู่
ในเวลาที่ก าหนด 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้

ด าเนินการ และ
ล่วงเลยระยะเวลา 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
5.ดา้นการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชนและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

11 6.92 - - - - - - 1 0.63 12 7.55 

6.ดา้นสังคม
การเมือง และ
บริหารราชการ
ทอ้งถ่ินให้เป็นไป
ตามหลกัการ
บริหารจดัการท่ีดี 

57 35.85 - - - - - - 1 0.63 58 36.48 

รวม 144 90.57 - - 3 1.89 - - 12 7.55 159 100 

 

5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2562  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.ดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเผยแพร่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

43,064,882 17.50 - - 43,064,882 17.50 

2.ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

12,713,200 5.17 - - 12,713,200 5.17 

3.ดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  35,638,140 14.49 - - 35,638,140 14.49 
4.ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ภู มิ
สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้ ง
พฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

11,755,362 4.78 - - 11,755,362 4.78 

5.ดา้นการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1,280,700 0.52 - - 1,280,700 0.52 

6 .ด้านสังคมการเ มือง  และบริหาร
ราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการ
บริหารจดัการที่ดี 

141,574,450 57.54 - - 141,574,450 57.54 

รวม 246,026,734 100.00 - - 246,026,734 100.00 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
ค ำชีแ้จง :  แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินตำมยทุธศำสตร์ท่ีก ำหนดไว้  และมีก ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปีละ  1  คร้ัง  หลังจำกส้ินสุดปีงบประมำณ 

ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไป 

1.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                      เทศบาลเมืองล าพูน                                                                . 

2.  วนั / เดือน / ปี  ท่ีรายงาน                                    23   ธนัวาคม   2562                                                           . 

ส่วนท่ี  2  ยทุธศาสตร์  และโครงการในปี  2562 
3.  ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผน   และจ านวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏบิัต ิ

1.ดา้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

100 38 

2.ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

30 11 

3.ดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  112 23 
4.ดา้นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิสถาปัตย 
กรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพฒันาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

127 
7   

(มี 3 โครงการท่ีด าเนินการลา้ชา้) 

5.ดา้นการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

22 11 

6.ดา้นสังคมการเมือง และบริหารราชการทอ้งถ่ิน
ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

134 57 

รวม 525 147 
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แบบประเมินคุณภาพของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย 
การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 3  พ.ศ. 2561) และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา โดยด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนั นบัแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณ
รายจ่าย มีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบดว้ย  

1.1 ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยทุธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบดว้ย 

(1) ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 10 คะแนน 
(2) ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 10 คะแนน 
(3) ยทุธศาสตร์จงัหวดั 10 คะแนน 
(4) วิสัยทศัน์  5 คะแนน 
(5) กลยทุธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์  5 คะแนน 
(7) จุดยนืทางยทุธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนการพฒันา

ทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบดว้ย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา  10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา  10 คะแนน 
2.5 โครงการพฒันา  60 คะแนน ประกอบดว้ย 

(1) ความชดัเจนของช่ือโครงการ  5 คะแนน 
(2) ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ  5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง   
     5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0  5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั  5 คะแนน 
(8) โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติ มัน่คง มัง่คัง่  

          ยัง่ยนื ภายใตห้ลกัประชารัฐ  5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 

(10) มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ            
       5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์5 คะแนน 
คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนการพฒันา

ทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 20 
3. ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย 60 
    3.1 ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (10) 
    3.2 ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั (10) 
    3.3 ยทุธศาสตร์จงัหวดั (10) 
    3.4 วิสัยทศัน์ (5) 
    3.5 กลยทุธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์ (5) 
    3.7 จุดยนืทางยทุธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ

สอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บา้น/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลกัษณะของแหล่งน ้ า ลกัษณะของไม/้ป่าไม ้ฯลฯ ดา้นการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 

 
 
 

 
3 

(2) ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนประชากร และ
ช่วงอายแุละจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2 

(4) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศพัท ์ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว ์การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(6) ขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น การนบัถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคา้พ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

2 

(7) ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้ า ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(8) การส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลเพ่ือการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือ
การใชข้อ้มูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัด สินใจ  ร่วมตรวจสอบ ร่วม รับประโยชน์  ร่ วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ทอ้งถ่ินตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(3) 3 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเ ช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
5 

(2) การวิเคราะห์การใชผ้งัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบงัคบั
ใช ้ผลของการบงัคบัใช ้สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(3) 3 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลดา้นรายไดค้รัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ัว่ไป เป็นตน้ 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้ น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานไดแ้ก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 3 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยทุธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเช่ือมโยงหลกัประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
10 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ข อ ง
องค์ก รปกครอง ส่ วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 
 
3.3 ยทุธศาสตร์จงัหวดั 
 
 
 
 
3.4 วิสัยทศัน์ 
 
 
 
3.5 กลยทุธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยทุธ์ 
 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเ ช่ือมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10) 10 

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์พฒันากลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตร์พฒันาภาค 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชา
รัฐ  แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

10 

วิสัยทศัน์ ซ่ึงมีลกัษณะแสดงสถานภาพท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตอ้งการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบัโอกาส
และศกัยภาพท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และสัมพนัธ์กบัโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  

(5) 
 
 

5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีตอ้งท าตามอ านาจหนา้ท่ี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทศัน์
นั้น 

(5) 
 
 

4 

เ ป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนบัสนุนต่อกลยทุธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชดัเจน  

(5) 4 

ความมุ่งมั่นอนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศกัยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยทุธศาสตร์ 

(5) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดงักล่าว 

(5) 
 
 
 

4 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพฒันาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันา
กลุ่มจังหวดั/แผนพฒันาจังหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 96 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา   10 
5. โครงการพฒันา  ประกอบดว้ย 60 
    5.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั  (5) 
    5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 
ภายใตห้ลกัประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพฒันา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วน
ท้อ ง ถ่ิน  ( ใช้ก าร วิ เ ค ร าะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ดา้นสังคม,                                 ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม)  

10 
 
 
 
 
 

8 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชต้วัเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ดัผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวดัจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนัน่เองว่า
เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ี
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายไดต้ามหลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพฒันาทอ้งถ่ินตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

8 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคณุภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวดัว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความตอ้งการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
ส่ิงของ วสัดุ ครุภณัฑ ์การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลกัษณะถูกตอ้ง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบติัราชการตามท่ีไดรั้บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 7 

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพฒันาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกนั 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แกไ้ขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ  

10 10 
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5. โครงการพฒันา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคส์นองต่อแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและด าเนินการเพ่ือให้การพฒันาบรรลุตาม
วิสัยทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไว ้ช่ือโครงการมี
ความชดัเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่านแลว้เขา้ใจไดว่้าจะพฒันาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
 
 

 
4 

5.2 ก าหนดวตัถุ 
ประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 

มี วัตถุ ประสงค์ชั ด เจน  ( clearobjective)  โครงการต้องก าหนด
วตัถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลกัการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์มี
ความเป็นไปไดช้ดัเจน  มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัด เ จนน า ไป สู่การตั้ ง
งบประมาณไดถู้กตอ้ง 
 
 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีตอ้งไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชดัเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน  เร่ิมตน้ในช่วง
เวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชดัลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลกั 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

5 . 4  โค ร งก าร มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยทุธศาสตร์ 20 ปี 
 
 

โครงการสอดคลอ้งกบั (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั (3) การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (6) การปรับสมดุล
และพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมัน่คง มัง่
คัง่ ย ัง่ยืน 

(5) 4 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลอ้งกบัแผน 
พฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 โดย (1) ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนยก์ลางการพฒันา (3) ยึดวิสัยทศัน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลกัการน าไปสู่การ
ปฏิบติัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ี
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา (1) การยกระดบั
ศกัยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายได้
สูง (2) การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม                
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(6) การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4 
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5.6 โครงการมีความ
สอดคลอ้งกบั Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
นวตักรรมท านอ้ย ไดม้ากเช่น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินคา้ โภคภณัฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวตักรรม (2) เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดว้ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค ์และนวตักรรม (3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินคา้ 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้ นรวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพฒันา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ดา้นเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 

 (5) 3 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพฒันาจงัหวดัท่ีไดก้ าหนดขึ้น เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดั ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกนัได ้นอกจากน้ีโครงการพฒันาทอ้งถ่ินตอ้งเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกนักบัยุทธศาสตร์จงัหวดัท่ีได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบนั 

(5) 
 
 
 

5 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนห รือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน ภายใต้
หลกัประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการท่ีประชาชนตอ้งการเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน ซ่ึงมีลกัษณะ
ท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคัง่ ย ัง่ยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพฒันาแลว้ 
ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งค านึงถึงหลกัส าคญั 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)                   
(4) ความเหล่ือมล ้าในการพฒันาทอ้งถ่ิน น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกบัโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทอ้งถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบไดใ้นเชิง
ประจกัษ ์               

(5) 5 

5.11 มีการก าหนดตวัช้ีวดั 
(KPI) และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละผลท่ี
คาดว่าจะไดรั้บ 

มีการก าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  ท่ี  
สามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได ้เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิดจากผลของวตัถุประสงคท่ี์เกิดขึ้นส่ิง
ท่ีไดรั้บ (การคาดการณ์ คาดว่าจะไดรั้บ) 

(5) 4 
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5.12 ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

ผลท่ีไดรั้บเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นไดจ้ริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การไดผ้ลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะตอ้งเท่ากบัวตัถุประสงคห์รือมากกว่าวตัถุประสงคซ่ึ์งการ
เขียนวตัถปุระสงคค์วรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปไดแ้ละมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วดัและประเมินผล
ระดบัของความส าเร็จได ้(3) ระบส่ิุงท่ีตอ้งการด าเนินงานอยา่งชดัเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบติัได ้(4) เป็นเหตเุป็นผล  
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 4 

รวมคะแนน 100 84 

 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 
  - โครงการพฒันาของเทศบาลเมืองล าพูน ถือว่ามีความสอดคลอ้งกบัการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมท าน้อย ไดม้าก โดยโครงการพฒันาท่ีมา
จากความตอ้งการของประชาชนก่อนบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ไดถู้กวิเคราะห์และตั้งเป้าหมายการขบัเคล่ือน
ของโครงการพฒันา การน านวตักรรม ท่ีมีการน าเทคโนโลยีเขา้มาประยกุตใ์ช ้โดยเห็นไดจ้ากการท่ีเทศบาลเมือง
ล าพูน ไดส่้งโครงการพฒันาเขา้ประกวดในระดบัต่าง ๆ ทั้งของหน่วยงานราชการและสถาบนัต่าง ๆ  
  - การน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ โดยการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใชเ้พื่อวดัว่าภารกิจ ยงั
ถือว่าน้อย ในส่วนของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีเทศบาลเมืองล าพูน ตรงต่อความ
ตอ้งการของประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี โดยประชาชนพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในส่วนของผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการปฏิบติัราชการตามท่ีไดรั้บงบประมาณมาด าเนินการ  ทาง
เทศบาลเมืองล าพูน สามารถด าเนินการตามงบประมาณท่ีไดรั้บอยา่งจ ากดัแต่ยงัคงมีประสิทธิภาพ  
  - โครงการพัฒนา มีวตัถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ เทศบาลเมืองล าพูน และ
ด าเนินการพฒันาบรรลุตามวิสัยทศัน์เทศบาลเมืองล าพูนท่ีก าหนดไว ้ช่ือโครงการมีความชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจได้
วา่จะพฒันาในพื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองล าพูนในอนาคต 
  - โครงการพฒันา มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้สามารถวดั
และประเมินผลระดบัของความส าเร็จได ้ระบุส่ิงท่ีตอ้งการด าเนินงานอย่างชดัเจน และสามารถน าไปด าเนินการ
ตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัดี  
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