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คำนำ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสภา

เทศบาล ผู้แทนประชาคมเมือง ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ     ซึ่ง

ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ดำเนินการวางแนวทางการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้

ผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่านโยบายของคณะผู้บริหารได้นำสู่การปฏิบัติบรรลุผล

ประการใด ด้วยเหตุผลใด พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเทศบาลเมอืงลำพูนอย่างยั่งยืนตลอดไป  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ในรายงานฉบับนี้ จะได้รับ

การพิจารณาจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน และนำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลเมือง

ลำพูนให้บังเกิดผลดีต่อประชาชนและองค์กรต่อไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนนน  
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส่วนท่ี 1  

บทนำ 
 

1. ความหมาย และความสำคัญ ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการ

ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้

ในแผนงานการติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้าซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการ

ดำเนนิการแก้ไข การประเมนิผล (Evaluation) หมายถึงการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพื่อ

ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง(ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ)ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน

หรือไม่ผลการประเมินอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดง

ถึงความล่าช้าหรอืผลกระทบข้างเคียงซึ่งควรแก่การทบทวน 

การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสาหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหาร

จะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การตดิตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่สำคัญมากและเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ

การบริหารจัดการซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมี

ประโยชน์ต่อองค์กรและผูบ้ริหารดังนี้ 

1. สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้เพื่อเปรียบเทียบกับสมมตฐิานที่เคยตั้งไว้ในแผน 

2.สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับเปา้หมายที่กำหนดไว้และให้หลักสำหรับแก้ไข

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น 

3.สามารถจัดทาระบบเตือนล่วงหนา้เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

4.มีขอ้มูลพืน้ฐานสาหรับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรอืไม่ 

สำหรับการประเมินผลที ่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื ้นฐานซึ ่งจะทำให้ทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงานโดยการประเมนิผลจะเป็นการเปิดโอกาสใหท้บทวนว่า 

1.การปฏิบัติงานมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 

2.วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรกสมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จรงิหรอืไม่ 

3.สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 

4.ตัวชี้วัดที่นามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 

5.มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง 
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6.ได้เรยีนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 

7. ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1.เพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้น ได้ผลมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรอืไม่อย่างไร 

 2.ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน (การเบิกจ่ายล่าช้า) 

ปัญหาดา้นบุคลากร ปัญหาดา้นเทคนิค และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ 

 3.ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหารวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำ

โครงการต่อไป 

 4.ทบทวน ถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ

วางแผนโครงการในอนาคต 

 5.เพื ่อทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการของเทศบาลและก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่

หรอืมีปัญหาขอ้ขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้  

 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

  1. การประเมนิผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงาน

และการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที ่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการ

ประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานต่อ

ผูบ้ังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนนิงานโครงการนัน้ ๆ ต่อไป 

  2. การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยพิจารณาจากความสำเร็จใน

การดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์

การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผูบ้ริหารเทศบาลต่อไป 

 



 

 
3 

 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์  

 

วิเคราะห์สถานการณ์    

 

  

       การวางแผน            วิสยัทัศน์      พันธกิจ   เป้าประสงค์     กลยุทธ ์

 

 

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ       แผนปฏิบัติการ 

 

 

ควบคุมและประเมินผล            ติดตามและประเมนิผล 

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์

กล่าวคือ  หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้

ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน

สำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผล ของเทศบาลเมืองลำพูน เป็นการติดตาม และประเมินผล

หลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563) ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6 ข้อ 28 ,ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ 12 ,ข้อ 13  ซึ่งได้กำหนด “ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับกำหนดแนวทาง  วิธีการ และให้
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ

เสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอน

และวิธีการดังนี ้

แผนภาพที่ 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 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4. ระเบียบ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล  

ระเบียบในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใชใ้นการตดิตามดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 โดยมีภาคประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 

2. การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ

ที ่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ  

3.  การตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  

 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล  

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

การตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

ให้หน่วยงานระดับกองจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน จากแบบประเมินผลการดำเนินงาน

ตนเอง SAR (Self Assessment Report) ใน 6 แบบ ได้แก่ 

- แบบประเมินตนเองผลการดำเนนิงานในระดับโครงการ (ME4) 

- แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับกลยุทธ์ (ME3) 

- แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับยุทธศาสตร์ (ME2) 

- แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงาน (ME1) 

- แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (SP_ME2) 

- แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การ (SP_ME1) 

สรุปประสิทธิภาพการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม (SPME1/ME1) 

สรุปผลความพึงพอใจการดำเนินโครงการในภาพรวมของหน่วยงาน 

 

http://www.dla.go.th/
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

1.ทำให้ผู้บริหารได้ทราบถึงการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี  และความสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 

2.ทำให้ผู้บริหารได้ทราบผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน  และการใชจ้่ายเงินงบประมาณ

ประจำปี 

3.ทำให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหา  และอุปสรรคในการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ  สำหรับเป็น

ข้อพิจารณาในการปรับปรุงแผนงาน  หรอืโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 5.ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล 

 6.ได้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส่วนที่ 2  

การติดตามและประเมนิผล 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เทศบาล

เมืองลำพูน ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วน

ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยรายงานผลและเสนอความ

คิดเห็นที่ได้จากการตดิตามและประเมินผลอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ซึ่งสรุปการติดตามและ

ประเมินผลแผนได้ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลำพูน 

  การกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลำพูน  ได้จัดทำขึ้น โดยคณะผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลเมอืงลำพูน  รวมถึงขา้ราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำพูน  และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล

เมืองลำพูนมาร่วมแสดงความคิดเห็น  และพิจารณาถึงจุดอ่อน   จุดแข็ง  โอกาส  และข้อจำกัด ของเทศบาล  

จงึได้กำหนดวสิัยทัศน์ของเทศบาลในลักษณะการใชถ้้อยคำที่คล้องจองกัน  ดังต่อไปนี้ 
 

“ลำพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวติที่ดี บนวิถีความพอเพียง” 
 

โดยมีเหตุผลประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าว  ดังต่อไปนี้ 

• เมืองลำพูน  มีศักยภาพเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม  เพราะมีแหล่งโบราณสถาน  สถานที่สำคัญทาง

ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอยู่เป็นจำนวนมาก 

• เมืองลำพูน เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นเมืองที่สงบร่มเย็น  เพราะมีวัดวาอาราม

ตลอดจนประเพณีที่ดีงาม  และน่าสนใจมากมาย 

• เมืองลำพูน เป็นเมืองที่เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรที่สำคัญ   แห่งหนึ่งของ

ภาคเหนือ  ประชาชนมฐีานะทางเศรษฐกิจและชีวติความเป็นอยู่ที่ดพีอควร 

• เมืองลำพูน  มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งของการลงทุน การจ้างงาน ตลอดจนการผลิตและ

จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ 
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• เมืองลำพูน  เป็นพื้นที่เป้าหมายตามโครงการเมืองแฝดเชียงใหม่–ลำพูน  ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญ

ประการหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาเมอืงเชียงใหม่–ลำพูน  ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  สังคม  

การบริการ  ตลอดจนการจัดการด้านสิ ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  6  ประเทศ   

นอกจากนี้ เมืองลำพูนยังมีศักยภาพสูงในด้านการมีส่วนร่วม   ขององค์กรชุมชนและประชาชนใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

 จากวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดขึ้นเป็นกรอบและแนวทางไปสู่การกำหนดพันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองลำพูน  ดังนี้ 

พันธกิจของเทศบาลเมืองลำพูน 

 พันธกิจหลักที่ 1    

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และสืบสาน ศลิปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมปิัญญาท้องถิ่น  

พันธกิจหลักที่ 2  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 พันธกิจหลักที่ 3  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศกึษาและสาธารณสุข 

 พันธกิจหลักที ่4  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ ของ

ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมอืงในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 พันธกิจหลักที่ 5  

การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองลำพูน 

1.    การรื้อฟื้นบรรยากาศ นครหรภิุญชัยใหเ้ป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวติรวมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่แบบล้านนา และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2. เพิ่มพืน้ที่สีเขียวในเขตเมือง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึน้ ลดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 

3. ประชากรมีรายได้พอเพียง และมีความเป็นอยู่ที่ด ีลดจำนวนผูว้่างงานลง 

4. ประชากรมีคุณภาพชวีิตที่ดีและอยู่อย่างพอเพียง 

5. องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีความรู้สึก

มั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จากวิสัยทัศน์ (Vision) ของการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน สามารถนำมากำหนดเป็นประเด็น

ยุทธศาสตร์ที ่จะต้องดำเนินการพัฒนาตามลำดับขั ้นตอน ที่มุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของเทศบาล    การ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก   โดยยึดนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดลำพูน  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายของผู้บริหาร เป็น

สำคัญ รวมทั้งคำนึงถึงศักยภาพและข้อจำกัดด้านงบประมาณประกอบไปพร้อมๆกัน จึงเป็นการวางแนว

ทางการพัฒนาที่มทีิศทางที่ชัดเจน และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  อย่างแท้จริง    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน 

 จากวิสัยทัศน์ (Vision) แนวนโยบายของรัฐบาล และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล สามารถนำมากำหนด

เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมอืงลำพูน ได้ 6 ด้านดังนี้ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศกึษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสรา้งพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดี  
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. สรุปการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 1.1 โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ

ท้ังหมดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

พ.ศ. 2561-2564 

เฉพาะ ปี 2562 

จำนวนโครงการที่

ได้รับงบประมาณ 

ปี 2562 

 

จำนวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
100 44 44.00 38 86.36 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยนื 
30 11 36.66 11 100.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ

คุณภาพชีวิต 
112 26 23.21 23 88.46 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
127 8 6.29 7 87.50 

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
22 12 54.54 11 91.66 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และ

บริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

จัดการท่ีด ี 

134 58 43.28 57 98.27 

รวมทั้งสิ้น 525 159 30.28 147 92.45 

  (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562) 

 1.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณของปี 2562      

สรุปได้ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพการศกึษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น     มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  100  โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2562 

จำนวน 44   โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.36 จากจำนวน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

ยั่งยืน     มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2562 

จำนวน  11  โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจำนวน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น จำนวน 112  โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2562 จำนวน 26 โครงการ ดำเนินการเบิกจ่าย

แล้วเสร็จจำนวน 23 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 88.46 จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้งพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ 

ท่องเที่ยว มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น   จำนวน 127   โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2562 

จำนวน  8  โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50จากจำนวน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนร่วมของประชาชน มีโครงการ 

ทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 22 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561 จำนวน 12 โครงการ 

ดำเนนิการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 11 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 91.66 จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม 

หลักการบริหารจัดการที่ดี  มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 134 โครงการได้รับจัดสรร

งบประมาณในปี 2561 จำนวน 58  โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

98.27 จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 

 1.3 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการพัฒนาในบางด้านเช่นข้อจำกัดในงบประมาณ หรือการ

นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในบางยุทธศาสตร์ ซึ่งถ้าได้มกีารถอดบทเรียนทั้งด้านความสำเร็จ หรอืความล้มเหลว

ของการพัฒนาที่ผ่านมา  รวมทั้งการบูรณาการแผนงานโครงการให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ก็จะทำให้เทศบาลฯ 

สามารถเอาชนะข้อจำกัดต่างๆ ได้     
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาเทศบาลเม ืองลำพ ูน ได ้ม ีการแต ่งต ั ้ ง

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  พร้อมทั้งวางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล ร่วมกับผูบ้ริหารเทศบาล ไว้ดังนี ้ 

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ห้วงเวลาการรายงานผล 

1.สรุปผลการดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้ร ับใน

งบประมาณในปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก 
ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 

2.ให้หน่วยงานระดับกองจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 

3.คัดเลือกโครงการเด่นในแต่ละยุทธศาสตร์และออกติดตามประเมินผลที่ได้รับ

จากโครงการฯพร้อมใหข้้อเสนอแนะ 

4.สรุปผลการดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับใน

งบประมาณในปี พ.ศ.2563 ทั้งปี  

5.วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ใน 6 แบบ 

ได้แก่ 

- แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับโครงการ (ME4) 

- แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับกลยุทธ์ (ME3) 

- แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับยุทธศาสตร์ 

(ME2) 

- แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงาน (ME1) 

- แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ (SP_ME2) 

- แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของ

องค์การ (SP_ME1) 

สร ุปประส ิทธ ิภาพการดำเน ิน โครงการตามย ุทธศาสตร ์ ในภาพรวม 

(SPME1/ME1) 

สรุปผลความพึงพอใจการดำเนินโครงการในภาพรวมของหน่วยงาน 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส่วนที่ 3  

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล ได้กำหนดนโยบายจัดทำตารางขัน้ตอน

ระยะเวลาการตดิตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล  โดยได้วางแนวทางในการ

ประเมินผลในปี  2563  ไว้ดังนี้ 

1. สรุปผลการดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับในงบประมาณในปี พ.ศ.2563 

ทั้งปี 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ใน 6 แบบ ได้แก่ 

- แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับโครงการ (ME4) 

- แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับกลยุทธ์ (ME3) 

- แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับยุทธศาสตร์ (ME2) 

- แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงาน (ME1) 

- แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (SP_ME2) 

- แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การ (SP_ME1) 

สรุปประสิทธิภาพการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

สรุปผลความพึงพอใจการดำเนินโครงการในภาพรวมของหน่วยงาน 

3. ให้มกีารจัดทำรายงานการประเมินตนเองของแต่ละกอง  (Self  Assessment)โดยใหร้ะบุจุดเด่นของ

กอง และสิ่งที่ตอ้งพัฒนา   

4. คัดเลือกโครงการเด่นในแต่ละยุทธศาสตร์และออกติดตามประเมินผลที่ได้รับจากโครงการฯพร้อม

ให้ข้อเสนอแนะ 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้

ดังต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับในงบประมาณในปี พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร ์ จำนวน

โครงการ 

ตามแผนพฒันา

ท้องถิ่น 

จำนวน

โครงการทีไ่ด้

งบประมาณใน

ปี 2563 

ร้อยละของ

โครงการทีไ่ด้

งบประมาณใน

แต่ละ

ยุทธศาสตร ์

สัดส่วนการได้รับ

งบประมาณในแต่

ละยทุธศาสตร ์

(ร้อยละ) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม

คุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและ     

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

112 52 46.42 

 

35.37 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

22 14 63.63 

 

9.52 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

และคุณภาพชีวิต 
128 15 11.72 10.20 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

114 8 7.02 

 

5.45 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
25 8 32.00 5.45 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้

เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี 

66 50 75.75 

 

34.01 

รวม 467 147 31.47 100.00 

หมายเหตุ  จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลปี 2563 จำนวน 467  โครงการ  ได้รับงบประมาณ

ในปี 2563  จำนวน 147   โครงการ คดิเป็น 31.47% 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนภูมิแสดงการได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง แสดงจำนวนงบประมาณ  ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ จำนวน

งบประมาณที่ 

ตัง้ไวต้ามแผน 

จำนวน

งบประมาณที่

ได้รับจรงิ 

ร้อยละของ

งบประมาณที่รับ

ตามยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
106,918,925 39,870,526 41.47 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยนื 
29,739,550 10,203,080 10.61 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคณุภาพชีวิต 33,366,052 739,000 0.76 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
177,766,789 9,564,100 9.95 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 
15,126,673 890,000 0.92 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหาร

ราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี 
7,446,500 34,869,404  36.27 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารบุคลากรและอื่นๆ - 150,648,890 - 

รวม 369,964,489 246,785,000 66.70 

หมายเหตุ  จำนวนงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลปี 2563 จำนวน 369,964,489 บาท  

ได้รับงบประมาณจรงิจากทุกแหล่งเงนิในปี 2563  จำนวน 246,785,000 บาท   คิดเป็น 66.70 %  
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตาราง แสดงจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายใน ปี พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร ์ จำนวน

งบประมาณที่

ได้รับจริง 

จำนวน

งบประมาณที่

เบิกจ่ายในปี 

2563 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย 

ตามยุทธศาสตร ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
39,870,526 22,235,792 55.77 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยนื 
10,203,080 8,745,060 85.71 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคณุภาพชีวิต 739,000 640,417 86.66 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
9,564,100 4,782,050 50.00 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 
890,000 890,000 100.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหาร

ราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี 
34,869,404  28,592,911 82.00 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารบุคลากรและอื่นๆ 150,648,890 150,648,890 100.00 

รวม 246,785,000 216,535,120 87.74 

 

หมายเหตุ  จำนวนงบประมาณที่เทศบาลตั้งไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลปี 2563 จำนวน 246,785,000 บาท  

เบิกจ่ายจริงในปี 2563  จำนวน 216,535,120 บาท   คดิเป็น 87.74 %  
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตาราง แสดงการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ

ทั้งหมดใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

จำนวนโครงการที่

ได้รับงบประมาณ 

(งบเทศบาล) 

 

จำนวนโครงการ 

ที่เสร็จและมกีาร

เบิกจ่าย 

(งบเทศบาล) 

จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
112 52 46.42 29 55.77 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยนื 
22 14 63.63 12 85.71 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ

คุณภาพชีวิต 
128 15 11.72 13 86.66 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
114 8 7.02 4 50.00 

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
25 8 32.00 8 100.00 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และ

บริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

จัดการท่ีด ี 

66 50 75.75 41 82.00 

รวมทั้งสิ้น 467 147 31.47 107 72.78 

 

สรุปได้ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   มี

โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  112 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2563 จำนวน  52  

โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.77 จากจำนวนโครงการที่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    มี

โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 22 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2563 จำนวน 14  

โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 จากจำนวนโครงการที่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 2 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่  

จำนวน 128 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2563 จำนวน 15 โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.66 จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์   

ที่ 3 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว           

มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  114 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2563 จำนวน  8  

โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.50 จากจำนวนโครงการที่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 4 

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีโครงการทั้งหมด

ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น จำนวน  25 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2563 จำนวน  8  โครงการ 

ดำเนนิการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 8 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 5 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการที่ด ี  มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  66 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 

2563 จำนวน  50  โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.00 จาก

จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 6 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ร้อยละของการเบิกจ่ายในปี 2563 55.77 85.71 86.66 50 100 82

ร้อยละของการเบิกจ่ายในปี 2563

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์ท่ี 6
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ใน 6 แบบ ได้แก่ 
 

1. แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับโครงการ (ME4) 

2. แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับกลยุทธ์ (ME3) 

3. แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับยุทธศาสตร์ (ME2) 

4. แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงาน (ME1) 

5. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (SP_ME2) 

6. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การ (SP_ME1) 

และจากแบบประเมินตนเองทั้ง 6 แบบ สามารถนำมาสู่การสรุปประสิทธิภาพการดำเนินโครงการตาม 

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม (SPME1/ME1) และสรุปผลความพึงพอใจการดำเนินโครงการในภาพรวมของหน่วยงาน 

ได้ตามลำดับ 
 

สรุปได้ดังน้ี  

 การดำเนินงานตามแผนงานโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบการดำเนินงานทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

1. การพิจารณาผลการดำเนินงานตามแบบประเมินตนเอง Self Assessment แบ่งออกเป็น 6 แบบ 

ประกอบด้วย 

1.1 แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับโครงการ (ME4) โดยการแปลงผลการ 

ดำเนินงานออกเป็นระดับคะแนนที่ได้รับตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละโครงการผลคะแนนที่ได้จะแสดงถึง

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ในแต่ละโครงการที่กำหนด (รายละเอียดของแบบฟอร์มใน

ภาคผนวก) 

1.2 แบบประเมินตนเองผลการดำเนนิงานในระดับกลยุทธ์ (ME3) โดยจะนำผลคะแนนที่ได้จาก 

การประเมนิตนเองในระดับโครงการมาประมวลผล เพื่อวัดการดำเนินโครงการในแต่ละแผนงานที่บรรจุใน

แผนพัฒนาเทศบาลเมอืงลำพูน (รายละเอียดของแบบฟอร์มในภาคผนวก) 

  1.3 แบบประเมินตนเองผลการดำเนินงานในระดับยุทธศาสตร์ (ME2) เพื่อนำผลที่ได้ไป

ประมวลผลการดำเนินงานแต่ละแผนงาน เพื่อวัดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละ

แผนงาน ผลการตดิตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงานที่บรรจุในแต่ละยุทธศาสตร์ (รายละเอียด

ของแบบฟอร์มในภาคผนวก) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน

แผนงาน 

ผลคะแนน

เฉลี่ยถว่ง

น้ำหนักทีไ่ด ้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4 2.0741 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
3 3.8320 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 8 2.8957 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเท่ียว 
2 2.5650 

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนร่วมของประชาชน 3 4.1892 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีด ี 
5 3.1209 

  สรุปผลคะแนนจากตาราง พบว่า ในปี พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการมสี่วนร่วมของประชาชนได้ผลคะแนนมากที่สุด รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม 

การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี แสดงว่าเทศบาลเมืองลำพูนให้

ความสำคัญกับการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนร่วมของประชาชน เป็นสำคัญ รองลงมาคือการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ด ีตามลำดับ 

1.4 แบบประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา (ME1) เพื่อประเมินและวัดผลสำเร็จของการพัฒนา 

เมืองตามกรอบและแนวทางในการพัฒนาเมืองตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้ ซึ่งในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินภาพรวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแบบ (ME1) ได้ผลคะแนนเท่ากับ 3.0387 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 แบบ ME 1 

ลำดับ

ที ่

ยุทธศาสตร ์ น้ำหนัก คะแนนที่

ได ้

คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 

หมายเหต ุ

1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสานศลิปวัฒนธรรม

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น  

จำนวน  52    โครงการ   

งบประมาณ 39,870,526 บาท 

20 2.0741 0.4148 B=29 G= 0 Y=0  

R= 23 𝑅2=0 

2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยนื 

จำนวน 14  โครงการ  

งบประมาณ 10,203,080 บาท 

15 3.8320 0.5748 B=13 G=0  Y=0  

R= 1 𝑅2=0 

3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  

จำนวน  102  โครงการ (งบเทศบาล 15 โครงการ 

งบจากแหล่งอื่น 87 โครงการ) 

งบประมาณจากเทศบาล จำนวน 739,000 บาท 

25 2.8957 0.7239 B=50 G=20  

Y=0  R=17  

𝑹𝟐=0 

(งบจากแหลง่อื่น) 

B=13 G=0  Y=0  

R=2  𝑅2= 0 

(งบเทศบาล) 

4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิ

สถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า รวมท้ังพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

จำนวน  8  โครงการ งบประมาณ 9,564,100 บาท 

15 2.5650 0.3847 B=4 G=0  Y=0  

R=4  𝑅2=0 

5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

จำนวน 8   โครงการ งบประมาณ 890,000 บาท 

15 4.1892 0.6284 B=8 G=0  Y=0  

R=0  𝑅2=0 

6 การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

จำนวน 50  โครงการ งบประมาณ 34,869,404 

บาท 

10 3.1209 0.3121 B=41 G=3  Y=0  

R=5  𝑅2=1 

  100  3.0387  

 

 

 

 

Blue  = ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

Green  = อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

Yellow  = ลา่ชา้ มปัีญหา 

Red  = ยังไมไ่ด้ดำเนินการ ยังคงอยู่ในเวลาท่ีกำหนด 

𝑅𝑒𝑑2 = ยังไมไ่ด้ดำเนินการ ล่วงเลยระยะเวลาดำเนนิงาน

มาแล้ว 

        รวม  159 โครงการ 

B  = 158 

G  = 23 

Y  = 0 

R  = 52 

𝑅2= 1 

รวม  234 โครงการ

(รวมงบแหล่งอื่น) 
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ซึ่งผลคะแนนที่ได้ในปีนี ้จะใช้เป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลเมอืงลำพูนในปีพ.ศ. 2564 ต่อไป  

 จากตารางในแบบ ME 1 แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่ง 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน(พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2563 มีจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานปี 2563 

จำนวน 234 โครงการ ผลการดำเนนิโครงการสรุปได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สถานะโครงการเป็น BLUE มีจำนวน 158 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  

68 เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนนิงานที่ตัง้ไว้ ทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ

และเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น GREEN  มีจำนวน 23 โครงการ คิดเป็นรอ้ย 

ละ 10 (ซึ่งจะเป็นโครงการที่ที่ต้องกันเงินงบประมาณไว้เบิกปีถัดไป และจำเป็นต้องดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลในปีงบประมาณถัดไป) 

- โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าที่แผนดำเนินงานกำหนด สถานะโครงการเป็น YELLOW ไม่ม ี

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น RED มีจำนวน 52 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 22  

- โครงการที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงลำพูนและได้รับเงินงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ  

สถานะโครงการเป็น 𝑹𝒆𝒅𝟐 มีจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ0.43 เนื ่องจากเป็นโครงการที่ขอรับเงิน

สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น แต่ไม่ได้รับการจัดสรรมา หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า

ออกไปเกินกำหนดเวลาตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้จึงส่งผลให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้

ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
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แผนภูมิ แสดงสถานะการดำเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพการศกึษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สบืสานศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น สรุปสถานะการดำเนินโครงการได้ดังนี้ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สถานะโครงการเป็น BLUE มีจำนวน 29 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  

55.76 เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่ตั ้งไว้ ทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน

โครงการและเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น GREEN  ไม่มี 

- โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าที่แผนดำเนินงานกำหนด สถานะโครงการเป็น YELLOW ไม่มี 

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น RED มีจำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

44.23  

- โครงการที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงลำพูนและได้รับเงินงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ  

สถานะโครงการเป็น 𝑹𝒆𝒅𝟐 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



 

 
24 

 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

สรุปสถานะการดำเนินโครงการได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สถานะโครงการเป็น BLUE มีจำนวน 13 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  

92.85 เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ ทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน

โครงการและเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น GREEN  ไม่ม ี

- โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าที่แผนดำเนินงานกำหนด สถานะโครงการเป็น YELLOW ไม่มี 

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น RED มีจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 7.15  

- โครงการที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงลำพูนและได้รับเงินงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ  

สถานะโครงการเป็น 𝑹𝒆𝒅𝟐 ไม่มี 

 

 

 

 



 

 
25 

 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชวีิต สรุปสถานะการดำเนินโครงการได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สถานะโครงการเป็น BLUE มีจำนวน 63 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  

61.76 เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ ทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน

โครงการและเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น GREEN  มีจำนวน 20 โครงการ คิดเป็น  

ร้อยละ 19.6 

- โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าที่แผนดำเนินงานกำหนด สถานะโครงการเป็น YELLOW ไม่มี 

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น RED มีจำนวน 19 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  

18.62  

- โครงการที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงลำพูนและได้รับเงินงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ  

สถานะโครงการเป็น 𝑹𝒆𝒅𝟐 ไม่มี 

 

 

 



 

 
26 

 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านระบบโครงสรา้งพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยว สรุปสถานะการดำเนินโครงการได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สถานะโครงการเป็น BLUE มีจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  

50.00 เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่ตั ้งไว้ ทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน

โครงการและเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น GREEN  ไม่ม ี

- โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าที่แผนดำเนินงานกำหนด สถานะโครงการเป็น YELLOW ไม่มี 

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น RED มีจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  

50.00 

- โครงการที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงลำพูนและได้รับเงินงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ  

สถานะโครงการเป็น 𝑹𝒆𝒅𝟐 ไม่มี 

 

 

 

 



 

 
27 

 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปสถานะการดำเนิน

โครงการได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สถานะโครงการเป็น BLUE มีจำนวน 8 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  

100.00 เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ ทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน

โครงการและเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น GREEN  ไม่มี 

- โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าที่แผนดำเนินงานกำหนด สถานะโครงการเป็น YELLOW ไม่มี 

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น RED ไม่มี 

- โครงการที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงลำพูนและได้รับเงินงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ  

สถานะโครงการเป็น 𝑹𝒆𝒅𝟐 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
28 

 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการที่ดี สรุป

สถานะการดำเนินโครงการได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สถานะโครงการเป็น BLUE มีจำนวน 41 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  

82.00 เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่ตั ้งไว้ ทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน

โครงการและเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น GREEN  มีจำนวน 3 โครงการ คิดเป็น  

ร้อยละ 6.00 

- โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าที่แผนดำเนินงานกำหนด สถานะโครงการเป็น YELLOW ไม่มี 

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน สถานะโครงการเป็น RED มีจำนวน 5 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  

10.00 

- โครงการที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงลำพูนและได้รับเงินงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ  

สถานะโครงการเป็น 𝑹𝒆𝒅𝟐 มีจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 2.00 

 

 

 



 

 
29 

 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.5 การตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ในแบบ (SP_ME2) 

 เทศบาลได้กำหนดตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม

คุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

1. ผลคะแนน O-NET ป.6 

2. ผลคะแนน O-NET ม.3 

3. ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ด้าน

การบริการสาธารณะ   หมวด ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

4. ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  (LPA) ด้าน

การบริการสาธารณะ   หมวด ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

หมวดย่อยดา้นการศึกษา 

0 

0 

5 

 

 

2.5 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

1. ปริมาณขยะที่ลดลง 

2. พื้นท่ีสเีขียวท่ีเพิ่มขึ้น 

0 

5 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

1. การผ่านตัวช้ีวัด จปฐ  (31 ตัวชี้วัด) 

2. การผ่านมาตรฐาน รพ.สต.ตดิดาว 

0 

5 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

1. ถนนในเขตเทศบาลที่ใชง้านได้ตามมาตรฐาน 

2. การขายโคมในเทศกาลโคมแสนดวง 

5 

3 

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน และการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

1. การได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 

5 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่น

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจดัการ 

ท่ีด ี 

1. ค่าเฉลี่ยผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

LPA ประจำป ีพ.ศ.2563 

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA  

3. การได้รับรางวัลการบริหารจัดการท่ีด ีประเภทดีเลิศ 

ประจำป ีพ.ศ.2563 

4. ร้อยละการเบิกจ่ายจรงิ ของเทศบาลเมอืงลำพูน 

1.89 

 

0 

5 

 

3 

หมายเหตุ (รายละเอียด แบบ SP_ME2 สามารถดูได้ในภาคผนวก) ซึ่งจากคะแนนที่ได้ในแบบติดตามและ

ประเมินผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ใน SP_ME2 สามารถสรุปผลคะแนนเพื่อนำมาจัดทำ แบบติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมองค์การ (SP_ME1) 

 

 

 



 

 
30 

 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  1.6 การตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมองค์การ (SP_ME1) 
 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร ์ น้ำหนัก คะแนนที่

ได ้

คะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 

หมายเหต ุ

1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสานศลิปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

20 2.2500 0.4500  

2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

15 1.5000 0.2250  

3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 25 2.5000 0.6250  

4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิ

สถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียว 

15 4.0000 0.6000  

5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

15 5.0000 0.7500  

6 การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

10 2.5688 0.2568  

  100  2.9068  
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 จากแผนภูมิเรดาห์ พบว่าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา (ME1) เพื่อประเมินและ

วัดผลสำเร็จของการพัฒนาเมือง ตามกรอบและแนวทางในการพัฒนาตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้ ใน

บางยุทธศาสตร์ได้คะแนนไม่สอดคล้องกับคะแนนที่ได้จากการติดตามและประเมินผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวมองค์การ (SP_ME1) โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที ่ 2 ได้คะแนนการประเมินประเมินผลลัพธ์ตาม

ยุทธศาสตร์ในภาพรวมองค์การน้อยกว่าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนามาก นั้นแสดงว่า

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลในยุทธศาสตร์นี้ ตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินกว่าที่จะนำมาซึ่ง

ความสำเร็จ หรอือาจเกิดจากการกำหนดตัวชีว้ัดไม่สอดคล้องกับโครงการที่ตั้งไว้ตามแผน ซึ่งสามารถแสดงให้

เห็นตามแผนภูมิสรุปประสิทธิภาพการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม (SP_ME1/ME1) ดังนี ้
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 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่มคีะแนนประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานมากที่สุด คอื

ยุทธศาสตร์ที่มผีลการดำเนินโครงการสอดคล้องกับตัวชีว้ัดที่กำหนดไว้ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 รองลงมาคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 และยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามลำดับ  

 

 วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการในภาพรวมระดับยุทธศาสตร์ 

 จากแบบประเมินตนเองระดับโครงการ( ME4 ) สามารถนำค่าคะแนนความพึงพอใจของแต่ละโครงการ

ที่ได้มาวิเคราะห์ผลสรุปความพึงพอใจในการดำเนินโครงการในภาพรวมระดับองค์การได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ซึ่งพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลในยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

พัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มากที่สุด ด้วยคะแนน 3.0676 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภู มิ

ปัญญาท้องถิ่น ได้คะแนน 2.6125 และยุทธศาสตร์ที่ 5 การสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ด้วยคะแนน 2.4020 ตามลำดับ 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. สรุปผลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของแต่ละกอง  (Self  Assessment) ได้ดังน้ี 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์: 

 “พัฒนาระบบบริการ มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจ: 

1. ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค และดำเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมที่

เอือ้ต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและบุคคลในครอบครัวให้

สามารถช่วยเหลอืตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

3. ส่งเสริมให้ประชาชน บุคลากรองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผูป้ระกอบการ มจีติสำนกึและมีส่วนร่วม

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

4. ดำเนินการควบคุมสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ใหไ้ด้มาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง 

5. แก้ไขปัญหาเหตุเดือดรอ้นรำคาญภายในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงลำพูน 

6. พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรในองค์กรใหม้ีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีใจบริการ 
 

บทบาทหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี ่ยวกับสาธารณสุขชุมชนและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ควบคุมดูแลและรับผิดชอบสุขาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและโภชนากากร ควบคุมกิจการค้า

ประเภทต่าง ๆ ควบคุมการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนรำคาญ และมลภาวะงานอาชีวอนามัย งานฌาปนสถาน งาน

ทำความสะอาดถนน เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ ดูแลป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ

ต่าง ๆ ประกอบด้วย งานธุรการ งานสัตวแพทย์ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  และงานรักษาความ

สะอาด 
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โครงการพัฒนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนคัดเลือก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการสร้างจติสำนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กิจกรรมผ้าป่าขยะรไีซเคิล  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมอืงลำพูน ได้จัดทำโครงการ

ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนภาคีเครือข่าย อาทิเช่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศกึษา วัด ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการและประชาชนทั่วไป ในการ

คัดแยกขยะและรวบรวมขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้มาบริจาคเพื่อดำเนินการขายต่อนำรายได้ส่ วนหนึ่งมอบเป็น

ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตเทศบาลและบริหารจัดการขยะภายในชุมชน 

ความสอดคล้องต่อนโยบายภาครัฐ/เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ความสอดคล้องต่อนโยบายภาครัฐ 

- แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559–2564 ) ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยยึดหลัก

ความรับผดิชอบและหลักการมสี่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอย 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะ

เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ตามกระบวนการการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

เป้าหมายที่ 12 : การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

ข้อที่ 12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาการจาก

กระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573 

ข้อที่ 12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำมาใช้ซ้ำ 

ภายในปี 2573 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยจากต้นทาง 

2. เพื่อส่งเสริมการลดขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดต้นทาง  ได้แก่ ครัวเรือน ศาสนสถาน สถานศกึษา  

(บวร) ฯลฯ 

3. เพื่อส่งเสริมและปลูกจติสำนกึในการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

4. เพื่อส่งเสริมการสบืสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสบืไป 
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เป้าหมาย 

เชงิปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงลำพูน เข้าร่วมโครงการฯ 

2. ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะรไีซเคิลที่รวบรวมได้มาจาก การคัดแยกขยะต้นทาง 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มคีวามพึงพอใจ รอ้ยละ 85 

เชงิคุณภาพ 

1. ขยะรไีซเคิลถูกคัดแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆ ได้ถูกต้อง 

2. ขยะรไีซเคิลถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อ โดยลดค่าใช้จ่ายการผลิตวัตถุดิบใหม่ๆ ซึ่งสามารถลดการใช้

พลังงานในกระบวนการผลิตไปในตัว 

3. ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

งบประมาณและระยะเวลาการดำเนินงาน 

งบประมาณเบิกจ่ายจากรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

โครงการผา้ป่าขยะรไีซเคิล จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใชจ้่าย ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม

และอาหารว่าง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายผ้า/ป้ายไวนิล ฯลฯ 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 

- เดือน ธันวาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการผา้ป่าขยะรไีซเคิลและดำเนินการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกัน

ระหว่างเทศบาลฯกับอสม.และชุมชน 

2. ประสานงานพร้อมกับจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับ 

-  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  

- ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน  

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา  

- วัด  

- ผูป้ระกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลฯ 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทางเสียงตามสายเทศบาลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มกราคม 2563 

4. อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเทศบาลฯ ประชาสัมพันธ์โครงการฯกับประชาชนทั่วไปโดยวิธกีารเคาะ

ประตูบ้านเพื่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ และขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากประชาชน 

5.รวบรวมขยะรไีซเคิลจากจุดรับบริจาคทั้ง 17 ชุมชน ไปเก็บไว้ ณ ที่ทำการชุมชนจามเทวี 
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6. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรไีซเคิล ตัง้ขบวนแห่ผ้าป่าบริเวณหน้าวัดมหาวันและทอดถวายผ้าป่าขยะ

รีไซเคิล ณ วัดจามเทวี 

 

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ในวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดจามเทวี ตำบลในเมือง 

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเดินขบวนทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลและรณรงค์ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิง้” และลดรับ ลด

ให้ ลดใช ้ถุงพลาสติกหูหิ้ว หลอดดูด และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร บริเวณแยกวัดมหาวันถึงวัดจามเทวี 

2. กิจกรรมทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์มารับผ้าป่าขยะรไีซเคิล ก่อนจะมอบคืนให้ สมาชิกธนาคาร

ขยะชุมชน นำขยะรีไซเคิลไปขาย เพื่อนำเงนิมอบเป็นทุนการศกึษา แก่นักเรียนและใช้สำหรับการบริหาร

จัดการธนาคารขยะในชุมชน 

3. กิจกรรมการจัดนทิรรศการและสันทนาการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ความรูใ้ห้กับเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการผา้ป่าขยะรไีซเคิล 

การเปรียบเทียบปริมาณขยะรไีซเคิล 

 

 

 

                                        

 

 

สรุปผลการดำเนินโครงการผ้าป่าขยะรไีซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนินโครงการ ประชาชน ร้อยละ 80 ของชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงลำพูน เข้าร่วมโครงการฯ 

โดยขยะรไีซเคิลทั้งหมดรวบรวมได้จาก การคัดแยกขยะต้นทาง และถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อ โดยลดค่าใช้จ่าย

การผลิตวัตถุดิบใหม่ๆ ซึ่งสามารถลดการใชพ้ลังงานในกระบวนการผลติไปในตัว อีกทั้งผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ มี

ความพึงพอใจในตัวโครงการ ร้อยละ 80  

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ ปริมาณขยะรไีซเคิล เพิ่มขึ้น 

พ.ศ. 2560 1,658.00  กก. - 

พ.ศ. 2561 1,774.00  กก. 116  กก. 

 พ.ศ. 2562 1,801.50  กก. 27  กก. 

พ.ศ. 2563 2,070.00  กก. 268.5  กก. 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการส่งเสรมิผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ความสอดคล้องของกฏหมาย/เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

➢ข้อกำหนดด้านสุขาภบิาลสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

➢เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

เป้าหมายที่ 3 : การมสีุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดขีองทุกคน 

วัตถุประสงค์โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอย 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะตาม

มาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร โดยมีการบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปือ้นให้แก่ผู้บริโภค 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการได้พัฒนาศักยภาพ โดยรับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้าน

สุขาภิบาลอาหาร และการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อม จากการ

ประกอบกิจการ 

4. เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในการ เตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

กลุ่มเป้าหมายการจัดทำโครงการ 

1.ผูป้ระกอบการร้านอาหาร-แผงลอย เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานสุขาภบิาล  

2.สถานประกอบการร้านอาหาร-แผงลอย ได้รับการทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรยี 

3. ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ใหค้วามร่วมมอืในการตดิตั้งบ่อดักไขมัน 

➢งบประมาณดำเนินโครงการ 30,000 บาท 

กิจกรรมโครงการส่งเสรมิผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอย 

1.การออกตรวจมาตรฐานสุขาภบิาลอาหารร้านอาหาร/แผงลอย พร้อมแนะนำให้ความรู้ด้านสุขาภบิาล 

2.จัดอบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบร้านอาหาร-แผงลอย 

- หัวข้อมาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร 

- หัวข้อการตดิตั้งบ่อดักไขมัน 

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืเพื่อร่วมดำเนินโครงการ “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจ  สิ่งแวดล้อม ลดรับ ลด

ให้ ลดใชถุ้งพลาสติกหูหิ้ว” 

- มอบป้ายรับรอง “ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และเกียรติบัตรสำหรับผู้

เข้าอบรม 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3.การดำเนินการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการตดิเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 

1.การออกตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารร้านอาหาร/แผงลอย 

1.1 ตรวจมาตรฐานด้านสุขาภบิาลอาหาร ร้านอาหาร ตามข้อกำหนด 15 ข้อ 

1.2 ตรวจมาตรฐานด้านสุขาภบิาลอาหาร แผงลอย ตามข้อกำหนด 12 ข้อ 

1.3 สำรวจการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารผูป้ระกอบการรา้นอาหาร-แผงลอย 

1.4 ประชาสัมพันธ์การ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

1.5 ทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรยีร้านอาหาร ประกอบไปด้วย มอืผูป้ระกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

ประกอบและเสิร์ฟอาหาร ได้แก่ มีด,จาน ถ้วย ช้อน ส้อม แก้วน้ำ และตะเกียบ เป็นต้น 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหาร-แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ผ่าน

มาตรฐานจำนวน 176 ร้าน 

 

2.จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบร้านอาหาร-แผงลอย 

2.1 กิจกรรมอบรมหัวข้อมาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร 

2.2 กิจกรรมอบรมหัวข้อการตดิตั้งบ่อดักไขมัน 

2.3 กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืเพื่อร่วมดำเนินโครงการ “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” 

2.4 กิจกรรมมอบป้ายรับรอง อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และเกียรติบัตร

สำหรับผู้เข้าอบรม 

ผลการดำเนินงาน 

- ผูป้ระกอบการร้านอาหาร-แผงลอย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร จำนวน      

98 ราย 

- ผูป้ระกอบการร้านอาหาร-แผงลอย รับมอบป้าย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good 

Taste) จำนวน 133 ร้าน 

 

3.การดำเนินการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 

3.1 กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 ตลาดสดหนอง

ดอก,ตลาดเย็นเทศบาล,ตลาดวัดไชยชนึกและตลาดโต้รุ่ง 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3.2 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมอืง

ลำพูน 

3.3 ออกสำรวจสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลเมอืงลำพูน พรอ้มนำส่งคำสั่งคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดลำพูนเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 และ

กิจกรรมลงทะเบียนไทยชนะ 

3.4 กิจกรรมคัดกรองเพื่อป้องกันและเฝา้ระวังเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 ตลาดภายเขตเทศบาลเมอืง

ลำพูน 

3.5 กิจกรรมออกตรวจสถานประกอบการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และศูนย์อนามัย

ที่ 10 เชยีงใหม่ 

3.6 กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณ

ถนนคนเดินลำพูน 

 

สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมือง

ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหาร โดยมีการบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อนใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และจาก

การอบรมใหค้วามรูพ้บว่าผู้ประกอบการได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อม จากการ

ประกอบกิจการมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กองการศึกษา 

วิสัยทัศน์ : 

““มุ่งม่ันพัฒนาการศกึษา เชดิชูวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี” 

พันธกิจ : 

1. การจัดการศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  

2.การอนุรักษ์และบำรุงรักษา ศาสนา  ศลิปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

3.การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา  (Goal) 

1. พัฒนาสถานศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษาเพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนรู้  

3. ส่งเสริมใหส้ถานศกึษาจัดการเรียนการสอนโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

ในชีวติประจำวัน 

4. ส่งเสริมให้สถานศกึษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามบริบท  

จำนวนบุคลากร 

1.ข้าราชการ  8 คน 

2.ลูกจ้างตามภารกิจ 2 คน 

3.จา้งเหมา 5 คน 

จำนวน  15 คน 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการพัฒนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนคัดเลือก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองการศึกษา 

โครงการนิเทศการศึกษา Coaching Teams 

หน่วยงานต้นสังกัด  (หน่วยนิเทศการศกึษา กองการศกึษา) ออกนิเทศจำนวน  9  รายการ / โรงเรียนในสังกัด 

4 โรงเรียนและศพด. 

คร้ังที่  เรื่องการนิเทศโรงเรียนในสังกัด 

1 การนเิทศ การจัดช้ันเรยีน ศพด./โรงเรียนในสังกัด ช่วง  COVID-19 

2 การนเิทศ การเปิดช้ันเรยีน ช่วง  COVID-19 การรับส่ง เด็กมาโรงเรียน/จุดคัดกรอง 

3 การนเิทศ ตรวจความพร้อมจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงลำพูน 

4 การนเิทศ การสอนของครูโรงเรยีนเทศบาลสันป่ายางหน่อม และโรงเรียนเทศบาลจามเทวี 

5 การนเิทศ การสอนของครูโรงเรยีนเทศบาลประตูลี ้และโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 

6 การนเิทศ งานสอนของครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รอบที่ 1) 

7 การนเิทศ งานสอนของครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รอบที่ 2) 

8 การนเิทศ ติดตามแผนการจัดประสบการณ์/การประเมินคุณภาพภายใน ศพด. 

9 การประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงลำพูน 

โครงการ  Coaching Teamsเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดลำพูน โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมอืงลำพูนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี และโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 

แนวทางการดำเนินงาน 

1. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน O-NET วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2559-2562) โดยมี

ผูร้ับผิดชอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

2. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบในการร่วมพัฒนาตามรูปแบบที่

ทำกำหนด  

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน 

4. คัดเลือกสถานศกึษาเครือข่ายของสถานศกึษาต้นแบบในการร่วมพัฒนาตามรูปแบบที่กำหนด 

การดำเนินงาน 

ประชุมรับฟังชี้แจงการดำเนินโครงการ Coaching Teams โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และ

ฝึกอบรมผู้ร่วมประเมิน อบรมคณะครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาเทคนิค Coaching and Mentoring 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดลำพูน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน  ได้เข้าร่วม

พัฒนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2563  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลจามเทวี ได้เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา Coaching ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

และโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ได้เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา Coaching ครูผู้สอนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ

วิชาภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์   

 

ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา เพื่อ

ส่งเสรมิการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  

การดำเนินงาน  

1. วิพากษ์และพัฒนารูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  

2. การพัฒนาระบบ Coaching & Mentoring ให้กับศกึษานิเทศก์และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

3. กำหนดปฏิทินการนิเทศ โดยทีมติดตามประเมินผล จำนวน 3 ครั้ง  โดยหน่วยงานต้นสังกัด ออกนิเทศ 

จำนวน 9 ครั้ง  (โดยใช้เครื่องมือติดตามประเมินผล โครงการ Coaching Teams ที่ผ่านการปรับปรุงจากทีม

ผูเ้ชี่ยวชาญ) 

 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  

ผู้  Coaching และผู้ได้รับการสอนงาน (ครูผู้สอน) กำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมร่วมกัน สร้างการ

เรียนรู้ตามลำดับขั้นตอน คือ  

1. ผู้ Coaching อธิบายขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน ให้ครูผู้สอน 

2. ผู้ Coaching แสดงวธิีทำให้ดูเป็นตัวอย่าง หรอืแสดงตัวอย่างของจริงให้ดู 

3. ผู ้Coaching สอนงานแลว้ใหค้รูผูส้อนลงมอืปฏิบัติการสอนจริง 

4. ผู ้Coaching ตรวจสอบดูความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสอนของครู  

5. ผู ้Coaching คอยจูงใจ ช่วยเหลอืให้กำลังแก่ผู้ถูกสอนอย่างต่อเนื่อง  

6. ผู้ Coaching มอบหมายงานให้ผู้ถูกสอนนำเทคนิคการสอนผู้เรยีนไปปฏิบัติจริง 

 

สภาพปัญหาที่พบจากการนิเทศสอนงาน Coaching 

-การเตรียมความพร้อมของครูผูส้อน ด้านการจัดทำแผนการสอนรายบุคคล การเตรียมสื่อการสอน 

-ครูยังใช้วธิีการสอนแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ 

-ครูยังขาดความเข้าใจกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบเชงิรุก Active Learning 

-ครูยังขาดความเข้าใจการใชก้ระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรยีน  
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

-การใช้ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมิน O-Net ของนักเรียนรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู ้

* ขาดการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 

* ขาดการวิเคราะห์ตัวช้ีวัด ในหลักสูตรที่ใช้สอน เพื่อพัฒนากระบวนการสอน 

-  ขาดการวางแผนการนเิทศภายในของโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

-  แบบประเมินของการ Coaching บางประเด็นไม่ตรงกับบริบทการจัดการศกึษาของท้องถิ่น 

 

วิธีการดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น 

จากการนเิทศการสอนแบบ Coaching ได้พบปัญหาเบือ้งตน้ หน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศกึษาเทศบาล

เมืองลำพูน  ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบือ้งตน้ ดังนี้ 

- การประสานงานขอความร่วมมือระหว่างศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ในเรื่องของการแบบประเมินของการ 

Coaching บางประเด็นไม่ตรงกับบริบทการจัดการศกึษาของท้องถิ่น 

- การร่วมสะท้อนกระบวนการสอนของครู หลังจากการลงพื้นที่จริง 

- การประชุมสร้างความร่วมมอื จัดการเรยีนการสอนแบบเชิงรุก Active Learning และการใชก้ระบวนการ PLC 

ชุมชนการเรียนรูท้าง  วชิาชีพในโรงเรยีน โดยการตัง้กลุ่ม PLC ของครูผู้สอน (ปฐมวัย) และสร้างนวัตกรรมมาใช้

ในการจัดการเรยีนการสอน 

- แนะนำการจัดทำแผนการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด ในหลักสูตรที่ใช้สอน เพื่อพัฒนากระบวนการสอน การ

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น รายบุคคลและศึกษาข้อมูลสารสนเทศผลการประเมิน O-Net ของนักเรียนรายบุคคล เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

- ประชุมวางแผนจัดทำตารางการนิเทศภายในของโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

 

สรุปผลการดำเนินโครงการ Coaching Teams 

การ Coaching หน่วยศึกษานิเทศกองการศึกษาเทศบาลเมอืงลำพูน  

-ได้นำกระบวนการของผู้สอนงาน ในการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พัฒนาและค้นหา

ศักยภาพในตัวผู้ปฏิบัติงานของครูผู้สอน   ซึ่งเน้นชี้แนะแนวทางโอกาสในการปรับปรุงการ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ 

เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning , การสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน , รูปแบบ

วิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based Learning , การจัดการเรียนรู ้โดยใช้

โครงงานเป็นฐาน  Project-Based  Learning เป็นต้น 
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โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส 

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

“เด็กด้อยโอกาสต้องได้รับการเรียนรู้และพัฒนาในทางที่ถูกต้องเหมาะสม อย่างเท่าเทียมกัน” 

ความหมายเด็กด้อยโอกาส ประกอบด้วย 6 กลุ่ม คอื 

1. เด็กด้อยโอกาสที่ถูกปล่อยปละละเลย 

2. เด็กถูกละเมิดสิทธิ 

3. เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม 

4. เด็กพิการทางกาย/ทางจิตใจอารมณ์/ทางปัญญาและการเรียนรู้ 

5. เด็กขาดโอกาส/ยากจนเข้าไม่ถึงบริการ 

6. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 

 

การพัฒนาตนเอง ของครูสอนเด็กด้อยโอกาส 

1.เข้ารับการประชุมหารือโครงการป้องกันและลดความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  บุคคลในครอบครัวและ

ป้องกันการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม  วันที่ 8 กันยายน 2563  ณ  หอ้งประชุมโรงพยาบาลลำพูน  (สาขาเวียงยอง)  

2.ประชุมให้ขอ้มูล ในโครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสใน

ประเทศไทย   ณ หอ้งประชุม มูสโฮเทล จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลการดำเนินงานสำรวจ/ รวบรวมข้อมูล และให้การช่วยเหลือ ทั้ง 17 ชุมชน 

• ชุมชนไก่แก้ว จำนวนที่พบ  12  คน 

• ชุมชนจามเทวีจำนวนที่พบ  8  คน 

• ชุมชนสันป่ายางหลวง จำนวนที่พบ  8  คน 

• ชุมชนประตูลี ้จำนวนที่พบ  6  คน 

• ชุมชนบ้านหลวย จำนวนที่พบ  5  คน 

• ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง จำนวนที่พบ  4  คน 

• ชุมชนหนองเส้ง จำนวนที่พบ  3  คน 

• ชุมชนพระคงฤาษี จำนวนที่พบ  3  คน 

• ชุมชนมหาวัน จำนวนที่พบ  2  คน 

• ชุมชนหนา้สถานีรถไฟ จำนวนที่พบ  2  คน 

• ชุมชนช่างฆ้อง จำนวนที่พบ  2  คน 

• ชุมชนสวนดอก จำนวนที่พบ  1  คน 
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• ชุมชนสวนดอก จำนวนที่พบ  1  คน 

   รวม 13 ชุมชน ที่พบเด็กด้อยโอกาส จำนวน  57  ราย 

และจำนวน  4  ชุมชน ที่ไม่พบจำนวนเด็กด้อยโอกาสได้แก่  ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม/ ชุมชนศรีบุญเรือง/ ชุมชน

ไชยมงคล/ชุมชนสันดอนรอม 

 

เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มที่ 1  เด็กด้อยโอกาสที่ถูกปล่อยปละละเลย ได้แก่ เด็กเร่ร่อน/ ขอทาน/ เด็กถูกทอดทิง้/ เด็กกำพร้า/   เด็ก

สลัม/ ชุมชนแออัด   จำนวน  22 ราย 

กลุ่มที่ 2  เด็กถูกละเมิดสิทธิ์   ได้แก่  เด็กถูกทารุณกรรม  โสเภณีเด็ก  เด็กถูกข่มขนืและการใชแ้รงงานเด็ก  

จำนวน  0 ราย 

กลุ่มที่ 3  เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม  ได้แก่ เด็กติดยาเสพติด/ เด็กตั้งครรภ์นอกสมรสหรอืตั้งครรภ์ก่อนวัย

อันสมควร  เด็กก่ออาชญากรรม/ตอ้งคดี  เด็กที่อยู่ในสถานพินจิ  เด็กมั่วสุมในสถานบันเทิงและสถานเริงรมย  

จำนวน  0 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจกิายน 2562)  

กลุ่มที่ 4  เด็กพิการทางกาย/ทางจิตใจ อารมณ์/ ทางปัญญาและการเรียนรู้ จำนวน  12 ราย 

กลุ่มที่ 5  เด็กขาดโอกาส/ ยากจนเข้าไม่ถึงบริการ  ได้แก่ เด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสอื  เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง/ลูก

กรรมกรว่างงาน/ เด็กชนกลุ่มนอ้ย/เด็กที่ไม่ได้รับสัญชาติไทย/ไม่มสีูติบัตรหรอืทะเบียนบ้าน จำนวน  22 ราย 

กลุ่มที่ 6  เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ได้แก่ เด็กเป็นเอดส์  เด็กกำพร้าพ่อและแม่จากเอดส์ จำนวน 1 ราย 

รวมจำนวนทั้งสิน้  57  ราย 

 

การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 

1.ยื่นขอรับช่วยเหลือแบบครอบครัวอุปถัมภ์ 

 การดำเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ในโครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ของสำนักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน  ครูสอนเด็กด้อยโอกาสได้ดำเนินการยื่นแบบคำร้อง จำนวน  5 

ราย  เพื่อให้ทางหน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ 

รายละ 2,000 บาท ต่อเดอืน   

2.  ยื่นขอรับทุนมูลนิธิร่วมจติน้อมเกล้า  

 ดำเนินการยื่นขอรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็น

ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชน  ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสของจังหวัด และเป็นทุนต่อเนื่องให้กับเยาวชนจนสำเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาตรี  ครูสอนเด็กด้อยโอกาสยื่นขอรับทุนดังกล่าวฯ ให้กับเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

เมืองลำพูน จำนวน 1 ราย  คือ เด็กหญิงสุภัสสรา  อริวันนา (ชุมชนช่างฆ้อง) กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา

ดังกล่าว  

3.  ยื่นขอรับทุนมูลนิธิทสิโก้   

 ครูสอนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการยื่นขอรับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องของ

มูลนิธิทิสโก้ ประจำปีการศกึษา 2563  จำนวน 2 ราย  และผ่านการพิจารณาได้รับทุน  1 ราย  คือ  นายอรรถ

โกวิท  สวัสดิ์อารี  (ชุมชนสันป่ายางหลวง)   กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคณาทร  

และอีก   1 ราย  ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเนื่องจาก เด็กเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เป็นสายอาชีพ ไม่

เข้าเกณฑ์การพจิารณา และครูสอนเด็กด้อยโอกาส จะดำเนนิการหาทุนการศึกษาในระดับสายอาชีพต่อไป 

4.  ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้านสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์)  

 ครูสอนเด็กด้อยโอกาสเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนนิการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้าน

สังคม (เด็ก)  โดยพิจารณาจากการช่วยเหลือตามลำดับ และยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือให้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ครัง้  

 

สรุปผลการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส 

-ได้มีการสำรวจและดำเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลำพูนจำนวน 57 ราย ใน 

6 กลุ่ม ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือและพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น มาอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กองคลัง 

วิสัยทัศน์ :  “รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย ตรวจสอบง่าย” 

พันธกิจ :    

1. การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย  

2. ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินถูกตอง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  

3. การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ  

4. จัดซื้อจัดจา้งเป็นไปตามแผนที่กำหนดถูกต้องตามระเบียบฯ 

บทบาท/หน้าที่ของกองคลัง    

กองคลังมีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 

การควบคุมตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงนิทุกประเภททั้งในงบประมาณและงบประมาณ และนอกงบประมาณ การ

จัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสาร การจ่ายเงนิ การจัดซือ้จัดจา้งวัสดุครุภัณฑ์ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง การตรวจสอบ 

การรับ – จ่ายพัสดุ การเก็บรักษา การจำหน่ายพัสดุ การจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

งานบำเหน็จบำนาญ 

 

โครงการพัฒนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนคัดเลือก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองคลัง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ของเทศบาล   

วัตุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมอืงลำพูน 

2.เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ของงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 

3.เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 

4.เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระภาษี 

วิธีการดำเนินโครงการ 

1.จัดทำแผ่นพับคู่มือบริการประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความรูเ้กี่ยวกับการชำระภาษี 

2.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมคีวามรูแ้ละความเข้าใจในการชำระภาษี 

3.ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง www.lamphuncity.go.th 

4.ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network ผ่านทาง Line งานผลประโยชน์ Line ID : 0613834530 

5.ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook งานผลประโยชน์และกิจการและพาณิชย์ 

จำนวนผูม้าชำระภาษีป้าย 83.80 % ในปี พศ.2562 /88.65 % ในปี พศ.2563  

จำนวนผูม้าชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 81.88 % ในปี พศ.2563 

http://www.lamphuncity.go.th/
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ของเทศบาล   

- กองคลัง ได้มกีารจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการผ่าน 

ทางช่องทางต่างๆ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 

สามารถกระตุ้นใหป้ระชาชนตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระภาษีมากขึน้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 

**************************** 

 

กองช่าง 

วิสัยทัศน์ :   

“พัฒนาเมอืงตามแนวอนุรักษ์  ยึดหลักธรรมาภบิาล บริการฉับไว” 

พันธกิจ :    

1. พัฒนาองค์กรใหม้ีการบริหารจัดการที่ดี 

2. ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาเมืองเก่าเมืองมรดกทางวัฒนธรรม3. การ

เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ  

4. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานและรวดเร็ว 

บทบาท/หน้าที่ของกอง  

กองช่างมีหน้าที่รับผิดชอบหลักๆ คือ การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา การควบคุม 

ตรวจสอบการก่อสร้าง อาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารการซ่อมบำรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ 

ภายในเขตเทศบาล ไม่ว่าจะเป็น การซ่อมบำรุงถนน ทางเท้า การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การปรับปรุงภูมิ

ทัศน์สวนสาธารณะรวมถึงรับผิดชอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น การกำจัดขยะมูลฝอย การควบคุม

ระบบบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ 8 งาน คือ 1.งานวิศวกรรม 2.

งานสถาปัตยกรรม 3. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 4. งานสาธารณูปโภค 5. งานสวนสาธารณะ   6. งาน

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   7. งานจัดการคุณภาพน้ำ 8. งานธุรการ 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการพัฒนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนคัดเลือก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองช่าง 

 

โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร ถนนเจริญราษฎร์ 

สถานที่ก่อสร้าง : สี่แยกเทศบาล 

งบประมาณในการก่อสร้าง  1,150,000.00 บาท 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

สัญญาเลขที่ 24/2563 ระหว่างเทศบาลเมอืงลำพูนกับ บริษัท ดับเบิล้ เอ็ม อนิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผูร้ับจ้างตอ้งเริ่มทำงานภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และจะต้องดำเนินการให้แลว้เสร็จ ภายในวันที่ 29 

พฤศจกิายน 2563   

 

สรุปผลการดำเนินโครงการก่อสร้างติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร ถนนเจริญราษฎร์ 

- กองช่าง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างตดิตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร ถนนเจรญิราษฎร์ แล้วเสร็จแม้จะ 

ล่วงเลยเวลาตามที่ได้วางแผนไว้ แต่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ในโครงการได้ 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักปลัดเทศบาล 

วิสัยทัศน์ :   

“ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความสงบสุขบน

พืน้ฐานคุณภาพชีวติที่ดี และให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนอย่างสูงสุด” 

พันธกิจ :    

1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ  และพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพ 

2.  พัฒนาระบบข้อมูล  เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการประชาชน 

3.  พัฒนาการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษาเอกลักษณ์ของเมอืงเก่า และส่งเสริม

ด้านการบริการการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

4. ประสานงานความร่วมมือในการบริการงานแบบบูรณาการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

5. ส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จัดระเบียบสังคมและสร้างวินัย

ของประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. ให้มีเครื่องมอืเครื่องใช้ในการช่วยเหลอื และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 บทบาท/หน้าที่ของสำนักปลัด   

สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้

เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการในเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลในการจัดเตรียม

และให้บริการด้านต่างๆ  งานเลขานุการ การประชุมคณะผู้บริหาร งานกิจการสภาเทศบาล งานเตรียมการ

เลือกตั้งงานรัฐพิธีต่างๆ และงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

สำนักปลัดเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายและงานต่างๆ ใน

สังกัด และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลซึ่งมิใช่กองหนึ่งกองใดโดยเฉพาะ  ซึ่งตาม

โครงสรา้งส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล แบ่งงานรับผิดชอบ 2 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,งานรักษาความสงบ และงานทะเบียน

ราษฎร 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานการเจ้าหน้าที่, งานธุรการ , งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 

งานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และงานกิจการสภาเทศบาล  
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการพัฒนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนคัดเลือก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักปลัดเทศบาล 
 

โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองลำพูน  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการสร้างรายได้  และส่งเสริมการตลาดใหป้ระชาชนในจังหวัดลำพูน 

2. เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าพืน้บ้านของชุมชน เป็นแหล่งรองรับสินคา้พืน้บ้านและสนิค้าเศรษฐกิจ 

3. เพื่อจัดให้มทีี่จำหน่ายสินค้าของประชาชน 

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชน และประชาชนทั่วไป 

6. เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดลำพูนในการ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองลำพูน 

 

ตัวชี้วัด 

-จำนวนผู้จำหน่ายสินค้าต่อครั้งของการจัดกิจกรรม 

-จำนวนหน่วยงานหรอืผูท้ี่เข้าร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

-รายได้จากการจำหน่ายสินค้า 

-สถิตนิักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการข่วงคนเตียว 

 

วิธีการดำเนินงาน 

1. จัดพืน้ที่จำหน่ายสินค้าตั้งแต่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชงิสะพานท่าขาม จนถึงข่วงประตู 

ท่านาง (วงเวียนข้าง) ถนนรอบเมืองใน 

2. จัดเวทีกลางเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงของเด็กและเยาวชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ  

บริเวณช่วงด้านหนา้ของวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และบนเส้นทางข่วงพันปีฯ ถนนรถแก้ว 

3. จัดกิจกรรมอื่นๆ  

 

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 

- ข่วงคนเตียวหละปูน ทุกเย็นวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 23.00 น.  
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จำนวนร้านค้าในแต่ละโซน ( ข่วงคนเตียวหละปูน )  รวม    841 ล็อค/551    ราย 

โซน A ตั้งแต่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวถึงแยกหนา้วัดพระธาตุ มี 164 ล็อค/170 ราย 

โซน B ตั้งแต่หน้าวัดพระธาตุฯ ถนนอัฏฐารส  ม ี219 ล็อค/127 ราย 

โซน C ตั้งแต่แยกอัฎฐารส ถึงวัดชา้งรอง มี 297 ล็อค/158 ราย 

โซน D ตั้งแต่วัดช้างรอง ถึง ประตูท่านาง มี 161 ล็อค/96 ราย 

 

ประชาชนมรีายได้ต่อการจำหน่ายสินค้า ในข่วงคนเตียว  

- ประมาณ 2,700 บาท/สัปดาห์ หรอื ประมาณ 10,800 บาท/เดือน 

 

สรุปผลการดำเนินโครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองลำพูน 

- สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินโครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมือง 

ลำพูน  โดยโครงการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้  และส่งเสริมการตลาดให้ประชาชนในจังหวัดลำพูน 

ตลอดจน สนับสนุนสินคา้พืน้บ้านของชุมชน เป็นแหล่งรองรับสินคา้พืน้บ้านและสินค้าเศรษฐกิจ โดยเทศบาลจัด

ให้มีที่จำหน่ายสินค้าของประชาชน เพื่อเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยและสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

อีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั ้งไว้ แต่ขาดข้อมูลในส่วนของการตอบตัวชี้วัดที่ตั ้งไว้ใน

โครงการ 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กองสวัสดิการสังคม 

วิสัยทัศน์ :   

“มุ่งใหเ้กิดสังคมคุณภาพ     โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

 

พันธกิจ :    

1. ดำเนินการด้านสวัสดิการ ให้ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน 

 2. พัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพเข้มแข็ง พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง 

 3. เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

4. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ การบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม และสวสัดิการถ้วนหน้า 

 

 บทบาท/หน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม   

กองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน การสร้างความเป็นธรรมและเสมอ

ภาคในสังคม การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวติสถาบันครอบครัวและชุมชน การส่งเสริมอาชีพ

แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม ที่ไม่

สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือน

ต่อสังคมโดยส่วนรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ โดยการ

สัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติ เกี ่ยวกับผู ้รับการสงเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาใ ห้การสงเคราะห์

ช่วยเหลือโดยถูกต้องและเหมาะสม  ออกเยี่ยมเยียนติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะนำ ให้คำปรึกษาหารือ

แก่ผู้รับการสงเคราะห์ จัดทำสถิติ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ ติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อื ่นๆ และดำเนินงานด้านการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้ง

ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้านสวัสดิการต่างๆ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ รวมถึงภารกิจถ่ายโอน งานการ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ พระราชบัญญัติหอพัก และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการพัฒนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนคัดเลือก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองสวัสดิการสังคม 
 

โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 

วัตุประสงค์ 

1.เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดลำดับความต้องการของชุมชนพร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา

ของชุมชน 

2.เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล 

3.เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

4.เพื่อฝึกใหป้ระชาชนได้ร่วมกระบวนการในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ

ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารอืแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม 

ภายใต้หลักประชารัฐ 

5.เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ในวันที่ 16 มกราคม 2563  

จัดประชาคมแผนแม่บทชุมชน จำนวน 4 ชุมชน คอื ชุมชนสวนดอก , ชุมชนหนองเส้ง , ชุมชนหนา้สถานี

รถไฟ และชุมชนสันป่ายางหน่อม 
 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนสวนดอก  

ลำดับ 1 โครงการตดิตั้งสัญญาณไฟจราจร (สี่แยกเทศบาลเมอืงลำพูน)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน โครงสรา้งพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 2  โครงการขยายถนนเลียบลำเหมืองจ่าแส้   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 3 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนหนองเส้ง 

ลำดับ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บริเวณซอยหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมและถนนสันป่ายางหลวง ซอย 

16 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 2 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 3 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชวีิต 

ลำดับ 4 โครงการจัดทำท่อระบายน้ำ ซอยเจริญตา 3 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า รวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

ลำดับ 5 โครงการก่อสร้างถนนผวิแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( ถนนเจรญิตา ซอยเดอะเบสส์ ถึง จุฑาพรการบัญชี ) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 6  โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย/ถนน ในชุมชน  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนหน้าสถานีรถไฟ  

ลำดับ 1  โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 2  โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนสันป่ายางหน่อม 

ลำดับ 1 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 2 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563    

จัดประชาคมแผนแม่บทชุมชน จำนวน 4 ชุมชน  คอื ชุมชนไก่แก้ว , ชุมชนช่างฆ้อง , ชุมชนหน้าสันป่ายางหลวง 

และชุมชนพระคงฤาษี 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนไก่แก้ว 

ลำดับ 1 โครงการตดิตั้งสัญญาณไฟจราจร (บริเวณแยกร้านศวิดล)  สอดคล้องกับในเขตเมือเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   

ลำดับ 2  โครงการปรับปรุงและขยายถนน  ( บริเวณแยก ซอย 13 ถึงสนามมวยเก่า ) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

ลำดับ 3  โครงการปรับปรุงถนนเจรญิราษฎร์ ซอย 16 ทั้งสายทาง ถึงบ้านนายเจริญ  สุวรรณ และหลังร้าน

ดาวคะนอง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภูมิสถาปัตยกรรม ในเขตเมืองเก่า

รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว          

ลำดับ 4  โครงการก่อสร้างถนนบริเวณหลังห้องน้ำใหม่ (กู่ช้าง) ซอยบ้าน นายฐานันดร  เจริญวัง  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืง เก่ารวมทั้ง  

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว              

ลำดับ 5  โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ  ขา้งห้องสมุด

ประชาชน ตัง้แต่ บ้านนายบุญช่วย ถึง ร้านเสริมสวยเรไร สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 6  โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( ถนนสันป่ายาง ซอย 10 ข้างบ้านนายตุ๋ย ถึง แยก

บ้านนายแดงพล ) สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขต

เมืองเก่ารวมทั้ง พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 7  โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดถนนกู่ช้าง ( เริ่มหน้าบ้านนางจันทร์ฟอง  มุขแก้ว 

ถึงศาลเจ้าพ่อกู่ช้าง ) สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขต

เมืองเก่ารวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 8  โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 9  โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนช่างฆ้อง 

ลำดับ 1 โครงการจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว ถนนจิตต์วงศ์พันธ์รังสรรค์ ( จุดโรงแรมแท่นทอง , จุดแยกสะพาน

เฉลิมพระเกียรต ิ, จุดทางแยกไปกู่ช้าง , จุดซอย 12 )  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 2 โครงการก่อสร้างถนนข้างบ้านนายบริบูรณ์  สุทธสุภา  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิ สถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 3 โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกระดับ ฝาท่อระบายน้ำ ถนนจิตต์วงศ์พันธ์

รังสรรค์ ซอย 12   ทางไปสะพานดำ  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 4 โครงการก่อสร้างถนนข้างบ้านนายประสิทธิ์  ชมพู  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 5 โครงการขยายไหล่ทาง ถนนช่างฆ้อง และถนนจติต์วงศ์พันธ์รังสรรค์ ซอย 5 ตัง้แต่ข้างวัดช่างฆ้องถึง

สามแยกสุดซอย  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

ลำดับ 6 โครงการปรับปรุงหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง จากหลอดเดิมเป็นหลอดไฟ LED ถ.จิตต์วงศ์พันธ์รังสรรค์  

ตลอดทั้งสาย  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรม ในเขตเมืองเก่ารวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 7 โครงการขยายถนนจติต์วงศ์พันธ์รังสรรค์ตลอดทั้งสายทาง  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 8  โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 9  โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนสันป่ายางหลวง 

ลำดับ 1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนช่างฆ้อง ตั้งแต่จุดสี่แยกหอ้งสมุดประชาชน ถึง วัดพระเจ้า

ทันใจ   

สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 2 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ ตั้งแต่สี่แยกหอ้งสมุดประชาชนถึงสวนสาธารณะกู่ช้าง และ ถนนสันป่ายาง 

ซอย 7 , ซอย 9 และ ซอย 12  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 3 โครงการตดิตั้งสัญญาณไฟจราจร จุดสี่แยกห้องสมุดประชาชน  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนช่างฆ้อง ซอย 6  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรม ในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 5 โครงการจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว ถนนช่างฆ้อง ตั้งแต่จุดสี่แยกหอ้งสมุดประชาชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้ง  

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 6 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ   

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 7 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนพระคงฤาษี 

ลำดับ 1 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพระคงฤาษี ซอย 1 (ซอยทางไปแฟลตตำรวจ)  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 2 โครงการยกระดับฝารางระบายน้ำ ถนนพระคงฤาษี ตั้งแต่ศูนย์ปฏิบัติการ จราจร จังหวัดลำพูน ตลอด

สายทาง  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้ง 

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
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ลำดับ 3  โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 4  โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

 

วันท่ี 14  กุมภาพันธ์ 2563  จัดประชาคมแผนแม่บทชุมชน จำนวน 4 ชุมชน คอื ชุมชนศรบีุญเรอืง , ชุมชน

บ้านท่า –ท่านาง , ชุมชนชัยมงคล และชุมชนท่าขาม –  บ้านฮ่อม 

 โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนศรบีุญเรอืง 

ลำดับ 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล. ถนน.อินทยงยศ ซอย 2 ,ถนนราชวงศ์ ซอย 2 (ถนนหลังศาลา

กลางจ.ลำพูน ซอยทะลุผ่านไปสวนสาธารณะเจ้าหญิงแขกแก้ว)  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 2 โครงการตดิตั้งกล้องวงจรปิด ถนนทุกสายภายในชุมชน  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 3 โครงการขยายพืน้ที่ศาลเจ้าแม่จามเทวี  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 4 โครงการก่อสร้างสถานที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระเจา้อาทิตยราช  (ศาลากลางจังหวัดลำพูน) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 5 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 6 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนชัยมงคล 

ลำดับ 1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภาติกาวงศ์  ตลอดทั้งสายทาง  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
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ลำดับ 2 โครงการตดิตั้งกล้องวงจรปิด ถนนภาติกาวงศ์ (บริเวณกาดพระเจ้าเพ้อเล้อ)  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมนเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 3 โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า รวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 4 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ( โดยใช้หลอด LED ) ถนนภาติกาวงศ์ 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 5 โครงการตดิตั้งสัญญาณไฟกระพริบจุดทางแยกธนาคารกรุงศรอียุธยา 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้ง พืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 7 โครงการต่อเติมหลังคาตลาดหนองดอกจุดตั้งแต่หน้าร้านเปลวทิพย์ ถึงรา้นหมูอนิเตอร์  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 8 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 9 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนท่าขาม – บ้านฮ่อม 

ลำดับ 1 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 2 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 
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วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2563   

จัดประชาคมแผนแม่บทชุมชน  

 จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านหลวย , ชุมชนจามเทวี , ชุมชนประตูลี้ และชุมชนสันดอนรอม 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนบ้านหลวย 

ลำดับ 1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หอพ่อบ้านจนสุดสายทาง  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า รวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 2 โครงการจัดทำป้ายซอย (จุดต่อจาก ซอย 8 และจุดทางเข้าซอยบ้านหลวยข้างโบสถ์วัดบ้านหลวย)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

ลำดับ 3  โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 4  โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนจามเทวี 

ลำดับ 1 โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจามเทวี  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 3 โครงการพัฒนาพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ 102 ไร่ ของเทศบาลเมืองลำพูน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า รวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน (การปรับปรุงภูมิทัศน์ ,การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ใน

ด้านต่าง ๆ )  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 5 โครงการตดิตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรม ในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 6 โครงการจัดทำป้ายชุมชน  



 

 
63 

 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนประตูลี้ 

ลำดับ 1 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณร้านค้าชุมชนตั้งแต่แยกสัญญาณไฟจราจรถึง หน้าวัดประตูลี้   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 2 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์หอนาฬิกา  

สอดคลอ้งกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 3 โครงการปรับปรุงฟุตบาท ถนนรอบเมอืงนอก  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 4 ก และซอย 4 ข  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 5 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 6 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนสันดอนรอม 

ลำดับ 1 โครงการปรับปรุงพืน้ที่หลังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติถึงหลังสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคลำพูน 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า รวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

ลำดับ 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลำพูน – ป่าซาง ซอย 1   

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พรอ้มก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสนาม

กีฬา ซอย 8  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลำพูน – ป่าซาง ซอย 1  
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สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 5 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

โครงการเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญของชุมชนมหาวัน 

ลำดับ 1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ  

ลำดับ 2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่า รวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว      

ลำดับ 3  โครงการสร้างเสริมสุขภาพภายในชุมชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 4  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (ทักษะชีวติ , ภูมปิัญญาท้องถิ่น)  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

ลำดับ 5  โครงการจัดทำป้ายบอกซอย/สถานที่สำคัญภายในชุมชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเก่ารวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ลำดับ 6  โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

 

สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 

- กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการระดมความคิดเห็นและจัดลำดับความต้องการของชุมชนพร้อมกำหนด

แนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน อีกทั้งได้มาซึ่งแผนงานโครงการของชุมชน ที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา

เทศบาล และทำให้เทศบาลทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จรงิของประชาชน ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ

ในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักประชารัฐ ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่ตั้งไว้  
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กองการแพทย์ 

วิสัยทัศน์ :   

“เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างหลักประกันสุขภาพ แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมอืง

ลำพูน ด้วยระบบบริการสุขภาพแบบพอเพียง และมีมาตรฐาน” 

พันธกิจ :    

1. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมอืงลำพูน 

2. ให้การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และมีความสอดคล้องต่อเนื่องระหว่างสถานบริการสุขภาพ

และบ้าน 

3. ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพใหป้ระชาชนมสีุขภาวะทั้งกายและใจ 

4. ป้องกันโรคและควบคุมโรคเพื่อลดความเจ็บป่วยของประชาชน 

5. พัฒนาการแพทย์แผนไทย และภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชวีิตที่ดีของประชาชน 

6. พัฒนาองค์กรให้มกีารบริหารจัดการที่ดอีย่างต่อเนื่อง 

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมอืทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

บทบาทและภารกิจของกองการแพทย์ 

1. ด้านการรักษาพยาบาล  

2. ด้านการส่งเสรมิสุขภาพ  

3. ด้านการควบคุมป้องกันโรค  

4. การฟืน้ฟูสมรรถภาพผูป้่วยและงานเยี่ยมบ้าน 
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โครงการพัฒนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนคัดเลือก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองการแพทย์ 
 

โครงการสรา้งเครือข่ายระบบความปลอดภัยดา้นยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 

ที่มาและความสำคัญ 

- ยาและผลติภัณฑ์สุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับชีวติของทุกคน 

- คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการเลือกใช้ยาจงึเกิดการใช้ยาไม่เหมาะสม ใชย้าเกินจำเป็น ใชย้าทั้งๆ ที่มี

ทางเลือกอื่น หรอืไม่ใช้ยาเมื่อถึงเวลาที่สมควรต้องใช้ 

- ปัญหาการกระจายของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มกีารปลอมปนสเตียรอยด์  

การโฆษณาหลอกลวงให้หลงใชผ้ลติภัณฑ์สุขภาพที่ดอ้ยคุณภาพ 

- ชุดความรูเ้กี่ยวกับการใช้ยาของชาวบ้าน ไม่ได้เหมอืนกับชุดความรูท้ี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าใจตาม

การเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร์ของการแพทย์แผนตะวันตก 

- แต่ชุดความรูด้้านยาของชาวบ้านยังมกีับมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องด้วย  

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ปัญหาการใชย้าในชุมชน 

2.เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการจัดการปัญหายาในชุมชน 

3.เพื่อพัฒนาความรูด้้านยาให้กับภาคประชาชน 

กลุ่มเป้าหมาย 

เครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย 

●กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง  6  ราย  

●อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมอืงลำพูน จำนวน  34  คน  

●ผูน้ำนักเรียนจำนวน  20  คน  

รวมทั้งหมด  60  คน 

วิธีดำเนินการ 

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ การใช้ยาของคนในชุมชนผูด้ำเนินการกระตุ้นให้กลุ่ม

เกิดการคดิ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้แนวคำถามปลายเปิด และใหต้ัวแทนกลุ่มมานำเสนอแลกเปลี่ยนกับ

เพื่อน ๆ กลุ่มอื่น 

2.ถอดประเด็น ปัญหาการใช้ยาในชุมชนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาการใชย้าที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

3.สรุปผลโครงการ 
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สถานที่ดำเนินการ 

หอ้งประชุมช้ัน 1 อาคารผู้สูงอายุ  กองการแพทย์  เทศบาลเมืองลำพูน 

งบประมาณ  10,912 บาท 

กิจกรรมโครงการ 

ให้ความรู้แนวคิดยาในมิติสังคมและวัฒนธรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คืนขอ้มูลสถานการณ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพืน้ที่ 

หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- แหล่งที่มาของยา 

- พฤติกรรมการใชย้า 

- ความเชื่อเกี่ยวกับการใชย้า 

ผลการดำเนินงาน 

1.เกิดเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลติภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เริ่มจากมีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเปิดใจ เห็นความสำคัญของปัญหายาในชุมชนจนเกิดการมีส่วน

ร่วม และรวมตัวกันเป็นเครือข่ายความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 

2.ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในถนนคนเดินลำพูน ซึ่งเป็นแหล่งกระจายสินค้าในรูปแบบ

ตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูน  

3.ได้ทราบปัญหาการใช้ยาในชุมชน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

4.ได้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ยาในชุมชน 

5.คะแนนความสามารถในการคุ้มครองตนเองในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) ก่อนการอบรม มีคะแนนความสามารถในการคุ้มครองตนเองในการบริโภค

ผลติภัณฑ์สุขภาพ 1.9 คะแนน และหลังอบรมมคีะแนนความสามารถในการคุ้มครองตนเองในการบริโภค

ผลติภัณฑ์สุขภาพ 3.4 คะแนน 

สรุปประเด็นปัญหาที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ปัญหาการใชย้าในชุมชน 1 

- ปัญหาการใชย้าปฏิชีวนะ ในโรคที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยา เช่น มดลูกอักเสบ โรคหวัดเจ็บคอ และท้องเสีย ใช้รักษา

อาการปวดเมื่อยจากการทำงาน การใช้เป็นยาล้างไต เป็นต้น 

- ปัญหาการลองใชค้รีมเครื่องสำอางที่จำหน่ายในสื่อออนไลน์ Facebook 

- ปัญหาการใชย้าคุมรักษาโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งเคยเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูน ปี 2537  
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ปัญหาการใชย้าในชุมชน 2 

- ปัญหาการหลงเชื่อโฆษณาวิทยุ หรอืเคเบิล้ทีว ีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะผูป้่วยอยากหายจาก

โรค โดยเฉพาะโรคเรือ้รัง ซึ่งเป็นผลมาจากระบบทุนนิยมที่เร่งผลิตสนิค้ามาขาย รวมถึงยาที่เป็นสินค้าสุขภาพ 

และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ ที่เป็นสินคา้สุขภาพด้วยเหมอืนกัน 

ปัญหาการใชย้าในชุมชน 3 

- ปัญหาผูป้่วยโรคเรือ้รัง ไม่ยอมรับประทานยา มยีาขยะ ยาเหลือเก็บที่บ้าน เพราะกลัวอันตรายจากยาแผน

ปัจจุบัน กลัวเป็นโรคตับ ไต จากการกินยา ซึ่งได้ช่วยคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักมานุษยวิทยาทางการแพทย์ 

วิธีการแสวงหาการรักษาเมื่อเจ็บป่วย การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเจ็บป่วย สะท้อนขอ้มูลยาคนื จาก

โครงการยาคนืทรัพย์ระงับความเสี่ยงให้กับเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาในชุมชน 

ปัญหาการใชย้าในชุมชน 4 

- ปัญหาการใชย้าในทางที่ผิด เช่น การใชย้าแก้ปวดทรามาดอล ผสมยาแก้ไอ หรอืเครื่องดื่มชูกำลัง หรอื

น้ำอัดลม โดยกินยาในขนาดสูง และใช้ร่วมกับยาแก้ไอ ทำให้เกิดอาการเคลิ้มสุข Euphoria แต่มอีันตรายมาก

อาจทำให้เกิดอาการชัก หมดสติ 

- ปัญหากาแฟสำหรับท่านชาย ที่ลักลอบผสมยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) แฝงมา โดยยาซิลเดนาฟลิ มีสรรพคุณ

รักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศบุรุษ  

 

สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างเครอืข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 

- กองการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการ สร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลติภัณฑ์ 

สุขภาพในชุมชน โดยโครงการดังกล่าวเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ การใช้ยาของคน

ในชุมชน   พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ยาที่เกิดขึ ้นร่วมกันซึ่ง  ก่อให้เกิดสร้างเครือข่ายภาค

ประชาชน ในการจัดการปัญหายาในชุมชน และเป็นการสร้างความรู้ด้านยาให้กับภาคประชาชน    ซึ่งสามารถ

ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ตั้งไว้  
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กองวชิาการและแผนงาน 

วิสัยทัศน์ :   

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผน” 
 

ปัจจุบันกองวิชาการและแผนงาน มเีจ้าหน้าที่ทั้งหมด 15 คน (ชาย 6 คน หญิง 9 คน) กองวิชาการและ 

แผนงาน ประกอบด้วย  

1.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    2.งานนิติการ 

3.งานประชาสัมพันธ์                  4.งานธุรการ 

บทบาท/หน้าที่ของกอง  

มีหน้าที่ในการวิเคราะห์นโยบายและแผน  เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนหรือ

โครงการ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  งานเผยแพร่นโยบายข่าวสารของ

เทศบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น  งานสารนิเทศ  ศึกษาวิเคราะห์วิจัย  วางแผนด้าน

ประชาสัมพันธ์  งานพิจารณาวินิจฉัย    ข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ  

ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวกับข้องจัดทำนิติกรรมงานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเทศบาล  และการ

ร้องทุกข์  หรืออุทธรณ์  สอบสวน  และเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่

เกี่ยวข้อง  และตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงการพัฒนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนคัดเลือก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองวิชาการและแผนงาน 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน (ให้บรกิาร WIFI) 

วัตถุประสงค ์

1.เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของเด็ก เยาวชน และประชาชน

ทั่วไป 

2.เพื ่อให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั ่วไปสามารถสืบค้น เรียนรู ้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา  

3.ยกระดับคุณภาพการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต และลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารเทศ 

4.ขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

ปีงบ 2563 ทำการขยายระบบสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ชุมชน ให้บริการ WIFI เพิ่มจำนวน 2 จุด ได้แก่ 

1. ตลาดเย็น   และ 2. สถานีขนส่งลำพูน 

เชิงคุณภาพ 

-มีระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน (ให้บริการ WIFI) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วเขตเทศบาล รวมจำนวน 

13 จุด 

-ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใชบ้ริการ WIFI ร้อยละ 76 

-เสถียรภาพของระบบ WIFI ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ร้อยละ 77 

งบประมาณที่ตัง้ไว้ 130,000 บาท  งบประมาณที่ใชจ้รงิ 136,014 บาท 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตารางติดตามและประเมิน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน (ให้บรกิาร WIFI) 
โครงการ ตัวช้ีวัด น้ำหนัก เป้าหมาย 

ปี 63 

เกณฑ์การให้คะแนน ช่วง

ปรับ

เกณฑ์ 

ผลการ

ดำเนินงานป ี

2563 

คะแนน

ท่ีได ้

คะแนน

ถ่วง

น้ำหนัก 
1 2 3 4 5 

โครงการพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศเพ่ือ

การเรียนรู้ชุมชน 

(ให้บริการ WIFI) 

จำนวนจดุตดิตั้งระบบ

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน 

WIFI (ปริมาณ) 

20 12 จุด 9 11 4 6 8 2 13 5 1 

เสถียรภาพของระบบ WIFI ใช้

งานได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว 

 (คุณภาพ) 

 

30 85% - - 65 70 75 5 77% 3.4 1.02 

ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับความพงึ

พอใจกับการ WIFI 

(พงึพอใจ) 

30 85% 70% 66% 65 70 75 5 76% 3.2 0.96 

ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

(ขัน้ตอน) 

20 สำเร็จทั้ง 5 

ขัน้ตอน 

 

สำเร็จ

ทั้ง 5 

ขัน้ 

ตอน 

สำเร็จ

ทั้ง 5 

ขัน้ 

ตอน 

1 2 3 4 แล้วเสร็จ 

 5 ขัน้ตอน 

5 0.8 

 รวม 3.78 

 

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ 

- จำนวนผูท้ี่ลงทะเบียน (WIFI) ในปี 2563 จำนวน 2,332 คน  

- จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (ปี 2563) มีจำนวน 11,837 คน และมี

การลงทะเบียนใช้งาน WIFI รวม 2,332 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 19.70 เพิ่มขึน้จากปี 2562 รอ้ยละ 2.7 

พื้นที่ให้บรกิาร   

ปัจจุบันในเขตพืน้ที่เทศบาลฯ ให้บริการ WIFI ตามจุดที่สำคัญต่างๆ ดังนี้ 

1. สำนักงานเทศบาลเมอืงลำพูน 

2. วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ 

3. สถานีดับเพลิง เทศบาลเมอืงลำพูน 

4. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม  

5. ตลาดโต้รุ่ง 

6.  สวนสาธารณะน้ำพุชา้ง หนา้วัดมหาวัน 

7. อนสุาวรยี์เจา้แม่จามเทวี 

8. สวนสาธารณกู่ชา้ง - กู่ม้า (สวนม่วนใจ)๋ 

9. ลานวัดไชยชนึก (ข่วงพระเจ้าเพ้อเร้อ) 

10. เฮือนศลิปินหริภุญชัย  

11. วัดสันป่ายางหลวง  

12. ตลาดเย็น  (จัดทำในปีงบประมาณ 2563) 

13. สถานีขนส่งลำพูน (จัดทำในปีงบประมาณ 2563) 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ทำให้ประชาชน เด็กและเยาวชน มีแหล่งคน้คว้าข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว และประหยัดเวลา 

 2.ช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น เข้าถึงคลังความรู้มหาศาล เอาไปปรับใช้กับ

ตัวเองการเรียน การประกอบอาชีพ ฯลฯ 

 3.ขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชน ในการนำเสนอข้อมูลร้าน การหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ยกระดับ

คุณภาพชวีิตให้ดขีึน้ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยเติบโต 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม 

 -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 

 -ยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ด้านที่ 1เมืองหัตถนวัตกรรมสรา้งสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 

 -ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองลำพูน ด้านที่6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

 -เมืองอัจฉริยะ (Smart City) / Thailand 4.0 

 

FREE WIFI นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development 

Goals ) SDGs 

 ●เป้าหมายที่ 4 รับรองการศกึษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ทุกคน 

 ●เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน 

 ●เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนนวัตกรรม 

 ●เป้าหมายที่ 17 สร้างพลังแห่งการเป็นหุน้ส่วนความร่วมมอืระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  

สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน (ให้บรกิาร WIFI) 

- กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ชุมชน  

โดยการติดตั้งจุดให้บริการ WIFI เพื่อสร้างช่องทางในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้น เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา อันเป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารเทศ นอกจากนั้นยัง

เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชนในเขตเทศบาลอีกทางหนึ่ง ซึ่งโครงการนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ของโครงการตามที่ตั้งไว้  และประชาชนมคีวามพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 76 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส่วนที่ 4 

 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวมตามแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชีแ้จง  :  แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำ

การประเมินและรายงานทุก ๆ ครัง้  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิ่นแลว้ 

ประเด็นการประเมิน 

มี 

การ

ดำเนินการ 

ไม่มี 

การ

ดำเนินการ 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นiioo   

1.   มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ✓  

2.   มกีารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ✓  

3.   มกีารจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง ✓  

4.   มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

5.   มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ✓  

6.   มคีณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
✓ 

 

ส่วนที่  2   การจดัทำแผนพฒันาท้องถิ่น   

7.   มกีารรวบรวมขอ้มูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ✓  

8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  

9.   มกีารวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ท้องถิ่น 

✓  

10. มกีารกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาทอ้งถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ

ของท้องถิ่น 
✓ 

 

11. มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาทอ้งถิ่นท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
✓ 

 

12. มกีารกำหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทอ้งถิ่น ✓  

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  

16. มีการอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิ่น ✓  

17. มีการจัดทำบัญชกีลุ่มโครงการในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ✓  

18. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ✓  
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก  ๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3  เดือน  เริ่ม

ตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  หรอืไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.   ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:  เทศบาลเมอืงลำพูน 

2.   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 

    ( √ )   ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม)  (    )   ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม) 

 (    )   ไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน)  (    )   ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน) 

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

ยุทธศาสตร ์

ปีท่ี 1 (2561) ปีท่ี 2 (2562) ปีท่ี 3 (2563) ปีท่ี 4 (2564) รวม 

จำนวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.ดา้นส่งเสริม

คุณภาพการ 

ศึกษาเผยแพร่

ปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพียง สืบ

สาน

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมปิัญญา

ทอ้งถิ่น 

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

2.ด้านการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

อย่างยั่งยนื 

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

3.ด้านสา

ธารณ 

สุขและ

คุณภาพชวีติ 

 

94 41,145,898 112 47,460,715 128 33,366,052 121 28,666,552 455 150,639,217 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร ์

ปีท่ี 1 (2561) ปีท่ี 2 (2562) ปีท่ี 3 (2563) ปีท่ี 4 (2564) รวม 

จำนวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

4.ด้านระบบ

โครงสร้าง

พื้น 

ฐาน ภูมิ

สถาปัตย 

กรรมในเขต

เมืองเก่า

รวมทัง้

พัฒนา

เศรษฐกจิ

และการ

ท่องเท่ียว 

96 96,786,940 127 196,884,864 114 177,366,789  102 162,534,579 439 633,573,172 

5.ด้านการ

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชนและ

การมส่ีวน

ร่วมของ

ประชาชน 

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

6.ด้านสังคม

การเมือง 

และบริหาร

ราชการ

ทอ้งถิ่นให้

เป็นไปตาม

หลักการ

บริหาร

จัดการที่ดี 

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 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประจำปงีบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 

จำนวนโครงการ 

อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ท่ีล้าช้า มปีัญหา 

จำนวนโครงการ

ท่ียังไม่ได้

ดำเนินการ ยัง

อยู่ในเวลาท่ี

กำหนด 

จำนวนโครงการ 

ท่ียังไม่ได้

ดำเนินการ และ

ล่วงเลย

ระยะเวลา 

จำนวนโครงการ 

ท้ังหมด 

จำนวน ร้อย

ละ 

จำนวน ร้อย

ละ 

จำนวน ร้อย

ละ 

จำนวน ร้อย

ละ 

จำนวน ร้อย

ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1.ดา้นส่งเสริม

คุณภาพการ 

ศึกษาเผยแพร่

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมปิัญญา

ทอ้งถิ่น 

29 19.72 - - - - 23 15.64 - - 52 35.38 

2.ด้านการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยนื 

13 8.84 - - - - 1 0.68 - - 14 9.53 

3.ด้านสาธารณ 

สุขและคุณภาพ

ชีวติ 
13 8.84 - - - - 2 1.36 - - 15 10.20 

4.ด้านระบบ

โครงสร้างพื้น 

ฐาน ภูมสิถาปัตย 

กรรมในเขตเมือง

เก่ารวมทัง้พัฒนา

เศรษฐกจิและ

การท่องเท่ียว 

4 2.72 - - - - 4 2.72 - - 8 5.44 

5.ด้านการสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชนและ

การมส่ีวนร่วม

ของประชาชน 

8 5.44 - - - - - - - - 8 5.44 

6.ด้านสังคม

การเมือง และ

บริหารราชการ

ทอ้งถิ่นใหเ้ป็นไป

ตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดี 

41 27.89 3 2.04 - - 5 3.40 1 0.68 50 34.01 

รวม 107 72.78 3 2.04 0 0.00 35 23.80 1 0.68 147 100 
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

5.  การเบิกจ่ายงบประมาณป ี 2562  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเผยแพร่

ปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง ส ืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น 

39,870,526 16.16 - - 39,870,526 16.16 

2.ดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
10,203,080 4.14 - - 10,203,080 4.14 

3.ดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  739,000 0.30 - - 739,000 0.30 

4.ด ้านระบบโครงสร ้างพ ื ้นฐาน  ภ ูมิ

สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่ารวมทั ้ง

พัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 

9,564,100 3.87 - - 9,564,100 3.87 

5.ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
890,000 0.36 - - 890,000 0.36 

6.ด ้านส ังคมการเม ือง และบร ิหาร

ราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ

บรหิารจัดการที่ด ี

34,869,404  14.13 - - 34,869,404  14.13 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารบุคลากรและอ่ืนๆ 150,648,890 61.04 - - 150,648,890 61.04 

รวม 246,785,000 100.00 - - 246,785,000 100.00 

 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำชีแ้จง :  แบบท่ี 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใชป้ระเมินผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครัง้  หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      เทศบาลเมืองลำพูน                                                                 

2.  วัน / เดอืน / ป ี ท่ีรายงาน                                    25   ธันวาคม   2563       
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รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในป ี 2563 

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน   และจำนวนโครงการท่ีได้ปฏบัิต ิ

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัต ิ

1.ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเผยแพร่

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสาน

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

112 29 

2.ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
22 12 

3.ดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชวีติ  128 13 

4.ดา้นระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตย 

กรรมในเขตเมอืงเก่ารวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียว 

114 

4   

(ม ี4 โครงการท่ีดำเนนิการ 

ล่าชา้) 

5.ดา้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
25 8 

6.ดา้นสังคมการเมอืง และบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
66 41 

รวม 467 107 

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561) 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นแบบที่

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน  ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ

แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน  ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 

1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
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(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 

(4) วิสัยทัศน์  5 คะแนน 

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 

(8) แผนงาน 5 คะแนน 

(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรนอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 (80 คะแนน)  

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 

2.2 การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 10 คะแนน 

2.3 การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 10 คะแนน 

2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 

2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 คะแนน 

(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 

(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง   

     5 คะแนน 

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

     แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 คะแนน 

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง  

          ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
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(11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ            

       5 คะแนน 

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรนอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 (80 คะแนน)  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเด็นการพิจารณา  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 

    3.5 กลยุทธ์  (5) 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

    3.8 แผนงาน (5) 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเด็นการพิจารณา  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได ้

1.ข ้อมูลสภาพทั ่วไป

และข้อมูลพื้นฐานของ

องค์กรปกครองส ่วน

ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี ้

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 

ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  

ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/

การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลอืกตัง้  ฯลฯ  

20 

(3) 

 

 

 

 

3 

(2) ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน

ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 

 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 

การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ

ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม

อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 

 

2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ

ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

สินค้าพื้นเมอืงและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 

 

2 

(7) ข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 

 

2 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หรือการใช้ขอ้มูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ ่น ร ูปแบบ วิธ ีการ และการ

ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  

ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม

แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ

การพัฒนาท้องถิ ่นตามอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

(3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได ้

2 .  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์

ส ภ า ว ก า ร ณ ์ แ ล ะ

ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี ้

(1) การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

5 

(2) การวเิคราะห์การใช้ผังเมอืงรวมหรือผังเมอืงเฉพาะและการ

บังคับใช ้ ผลของการบังคับใช ้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพฒันา

ท้องถิ่น 

(3) 3 

(3) การว ิเคราะห์ทางส ังคม เช ่น ด ้านแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลย ีจารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ

ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง

ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ

สิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength 

(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-

Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 

3. ยุทธศาสตร์  

3.1 ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

 

 

ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี ้

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

60 

(10) 

 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได ้

3 . 2  ย ุ ท ธ ศา สตร ์ ข อ ง

อ งค ์ ก รปกคร อง ส ่ ว น

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 

 

 

 

 

3.5 กลยุทธ์ 

 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ

ประเด็นกลยุทธ ์

 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

(Positioning) 

 

3.8 แผนงาน 

 

 

 

 

 

3.9 ความเชื ่อมโยงของ

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

สอดคล้องและเชื ่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ           แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 

Thailand 4.0 

(10) 10 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ  แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและ Thailand 4.0 

(10) 

 

 

10 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส

และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 

 

 

5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ

แสดงให้เห็นถงึความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 

 

 

4 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน

ต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึน้ มุ่งหมายสิ่งหน่ึงส่ิงใดท่ีชัดเจน  

(5) 4 

ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ี

จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย

ในเรื่องใดเรื ่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด ค่า

เป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา

ท้องถิ ่นในแผนพัฒนาท้องถิ ่นโดยระบุแผนงานและความเชื ่อมโยง

ดังกล่าว 

(5) 

 

 

 

4 

ความเชื ่อมโยงองค์รวมที ่นำไปสู ่การพัฒนาท้องถิ ่นที ่เกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที ่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 96 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ  10 

3. การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ  10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 

    5.4 โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)   (5) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 

    5.11 มีการกำหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนทีไ่ด ้

1.การสรุปสถานการณ์

การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท ้ อ งถ ิ ่ น  ( ใ ช ้ ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์  SWOT Analysis/ Demand ( Demand  

Analysis) /Global Demand และ Trend ป ัจจ ัยและสถานการณ ์การ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ

วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสังคม,                                 ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม)  

10 

 

 

 

 

 

8 

2. การประเมินผลการ

นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 

เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า

เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้

กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 

สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา

ท้องถิ่นตามอำนาจหนา้ที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน

เชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10 

 

 

8 

3. การประเมินผลการ

นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา

เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่

ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ

เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 

ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรอืลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 

สามารถใช ้การได้ตามว ัตถุประสงค์หร ือไม่ ซ ึ ่งเป ็นไปตามหลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา

ดำเนินการ รวมถงึสามารถเทยีบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ดำเนินการใน

เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 7 

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ

จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข

ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนทีไ่ด ้

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของชื่อ

โครงการ 

 

 

 

ควรประกอบดว้ยข้อมูลดังนี้ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ

ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื ่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน

อนาคต 

60 

(5) 

 

 

 

 

4 

5.2 กำหนดวัตถุ 

ประสงค ์สอดคล ้องกับ

โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์

สอดคลอ้งกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 

วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  

มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)  ม ีความ

ช ัด เจนนำไปส ู ่ ก ารต ั ้ ง

งบประมาณไดถู้กต้อง 

 

 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึน้ในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถงึเป้าหมายต้อง

ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต

อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน

อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ

ลงเมื่อไร  ใครคอืกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมหีลาย

กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย

รอง 

(5) 4 

5 . 4  โครงการม ี ค ว า ม

ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ แ ผ น

ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง

โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน 

(5) 4 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ

สอดคลอ้งกับแผน 

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 

ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู ่การ

ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่

เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ

ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง

สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคม                

(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(6) การบรหิารราชการแผ่นดนิท่ีมีประสทิธิภาพ 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนทีไ่ด ้

5.6 โครงการมคีวาม

สอดคลอ้งกับ Thailand 

4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี ่ยนโครงสร ้าง

เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์

ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู ่การข ับเคลื ่อนด ้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 

ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย

และพัฒนา แลว้ต่อยอดความไดเ้ปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 

เทคโนโลยีชวีภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 (5) 3 

5.7 โครงการสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด

ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น

โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ได้

กำหนดขึน้ท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 

 

 

 

5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจนหร ือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที ่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน

ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 

เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่

จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มีความ

สอดคล้องกับเป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)   

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ

จัดทำโครงการไดแ้ก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมปีระสิทธิภาพ 

(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)                   (4) ความ

เหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความ

โปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ

ราคาถ ูกต ้องตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ

ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง

ท้องถิ ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง

ประจักษ์                

(5) 5 

5.11 มีการกำหนดตัวชีว้ัด 

(KPI) และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ 

มกีารกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  ท่ี สามารถ

ว ัดได ้  (measurable) ใช ้บอกประส ิทธ ิผล ( effectiveness) ใช ้บอก

ประสทิธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด

ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ 

(การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนทีไ่ด ้

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีไดร้ับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 

ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว ้การไดผ้ลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้อง

เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์

ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปไดแ้ละมคีวามเฉพาะเจาะจง ในการ

ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมนิผลระดับของความสำเร็จได้ 

(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 

และสามารถปฏบัิติได ้(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจรงิ 

(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 84 

 

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองลำพูน 

พ.ศ. 2563 

 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการท่ีด ีประเภทดีเลิศ 

ประจำปี 2563 

จากนวัตกรรม: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Phonemics & Phonics 

เพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

 

 

 รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชานประจำปี 2563  

จากนวัตกรรม : 4 เรื่อง ได้แก่  

1. ระบบสวัสดิการสงเคราะห์ บนฐานการมสี่วนร่วมและความไว้วางใจของประชาชน “เมื่อมี แบ่งปัน 

สังคมอุ่นใจ” 

2. นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชวีิต (9 Frameworks of Phonemics and Phonics) 

3. นวัตกรรมการบริหารงานบุคคลโปร่งใส มั่นใจระบบคุณธรรม 

4. นวัตกรรมระบบข้อมูลสาธารณะโปร่งใส พร้อมก้าวไปกับเทศบาลเมอืงลำพูน  
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ส่วนที่ 5 

บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร และขอ้เสนอแนะ  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินให้สามารถสะท้อนภาพผล

การดำเนินการของเทศบาลให้มากที่สุด    โดยมีแนวทางการดำเนินการ 4 ประการประกอบด้วย                         

(1)   ให้หน่วยงานระดับกองสรุปผลการดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับใน

งบประมาณในปี พ.ศ.2563 

(2)   ให้หน่วยงานระดับกองจัดทำรายงานการประเมินตนเอง( Self Assessment)                                 

(3)   คัดเลือกโครงการเด่นในแต่ละยุทธศาสตร์และออกติดตามประเมิน                                             

(4)   สำรวจความพึงพอใจการดำเนินโครงการในภาพรวมของหน่วยงาน  

จากการติดตามประเมินผลฯ  พบว่าเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลประจำปี

งบประมาณ 2563  จำนวน 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้                                                                                                    

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศกึษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชวีิต 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนรวมของประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดี 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจริงในปีงบประมาณ 2563 

 อย่างไรก็ตามในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณจริง  147 โครงการ วงเงิน 

246,785,000 บาท  จากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 467 โครงการ  วงเงิน 369,964,489 บาท 

คิดเป็นได้รับงบประมาณ ร้อยละ 31.47 ของโครงการ และ ร้อยละ 66.70 ของงบประมาณ โดย ยุทธศาสตร์ที่

ได้งบประมาณมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป็นเงิน 39,870,526 คิดเป็นรอ้ยละ 41.47 ของวงเงินงบประมาณ

ทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรในปี 2563    รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ร้อยละ 36.27  และยุทธศาสตร์ที่ 2 

ร้อยละ 10.61  ตามลำดับ  ในขณะที่ยุทธศาสตร์อื่นๆ ได้งบงบประมาณดำเนินการค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้งบประมาณ เพียงร้อยละ 0.92 ของงบดำเนนิการ           

   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน   107 

โครงการ  เป็นเงิน  216,535,120 บาท คิดเป็นรอ้ยละของ 72.78 ของโครงการที่ได้รับงบประมาณ และร้อยละ 

87.74 ของงบประมาณที่ได้รับ โดยยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการเสร็จมากที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่  5 (ร้อยละ 100)  
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รองลงมาคือยุทธศาสตร์ ที่ ๓(ร้อยละ 86.66)  ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ร้อยละ 85.71) , ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ร้อยละ 

82.00) , ยุทธศาสตร์ที ่ 1 (ร้อยละ 55.77)  และ ยุทธศาสตร์ที ่ 4 (ร้อยละ 50.00 ) ตามลำดับ  โดยพบว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ 4  ซึ่งได้รับงบประมาณรวมกันคิดเป็นร้อยละ 20.03 ของงบประมาณทั้งหมด 

สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้เพียงร้อยละ 54.63 ของงบประมาณที่ได้รับ เนื่องจาก สถานการณ์ 

COVID-19 

 ผลการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ME1) เพื่อประเมนิและวัดความสำเร็จของการพัฒนาเมืองตาม

กรอบและแนวทางในการพัฒนาเมืองตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้ ได้คะแนน 3.0387 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 5.0000  และผลการดำเนินการในภาพรวมขององค์กร (SP_ME1) ได้คะแนน 2.9068  คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน โดยพบว่ายุทธศาสตร์ที่ได้คะแนนมากที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยคะแนน 5.0000  รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

พัฒนาดา้นระบบโครงสรา้งพื้นฐานภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

ด้วยคะแนน 4.0000  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการ ท้องถิ่นให้เป็นไป

ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ด้วยคะแนน  2.5688 และยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ

คุณภาพชวีิต ด้วยคะแนน 2.5000 ตามลำดับ  ส่วนยุทธศาสตร์ที่ได้คะแนน 2 ลำดับสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศกึษา เผยแพร่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิ

ป ัญญาท ้องถ ิ ่น  ด ้วยคะแนน  2.2500 และย ุทธศาสตร ์ท ี ่   2 การพ ัฒนาด ้านการบร ิหารจ ัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยคะแนน  1.5000 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมองคก์าร (SP_ME1) 

ลำดับท่ี ยุทธศาสตร์ น้ำหนัก คะแนนที่ 

ได้ 

คะแนน 

ถ่วง น้ำหนัก 

หมายเหตุ             

(ร้อยละคะแนนในแต่

ละยุทธศาสตร์) 

1 การพ ัฒนาด ้ านส ่ ง เ สร ิ มค ุณภาพกา รศ ึ กษา  เ ผยแพร่  

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สบืสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

20 2.2500 0.4500 45.00 

2 การพ ัฒนาด ้านการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชา ติ  

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

15 1.5000 0.2250 30.00 

3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 25 2.5000 0.6250 50.00 

4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ภูมสิถาปัตยกรรมในเขต

เมอืงเก่า รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

15 4.0000 0.6000 80.00 

5 การสร ้างความเข ้มแข ็งของช ุมชนและการม ีส ่วนร ่วมของ 

ประชาชน 

15 5.0000 0.7500 100.00 

6 การพ ัฒนาด ้ านส ั งคม  การ เม ื อ ง  และบร ิ หา รราชการ 

ท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการท่ีดี 

10 2.5688 0.2568 51.38 

  100  2.9068 - 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม พบว่า ยุทธศาสตร์ที่

ประชาชนมคีวามพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ มากที่สุด 

ด้วยคะแนน 3.0676 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้คะแนน 2.6125 และยุทธศาสตร์ที่ 5 การ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมสี่วนร่วมของประชาชน ด้วยคะแนน 2.4020 ตามลำดับ 
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 ตารางสรุปลำดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ของ

เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ.2563 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ลำดับความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละของ

งบประมาณที่ใช ้

ลำดับของการใช้

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษา ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2 41.47 1 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

4 10.61 3 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และ

คุณภาพชีวิต 

1 0.76 6 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ และการ

ท่องเท่ียว 

5 9.95 4 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

และการมสี่วนรวมของประชาชน 

3 0.92 5 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และ

บริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

จัดการท่ีด ี

6 36.27 2 

 

 ถ้าเปรียบเทียบลำดับความพึงพอใจกับลำดับการใชจ้่ายงบประมาณ   พบว่า 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมคีวามพึงพอใจในลำดับที่ดกีว่าลำดับการใช้จ่ายเงนิงบประมาณมีจำนวน 2 

ยุทธศาสตร์  คอืยุทธศาสตร์ที่  3  (พึงพอใจลำดับ 1 ใช้งบฯ ลำดับที่ 6 )   และยุทธศาสตร์ที่ 5 (พึง

พอใจลำดับ 3 ใช้งบฯ ลำดับที่ 5)   

(2) ยุทธศาสตร์ที ่ประชาชนมีลำดับความพึงพอใจต่ำกว่ าลำดับการใช้งบประมาณจำนวน  4 

ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ 1 (พึงพอใจลำดับที่ 2 ใช้จ่ายงบฯ ลำดับที่ 1)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พึง

พอใจลำดับที่ 4 ใช้งบฯลำดับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 (พึงพอใจลำดับที่ 5 ใช้งบฯลำดับที่ 4) และ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (พึงพอใจลำดับ 6 ใช้งบฯ ลำดับที่ 2)   
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นอกจากนั้น ผลการพัฒนาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งมี

ประเด็นในการพิจารณา 5 ส่วน คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย  

ที ่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่

เทศบาลได ้

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏบัิตใินเชงิปริมาณ  10 10 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏบัิตใินเชงิคุณภาพ  10 10 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 

5 โครงการพัฒนา   60 56 

 รวม 100 96 

ซึ่งเทศบาลเมอืงลำพูน ได้คะแนน รวมทั้งหมด 96 คะแนน ซึ่งส่วนที่ยังเป็นข้อบกพร่องของเทศบาล

จากคะแนนที่ได้ในประเด็นของโครงการพัฒนา มาจากการที่โครงการในภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์ ตั้ง

ตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์ และยังขาดความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาตาม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      สำหรับผลผลการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ  

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนร้อยละ 84.00 โดยพบว่าหัวข้อที่ได้

คะแนนมากที่สุดคือแผนงานและยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 100 ) ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินยุทธศาสตร์  ส่วน

หัวข้อที่ได้คะแนนลำดับรองลงมาคือโครงการพัฒนา (ร้อยละ 85.00 ) และการสรุปสถานการณ์พัฒนาและการ

ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ (ร้อยละ 80.00) หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือการ

ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ (ร้อยละ 70.00) 

ผลการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้ ร้อยละ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 80.00 

  2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏบัิตใินเชงิปริมาณ 10 8 80.00 

  3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏบัิตใินเชงิคุณภาพ 10 7 70.00 

  4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10        100.00  

  5. โครงการพัฒนา     60 51 85.00 

รวม   100 84 84.00 
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ผลการออกติดตามประเมินโครงการเด่นใน 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 10 โครงการ ได้ขอ้สรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ผลสรุปจากการออกตรวจ 

1 การพัฒนาด้านส่งเสริม

คุณภาพการศึกษา 

เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง สบืสาน

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

ค่าใชจ้่ายในการพัฒนา

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส  

(กองการศึกษา) 

-ได้มีการสำรวจและดำเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขต

เทศบาลเมืองลำพูนจำนวน 57 ราย ใน 6 กลุ ่ม ซึ ่งเทศบาลได้

ดำเนนิการให้การช่วยเหลือและพัฒนาตามวสิัยทัศน์ของกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น มาอย่างต่อเนื่อง 

โครงการนเิทศการศกึษา  

(กองการศึกษา) 

 

-ได้นำกระบวนการของผู้สอนงาน ในการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ 

แก้ไขปัญหา พัฒนาและค้นหาศักยภาพในตัวผู ้ปฏิบัต ิงานของ

ครูผู้สอน   ซึ่งเน้นชี้แนะแนวทางโอกาสในการปรับปรุงการ โดยใช้

เทคนิคต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning , การ

สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน , รูปแบบวิธีการจัดการ

เรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity-Based Learning , 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  Project-Based  Learning 

เป็นต้น 

2 การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

โครงการผ้าป่าขยะ      
รีไซเคิล  
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 
 

- ผลการดำเนินโครงการ ประชาชน รอ้ยละ 80 ของชุมชนในเขต

เทศบาลเมอืงลำพูน เข้าร่วมโครงการฯ โดยขยะรไีซเคิลท้ังหมด

รวบรวมได้จาก การคดัแยกขยะตน้ทาง และถูกนำไปใชป้ระโยชน์ต่อ 

โดยลดค่าใชจ้่ายการผลิตวัตถุดบิใหม่ๆ ซึ่งสามารถลดการใชพ้ลังงาน

ในกระบวนการผลิตไปในตัว อกีท้ังผู้เข้าร่วมโครงการฯ มคีวามพงึ

พอใจในตัวโครงการ รอ้ยละ 80 

3 การพัฒนาดา้น

สาธารณสุขและคุณภาพ

ชวีติ 

โครงการสร้างเครอืข่าย

ระบบความปลอดภัย

ด้านยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพในชุมชน 

(กองการแพทย์)  

- กองการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการ สร้างเครือข่ายระบบความ

ปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน โดยโครงการ

ดังกล่าวเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ การ

ใช้ยาของคนในชุมชน   พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ยาท่ี

เกิดขึ้นร่วมกันซึ่ง ก่อให้เกิดสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการ

จัดการปัญหายาในชุมชน และเป็นการสร้างความรู้ด้านยาให้กับภาค

ประชาชน    ซึ่งสามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการตาม

ท่ีต้ังไว้ 

โครงการส่งเสริม

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารแผงลอย 

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม) 

- ผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร สามารถ

ปฏบัิตติัวได้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร โดยมกีาร

บริการอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปือ้นให้แก่

ผู้บริโภค และจากการอบรมให้ความรู้พบว่าผู้ประกอบการได้เห็นถึง

ความสำคัญในการรักษามลภาวะสิ่งแวดลอ้ม จากการประกอบ

กิจการมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ผลสรุปจากการออกตรวจ 

4 การพัฒนาด้านระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน ภูมิ

สถาปัตยกรรมในเขตเมอืง

เก่า รวมท้ังพัฒนา

เศรษฐกิจและการ

ท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างระบบ

สัญญาณไฟจราจรและ

ป้ายเตอืน (กองช่าง) 

- กองช่าง ได้ดำเนินโครงการกอ่สร้างตดิตัง้เสาสัญญาณไฟจราจร 

ถนนเจรญิราษฎร์ แล้วเสร็จแม้จะล่วงเลยเวลาตามท่ีได้วางแผนไว้ แต่

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไวใ้นโครงการได ้

 

โครงการข่วงคนเตยีว 

(สำนักปลัด) 

 

- โครงการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้  และส่งเสริมการตลาดให้

ประชาชนในจังหวัดลำพูน ตลอดจน สนับสนุนสินค้าพื้นบ้านของ

ชุมชน เป็นแหล่งรองรับสินค้าพื ้นบ้านและสินค้าเศรษฐกิจ โดย

เทศบาลจัดให้มีที่จำหน่ายสินค้าของประชาชน เพื่อเป็นแหล่งจับจ่าย

ใช้สอยและสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่ง ซึ่ง

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ แต่ขาดข้อมูลในส่วนของการ

ตอบตัวช้ีวัดท่ีต้ังไว้ในโครงการ 

 

5 การสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

โครงการประชุม

ประชาคมแผนแม่บท

ชุมชน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

(กองสวัสดิการสังคม) 

- กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการประชุมประชาคมแผน

แม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โดยโครงการดังกล่าว

เป็นการระดมความคิดเห็นและจัดลำดับความต้องการของชุมชน

พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน  อีกทั ้งได้มาซึ่ง

แผนงานโครงการของชุมชน ที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 

และทำให้เทศบาลทราบปัญหาและความต้องการที ่แท้จริงของ

ประชาชน ประชาชนได้ร่วมกระบวนการในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม

ต ัดส ินใจ ร ่วมตรวจสอบ ร ่วมร ับประโยชน ์  ร ่ วมแก ้ป ัญหา 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 

แบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักประชารัฐ ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ตามท่ีต้ังไว้  
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ผลสรุปจากการออกตรวจ 

6 การพัฒนาด้านสังคม 

การเมอืง และบริหาร

ราชการท้องถิ่นให้เป็นไป

ตามหลักการบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

เรียนรู้ชุมชน (ให้บริการ 

Wifi) (กองวชิาการและ

แผนงาน) 

 

- กองว ิชาการและแผนงาน ได ้ดำเน ินโครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน โดยการตดิตัง้จุดให้บริการ WIFI เพื่อ

สร้างช่องทางในการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร

ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั ่วไป เพื ่อให้ เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้น เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา อันเป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึง

เทคโนโลยีสารเทศ นอกจากนั้นยังเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจ

ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลอีกทางหนึ่ง ซึ่งโครงการนี้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการตามท่ีต้ังไว้  และประชาชนมคีวามพงึพอใจ

คิดเป็นร้อยละ 76 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการพัฒนา

รายได้ของเทศบาล (กอง

คลัง) 

 

- กองคลัง ได ้ม ีการจ ัดทำแผ ่นพับ ป ้ายประชาสัมพันธ ์ และ

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการผ่านทางช่องทางต่างๆ และ

ประชาชนมีความรู ้ความเข ้าใจ สามารถปฏิบ ัต ิ ตามระเบียบ 

หลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและเข้า

มามีส่วนร่วมในการชำระภาษีมากขึน้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 

 
 สรุปการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2563  

    เทศบาลเมืองลำพูนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นภาพของ

เป้าประสงค์ร่วมกันขององค์กร   และมีขับเคลื่อนการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้โดยมีการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น และแผนดำเนินงาน (ในแต่ละปี) ไว้อย่างชัดเจน มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อนำนโยบาย 

แผนงาน โครงการต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีรูปธรรมที่ชัดเจน มีการบูรณาการแผนงาน

โครงการต่างๆ เข้าด้วยกันซึ่งจากการตดิตามประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ พบว่า  

     ในการติดตามประเมินผลฯ ในรอบนี้  การจัดลำดับยุทธศาสตร์ที ่เป็นจุดแข็งของเทศบาล ยังไม่

สามารถระบุได้ได้ชัดเจน เนื่องจากยังมคีวามไม่สอดคล้องกันระหว่างในมิติการประเมินผลในแต่ละด้านเช่นด้าน

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับ ด้านประสิทธิภาพ ความพึงพอใจและความทันเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ  แต่

อย่างไรก็ตามพบว่ามีโครงการที่เป็นจุดแข็ง ทุกยุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านส่งเสริม 

คุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจุดแข็ง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ 

อปท. (LPA) ด้านการบริการสาธารณะ  หมวด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ยุทธศาสตร์ที่  2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   มีจุดแข็งด้านการพื้นที่สี

เขียวที่เพิ่มขึ้น  ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีจุดแข็งด้าน การผ่านมาตรฐาน 
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รพ.สต.  ติดดาว   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิ สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 

รวมทั ้งพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที ่ยว  มีจุดแข็งด้านถนนในเขตเทศบาลที ่ใช้งานได้ตามมาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีจุดแข็งด้านการได้รับ

รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   และยุทธศาสตร์ที่ 6 การ

พัฒนาดา้นสังคม การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  มีจุดแข็งด้าน

การได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งควรได้รับการต่อยอดการพัฒนา

ให้มคีวามก้าวหน้าและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

  ทั้งนี้พบว่าเทศบาลมีจุดเด่นที่คณะผู้บริหารฯ ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาและการมีส่วนร่วม

ของภาค ประชาสังคมเป็นอย่างมาก ทำให้ผลการพัฒนาโดยรวมของเทศบาลได้ใช้งบประมาณและทรัพยากร

ต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในเทศเขตบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้าน

การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต และการพัฒนาด้านสังคม การเมือง การสร้างความเข้มแข็งของ

ประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชนอย่างไรก็ตาม จนทำให้เทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลการบริหาร

จัดการที่ดีและรางวัลพระปกเกล้าทองคำดังนี้  

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองลำพูนในปี พ.ศ. 2563 

   รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการท่ีด ีประเภทดี

เลิศ ประจำปี 2563 

  จากนวัตกรรม: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Phonemics & 

Phonics เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

   รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 

  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชานประจำปี 2563  

  จากนวัตกรรม : 4 เรื่อง ได้แก่  

1. ระบบสวัสดิการสงเคราะห์ บนฐานการมสี่วนร่วมและความไว้วางใจของประชาชน “เมื่อมี แบ่งปัน 

สังคมอุ่นใจ” 

2. นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (9 Frameworks of Phonemics and Phonics) 

3. นวัตกรรมการบริหารงานบุคคลโปร่งใส มั่นใจระบบคุณธรรม 

4. นวัตกรรมระบบข้อมูลสาธารณะโปร่งใส พร้อมก้าวไปกับเทศบาลเมอืงลำพูน  
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   อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเทศบาลเมืองลำพูนจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและมีการ

นำไปสู่การปฏิบัติที่น่าพุงพอใจ แต่ยังพบว่ามีข้อจำกัดหรือพบจุดอ่อนในบางด้านเช่นการนำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเชงิคุณภาพ   หรอืการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในบางยุทธศาสตร์ และข้อจำกัดด้าน

งบประมาณ  ซึ่งถ้าได้มีการถอดบทเรียนทั้งด้านความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของการพัฒนาที่ผ่านมา  

รวมทั้งการนำความพึงพอใจและปัญหาและความต้องการของประชาชนมาประกอบการพัฒนา รวมทั้ง

การบูรณาการแผนงานโครงการให้มากยิ่งขึน้กว่าเดิมก็จะทำให้เทศบาลฯ สามารถเอาชนะข้อจำกัดต่างๆ ได้   

   จุดอ่อนในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ค้นพบมีดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านส่งเสริม คุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น มีจุดอ่อนด้านการใชง้บประมาณตามแผน  และผลคะแนน O-Net   

   ยุทธศาสตร์ที่  2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   มีจุดอ่อน

ด้าน ผลคะแนนการประเมินประสทิธิภาพตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมได้คะแนนน้อย    

   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีจุดอ่อนด้าน การผ่านตัวชี้วัด 

จปฐ (31 ตัวชี้วัด)    

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีจุดอ่อนด้านการใชง้บประมาณตามแผน     

   ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพัฒนาด้านสังคม  การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการที่ดี   มีจุดอ่อนด้านผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  ซึ่งควรได้รับ

การปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป 

   อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเทศบาลเมืองลำพูนจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและมีการ

นำไปสู่การปฏิบัติที่น่าพุงพอใจ แต่ยังพบว่ามีข้อจำกัดหรือพบจุดอ่อนในบางด้านเช่นการนำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเชงิคุณภาพ   หรอืการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในบางยุทธศาสตร์ และข้อจำกัดด้าน

งบประมาณ  ซึ่งถ้าได้มีการถอดบทเรียนทั้งด้านความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ของการพัฒนาที่ผ่านมา  

รวมทั้งการนำความพึงพอใจและปัญหาและความต้องการของประชาชนมา ประกอบการพัฒนารวม          

ทั้งการบูรณาการแผนงานโครงการให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ก็จะทำให้เทศบาลฯ สามารถเอาชนะข้อจำกัด       

ต่างๆ ได้ 

 

 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

   (1) จากการติดตามประเมินผลดังกล่าวข้างต้น พบว่า ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาด้านระบบ

โครงสรา้ง พืน้ฐาน ภูมสิถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ยุทธศาสตร์

ที่ 5 การ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

ด้าน สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีผลการประเมินประสิทธิภาพในระดับที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจใน
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ระดับมาก เทศบาลควรใหค้วามสำคัญและพัฒนาต่อยอดให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน เนื่องจากโครงการพัฒนา

ในทั้ง 3 ยุทธศาสตร์นี้ ถือว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล คือการพยายามนำท้องถิ่นไปสู่การ

เป็น ระบบราชการ 4.0 คือสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ โดยอาศัยหลักการ 3 

ประการคือ เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย รวมถึง

มีการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–based Economy หรอืเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม

ทำน้อย    ได้มาก โดยโครงการพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชนก่อนนำมาบรรจุใน แผนพัฒนา

ท้องถิ่น ได้มีการวิเคราะห์และตั้งเป้าหมายการดำเนินงาน มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้า มา

ประยุกต์ใช้ เห็นได้จากการที่เทศบาลเมืองลำพูน ได้ส่งนวัตกรรมโครงการที่บรรจุใน 3 ยุทธศาสตร์ข้างต้น

เข้าร่วมประกวดในหลากหลายสถาบัน อาทิ โครงการระบบสวัสดิการสงเคราะห์ บนฐานการมีส่วนร่วมและ

ความไว้วางใจของประชาชน “เมื่อมี แบ่งปัน สังคมอุ่นใจ” ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในปี 2563 ก็เป็น

โครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นต้น 

            (2)   ยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดอ่อนในการประเมินในรอบนี้ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการ

บริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีผลการประเมินประสิทธิภาพในระดับต่ำ 

แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกบยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ผ่านมาเทศบาลเมือง

ลำพูนได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ในปี 2562  ซึ่งเกิดจากการกำหนด

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลไม่สอดคล้องกับโครงการที่บรรจุในยุทธศาสตร์ดังกล่าว ถ้าหากปรับปรุงใน

ประเด็นนี้  และแก้ไขจุดอ่อนบางประการยุทธศาสตร์นี้ก็มีโอกาสที่คะแนนสูงขึน้กว่าเดิมอย่างมาก              

   สรุปภาพรวมของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงลำพูน ประจำปี 2563 พบว่า  

เทศบาลเมอืงลำพูนมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มปีระสิทธิภาพ ตอบสนอง ความตอ้งการของประชาชน และมีการ

นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้ผลดีในระดับที่น่าพึงพอใจ  จนได้รับรางวัลระดับชาต ิ
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สำเนา 

คำสั่งเทศบาลเมืองลำพูน 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน 
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แบบฟอร์ม 

แบบประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ME1 ME2 ME3 ME4  

SP_ME1 และ SP_ME2 
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ME1 

 

 

 

 

 

ME2 

 

 

 

 

 

 
 

ME3 
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ME4 
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