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สวนท่ี  1   

บทนำ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอำนาจหนาที่ตางๆ เพิ่ม

มากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการทองเท่ียว  ดานการ

บริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่น แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอำนาจหนาที่เพ่ิมมากขึ้น แตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการ

ดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแก

ทองถิ่นของตน  จึงกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือ

ที่สำคัญประการหน่ึงที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว  จึง

จำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทำงานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้

ความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มกีารวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

(๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

(๒)  ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  

(๓)  ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  

(๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ำซอน และ  

(๕)  ทำใหเกิดความแจมชัดในการดำเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนได  ก็

ไมสามารถที่จะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวย

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการ

ดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข 

ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการท่ีดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ

มา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกำลังเผชิญอยูและ

ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไมมรีะบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ

ดำเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับ

ประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการ
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ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับ

ประโยชนจากโครงการ  ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพใน

การใชตนทุน (cost-effective) ดำเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย

ของโครงการตางๆ  การระบุปญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดู

ความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวน

ตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมให

ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึง

ปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดำเนินการ นอกจากน้ียังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิด

ความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจำเปนและทรัพยากรที่มี

อยูในแตละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจำเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูง

หรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคน

เดียว โดยมีหนาที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-

time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหน่ึงที่จำเปนสำหรับการ

ดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยาย

ขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปน

สิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานท่ีกำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ได

ดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตาม

และประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลที่

ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการ

ตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี

หลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังน้ันแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการตอ

หรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการ

ดำเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและ

ที่ไดจัดทำเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการ

ติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชน

ในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุ

เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก

กระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลลำพูน  จึงตองการดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ 

๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑2 และ  ขอ ๑3  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  จะตอง

ดำเนินการ (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดำเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ

หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ

วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

 ดังนั้น  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน  เปนไป

ดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตำบลลำพูน  จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  และการนำแผนพัฒนา

ทองถ่ินไปสูการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  การจายขาดเงินสะสม  

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่นๆ  เม่ือมีการใชจายงบประมาณก็ตอง

มีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดำเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด ก็

คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน

แนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการราย

จาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการ

คำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปน

กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมี

การปฏิบัตใิหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 

กลาวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ

การดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  

ทำใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำใหทราบถึงจุดแข็ง 

(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
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โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผูมีสวนเก่ียวของเพื่อนำไปสูการ

ปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ 

ประชาชนและนำไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะ

มากที่สุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยาย

โครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตอง

เรงรีบดำเนินการและจะตองตั้งรับใหมั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย

สิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการปรับปรุงให

ดีข้ึน  ต้ังรับใหมั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการ

ขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิด

การพัฒนาทองถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็ง

และมีความย่ังยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดีย่ิง     

1.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

(๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

(๒)  เพื่อการปรับปรงุแผนงาน   

(๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 

(๔)  เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรงุมาตรการที่จะนำไปใชใหเหมาะสม 

(๕)  เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน 

(๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 

(๗)  เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 

(๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดรเิริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 

(๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

1.3 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑   

แต งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่ น   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ขอ ๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย  

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคดัเลือกจำนวนสามคน     

(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคดัเลือกจำนวนสองคน  

(๓) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

(๔) หัวหนาสวนการบรหิารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       

(๕) ผูทรงคณุวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
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โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กำหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   ขอ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  

และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ

ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๑2 (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    

ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น  พรอมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ ๑3 (๕)   

1.4 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลลำพูน ไดกำหนดรูปแบบการติดตาม

และประเมินผลตามคูมือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน” ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลลำพูน ดังน้ี 

  1.4.1 การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการ

ดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน ท่ี
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ไดรับการจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึง

โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งในกรณีท่ีพบ

ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ สำเร็จลุลวง

ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  วิธีการดำเนินงาน โดยใหทุกหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ในสังกัดองคการบริหารสวน

ตำบลลำพูนติดตามการใชงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีอยูในความรับผิดชอบของตนเอง 

และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พรอมทั้งจำนวนงบประมาณท่ีใชจริง รวมถึงรายงาน

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แตละโครงการ หลังจากดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแลว 

เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตำบลลำพูน เพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอไป 

  1.4.2 การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ

การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลลำพูนในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาและการประเมินผลใน

ภาพรวมของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลลำพูน จากกลุมประชากรตัวอยางในพื้นที่องคการบริหาร

สวนตำบลลำพูน ตามแบบท่ี 3/1 แบบท่ี 3/2 และแบบที่ 3/3 ตามคูมือ “การติดตามและประเมินผลการ

จัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยดำเนินการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลลำพูน เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใดที่

ประสบความสำเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กำหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคทีทำใหไมประสบ

ความสำเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กำหนดไว หรือมียุทธศาสตรการพัฒนาดานใดที่ควรปรับเปลี่ยน

แนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพ่ือนำเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบล

ลำพูน เปนขอมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนจะจัดทำแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตำบลลำพูนในครั้งตอไป 

 สิ่งที่จะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดำเนินการติดตาม

ประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตำบลลำพูน  ดังน้ี   

  1.การประเมนิผลในเชิงปริมาณ 

  (1)  แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
 - แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    - แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(2)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
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๒.  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

  เครื่องมือที่ใช  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ

องคการบริหารสวนตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมนิความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร

สวนตำบลลำพูนในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร

สวนตำบลลำพูนในแตละยุทธศาสตร 

1.5  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ทำใหรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 

2.  เห็นจุดสำคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทำใหเสร็จ  ซึ่งจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการ

นำไปปฏิบัตใิหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.  ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก

นอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค

บางสวน การเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรอืการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ 

เปนตน 

4.  ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก

สาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไป

ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

5.  ทำใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  

เมื่อทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเคร่ืองมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน

ใหมีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

6.  ทำใหทราบวาแผนงานท่ีนำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses)  

อะไรบาง และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวน

แลว  ผลการวิเคราะหจะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7.  ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ

นำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   

(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนำโครงการไป

ปฏิบัติประสบผลสำเรจ็  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ทั้ง

ผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลตางๆ)      
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8.  การประเมินจะชี้ ให เห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบ

ความสำเร็จตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และ

ปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

9.  การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย

โครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข

ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ

แขงขันกันการประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชน

สมควรสนับสนุนใหดำเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็

ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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สวนท่ี  2 

การติดตามและประเมินผล 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลลำพูน ไดดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยไดนำเอาคูมือ “การติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน มาใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน 
 ทั้งนี้ไดสรุปวิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตร  

และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน เพ่ือใหเห็นภาพรวมของทิศ

ทางการพัฒนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลลำพูน ไดกำหนดไวดวย ดังนี้ 

 2.1.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1).  วิสัยทัศน 

   “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สรางงานดานเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ” 

   2).  ยุทธศาสตร 

    ยุทธศาสตรที่ 1    การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาการทองเท่ียว 
   ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

  3).  เปาประสงค 

1). พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทางคมนาคมขน เพ่ือใหมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกสบาย

พรอมขนสงพืชผลทางการเกษตรเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

๒). ประชาชนในพื้นและเขตติดตอมีเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงติดตอไดกันอยางสะดวกสบาย 

3). ครอบครัวอบอุนมีภูมิคุมกัน ชมุชน  และสงัคมมคีวามเขมแข็ง 

4). เมืองนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5). ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สรางโอกาสและความเสมอภาคในสังคมสามารถเขาถึงบริการ

ของภาครัฐไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

6). การอนุรักษ   ฟนฟู  และบริหารจัดการดิน ปาไม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

7). มีการบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

เกษตรกรรม และเพื่อปองกันปญหาอุทกภัย ภัยแลง  

8). ประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม เพียงพอตลอดป 

9).  สงเสริมการสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
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10).  ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในทุกระดับ 

11).  ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

12).  ประชาชนในพ้ืนที่มีความสมานฉันทปรองดอง 

 4). กลยุทธ 

  1). การพัฒนาเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน 

  2). การพัฒนาการสาธารณูปโภค 

  3). การพัฒนาระบบจราจรและผังเมือง 

  4). การปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห 

 5). การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ การลงทุนและการพาณิชยกรรม 

 6). การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 7). การจัดระเบียบสรางความเขมแข็งใหแกสังคมและแกไขปญหายาเสพติด 

 8). การสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 

 9). การสงเสริมและพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม 

 10). การพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนใหมีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย 

 11). การพัฒนาปรบัปรงุ สงเสริมแหลงทองเท่ียวตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมดานการทองเที่ยว 

 12). การพัฒนาการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 13). การพัฒนาโครงสรางองคกรใหทันสมัย 

 14). การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

5. คาเปาหมาย 

1).  มีแหลงนำ้พอเพียงตอการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
๒).  การศกึษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเนื่อง 
3).  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร 
4).  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
5).  ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
6).  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
7). ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว  กีฬาและนันทนาการ

ของทองถ่ิน  
8).  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
9).  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10).  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 
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2.2 แบบติดตามและประเมินผลแบบ  2 และ ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น)   

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ

รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นป  โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕63 - กันยายน  

พ.ศ.๒564 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  
   ๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการบริหารสวนตำบลลำพูน   
   ๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำป (เดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564) 
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สวนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาทองถิน่ 
  3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

ป 2561 ป  2562 ป  2563 ป  6564 ป 2565 รวม  5  ป 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ด า น โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐาน 

63 29,686,419 11 6,146,000 34 46,233,987 48 115,283,408.00 34 58,095,000.00 190 255,444,814 

ด า น ก าร ส ง เส ริ ม

คุณภาพชีวิต 

84 10,280,000 20 7,447,708 23 8,803,963 24 9,831,033.00 28 11,058,516.00 179 47,421,220 

ด า น ก าร ส ง เส ริ ม

การศึกษา ศาสนา

แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม

ทองถิน่ 

28 3,676,000 9 3,279,911 11 3,201,713 12 3,322,768.00 12 3,322,768.00 72 16,803,160 

ด า น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรม ชาติ 

สิ่ งแ วด ล อ ม  แล ะ

พัฒนาการทองเที่ยว 

41 1,910,000 3 106,810 3 106,810 3 106,810.00 3 106,810.00 53 2,337,240 

ด า น ก า รบ ริ ห า ร

จัดการบานเมืองที่ด ี

32 3,334,400 5 1,014,600 9 198,600 10 209,025.00 10 209,025.00 66 4,965,650 

รวม 248 48,886,819 48 17,995,029 80 58,545,073 97 128,753,044.00 87 72,792,119.00 560 326,972,084 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบวา จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565) และ ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ถึง (ฉบับที่ 4)  ขององคการบริหารสวนตำบล

ลำพูน รวมทั้งสิ้น 97 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 128,753,044.00.00 บาท มีการกระจายของโครงการ

และงบประมาณ ครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร ใหความสำคัญกับยุทธศาสตรที่ 1 มากที่สุด จำนวน 48 โครงการ 

งบประมาณ 115,283,408.00  บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตรที่ 2 จำนวน 24  โครงการ งบประมาณ 

9,831,033.00บาท และนอยที่สุด คือ ยุทธศาสตรที่  3 จำนวนโครงการ 3 โครงการ  งบประมาณ 

106,810.00  บาท 

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ประจำป พ.ศ.2564   

(ฐานขอมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการที่

เสร็จ 

จำนวนโครงการที่อยู

ระหวางการดำเนนิการ 

จำนวนโครงการที่

ยังไมไดดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่

มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการที่

มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 16 36.36 2 4.55 1 2.27 - - - - 19 43.18 

ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม

คุณภาพชีวิต 

7 15.91 - - 7 15.91 - - - - 
14 

31.82 

ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

3 6.82 - - 7 15.91 - - - - 

10 

22.73 

ด า น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพ ยากรธรรมชาติ  

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ

พัฒนาการทองเท่ียว 

- - - - - - - - - - 

- 

- 

ดานการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

1 - - - - - - - - - 
1 

2.27 

รวม 26 59.09 2 4.55 16 36.36 - - - - 44 100 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบวา ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-

2565) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  ถึง  (ฉบับที่  4)  ขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน 

ประจำป 2564 จำนวนทั้งหมด 44  โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน  26 โครงการ คิดเปนรอยละ 

59.09 และจำนวนโครงการที่ยังไมไดดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.36  โดยยุทธศาสตร

ที่มีจำนวนโครงการเสร็จมากที่สุด คือยุทธศาสตรที่ 1 มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 16 โครงการ คิดเปน

รอยละ 36.36 รองลงมาคือยุทธศาสตรที่ 2 มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน 7  โครงการ คิดเปนรอยละ 

15.19  
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5. การเบิกจายงบประมาณป 2564 

ยุทธศาสตร 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 224,000.00 55.53 7,356,400 53.57 7,580,400 71.04 

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 7,351,885.00 4.91 - - 7,351,885.00 3.20 

ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

63,588.00 20.63 - - 63,588.00 13.43 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอมและพัฒนาการทองเที่ยว 

- - - - - - 

ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี - - - - - - 

รวม 7,639,473.00 100 7,356,400 53.57 14,995,873 100 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบวา มีการเบิกจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการ

ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)  ถึง 

(ฉบับที่  4)  ขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน ประจำป 2564 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 14,995,873  บาท  

แยกเปนงบปกติ จำนวน 7,639,473.00  บาท คิดเปนรอยละ 100 โดยงบประมาณตามโครงการที่ไดระบุไว

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)  ถึง (ฉบับท่ี  4)  ของ

องคการบริหารสวนตำบลลำพูน ประจำป 2564 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 128,753,044.00 บาท เมื่อนำขอมูล

การเบิกจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2564 มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดระบุไวในแผน การ

เบิกจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2564  คิดเปนรอยละ 11.64  ของงบประมาณท่ีไดระบุไวในแผน และ

ในสวนของสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประมาณการ

รายรับไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น  36,980,000  บาท 

6. งบประมาณระหวางดำเนินการ และยังไมไดดำเนินการ งบประมาณป พ.ศ.2564 (กันเงินจากขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายและโครงการจายขาดเงินสะสม) 

ลำดับ โครงการ แหลง

งบประมาณ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ

ระหวางดำเนินงาน 

(กันเงิน) 

1 โครงการปรับปรุงถนนสายชวยพัฒนพัฒนา หมูที่ 3  ขอบัญญัต ิ 200,000 200,000 

2 โครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ-

คลองหาเหนือ หมูที่ 3,หมูที่ 5 

ขอบัญญัต ิ 492,000 469,000 

งบประมาณระหวางดำเนินการ (กันเงิน) ขอบัญญัติ 669,000 

 

 

 

 



15 

สวนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  6. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป 2564 

ยุทธศาสตร 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

ดำเนินการเสร็จ

แลว 

อยูในระหวาง 

การดำเนินการ 

ยังไมได 

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน - - - - - 

ดานการสงเสรมิคณุภาพชีวิต - - - - - 

ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

2 - - 48,000 48,000 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมและพัฒนาการทองเที่ยว 

- - - - - 

ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี - - - - - 

รวม 2 - - 48,000 48,000 

 

สวนที่ 4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบวา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลลำพูน มีดังน้ี 

  1. องคการบริหารสวนตำบลลำพูน มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม

เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความตองการพัฒนาของประชาชนในทองถ่ิน 

  2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง มีจำนวนมากซึ่งภายใตขอจำกัดดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน จึงไมสามารถ

ดำเนินโครงการไดครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนด ทำใหรอยละของโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จนอย 

  3. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีหลากหลายประเด็น

ทำใหโครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาความตองการที่แทจริงของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ิน  แตงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหแกทองถ่ินไมสอดคลองกับจำนวนประเด็นปญหาความตองการ

ที่มีอยูจริงของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

  4. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเขามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ยังคงมีความ

ตองการใหทุกโครงการตองมีอยูในแผน โดยไมคำนึงถึงศักยภาพดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล

ลำพูน 

  5. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19 เพื่อ

เปนการยับยั้งและควบคุมการแพรระบาดของโรค จึงไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่  และใหงด

เวนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการตางๆ ที่มีผูเขารวมเปนจำนวน

มากได 

ขอเสนอแนะ 

  1. การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ควรมีการตั้งงบประมาณใหเหมาะสม  และควรพิจารณาโครงการที่มี
ความจำเปนตองดำเนินการ รวมถึงควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 
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  2. มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  มีการประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น ตองใหสอดคลองกับโครงการ ถูกตองตามหลักวิธีการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น 
 3. การตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตองดำเนินการ ซึ่งจะชวย
ลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม   
  4. บูรณาการและประสานความรวมมือการดำเนินงานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงการเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวน
จังหวัดสุราษฎรธานี รวมถึงสวนราชการตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการใหสามารถบรรลุเปาหมาย
ตามแผนที่กำหนดไวใหไดมากยิ่งข้ึน 
  5. สงเสริม และสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น รวมถึง
สามารถสะทอนปญหาความตองการที่แทจริงของประชาชนโดยสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ใหออกมาใน
รูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลลำพูนใหมีความ
สอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน เพื่อใหการดำเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว 
  6. สรรหาบุคลากรใหเพียงพอสอดคลองกับปริมาณงานและภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถ
แปลงไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยูในแผนที่กำหนดในสวนที่อยูใน
ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานนำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กำหนดไว โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ดำเนินงานทุกๆ ๖  เดือน   

สวนที่  ๑    ขอมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตำบลลำพูน 

  ๑.๒  วัน/เดอืน/ปที่รายงาน : 31  ตุลาคม  2564 
สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจำนวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการ  

ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนา 

โครงการท่ีนำไป

ปฏิบัติ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 48 19 

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 24 14 

ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

12 10 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

พัฒนาการทองเท่ียว 

3 - 

ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 10 1 

รวม 97 44 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการติดตามและประเมินผล พบวายุทธศาสตรและโครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.
2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน ป พ.ศ.2564  มีจำนวน
โครงการที่ปรากฏอยูในแผนจำนวน  97  โครงการ มีจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได จำนวน 44 โครงการ คิดเปน
รอยละ 45.36 โดยยุทธศาสตรที่ 1 มีจำนวนโครงการที่ไดปฏิบัติมากที่สุด จำนวน 19 โครงการ รองลงมาคือ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 มีจำนวนโครงการที่ไดปฏิบัติ จำนวน 14 โครงการ และยุทธศาสตรที่ 4 มีจำนวนโครงการท่ี
ปฏิบัตินอยที่สุด  จำนวน 1  โครงการ  
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แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
สวนที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   20   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย    จำนวน   7   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง   จำนวน  13   คน 
๒.  อายุ 

๒.๑   ต่ำกวา  ๒0  ป     จำนวน   0  คน   
  ๒.๒  ระหวาง  ๒0 - 3๐  ป  จำนวน   13 คน   
  ๒.๓  ระหวาง  31 - 40  ป  จำนวน   3 คน  
  2.4  ระหวาง  41-50  ป  จำนวน  2 คน 
  2.5  ระหวาง  51 – 60  ป  จำนวน  2 คน 
  ๒.6  มากกวา  ๖๐  ป       จำนวน  0 คน   

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ำกวาประถม/ประถมศึกษา  จำนวน      5 คน   
  ๓.๒  มัธยม/เทียบเทา          จำนวน  2 คน    
  3.3  อนุปริญญา    จำนวน  3 คน 
  ๓.4  ปรญิญาตรี       จำนวน        10 คน    
  ๓.5  สูงกวาปรญิญาตรี      จำนวน   0    คน 
  3.6  อื่นๆ    จำนวน  0 คน 

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ    จำนวน  0 คน   
  ๔.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน  3 คน 
  ๔.๓  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  จำนวน  2 คน 
  ๔.๔  รับจาง    จำนวน  2 คน 
  4.5  นักเรียน/นักศึกษา   จำนวน  4 คน 
  4.6  เกษตรกร    จำนวน  9 คน 
  ๔.๕  อื่นๆ    จำนวน  0 คน 
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คาเฉลี่ยผลการ

ประเมินความพึง
พอใจ 

ระดับความพึง
พอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.50 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2.55 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.55 พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 2.40 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2.50 พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.50 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 2.65 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 2.15 พอใจ 
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2.30 พอใจ 
 
หมายเหตุ การวิเคราะหขอมูลในสวนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย 
(Mean) และการแปรผล แบงเปน 3 ระดับความสำคัญ คือ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ซึ่งกำหนดเกณฑการให
คะแนนแตละขอคำถาม ดังนี้  
   1) พอใจมาก หมายถึง 3 คะแนน  
   2) พอใจ หมายถึง 2 คะแนน  
   3) ไมพอใจ หมายถึง 1 คะแนน  
   ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย โดยกำหนดอัตราภาคชั้น ( Interval) ดังนี้  
   ชวงคะแนนคาเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
   2.34 – 3.00      มาก  
   1.67 – 2.33             ปานกลาง  
   1.00 – 1.66      นอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละ
ยุทธศาสตร 
สวนที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   20   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย    จำนวน     6   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง   จำนวน    14   คน 
๒.  อายุ 

๒.๑   ต่ำกวา  ๒0  ป     จำนวน   0  คน   
  ๒.๒  ระหวาง  ๒0 - 3๐  ป  จำนวน   3 คน   
  ๒.๓  ระหวาง  31 - 40  ป  จำนวน   10 คน  
  2.4  ระหวาง  41-50  ป  จำนวน  4 คน 
  2.5  ระหวาง  51 - 60  ป  จำนวน  2 คน 
  ๒.6  มากกวา  ๖๐  ป       จำนวน  1 คน   

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ำกวาประถม/ประถมศึกษา  จำนวน      10 คน   
  ๓.๒  มัธยม/เทียบเทา          จำนวน  7 คน    
  3.3  อนุปริญญา    จำนวน  0 คน 
  ๓.4  ปรญิญาตรี       จำนวน        3 คน    
  ๓.5  สูงกวาปรญิญาตรี      จำนวน   0    คน 
  3.6  อื่นๆ    จำนวน  0 คน 

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ    จำนวน  1 คน   
  ๔.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน  1 คน 
  ๔.๓  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  จำนวน  3 คน 
  ๔.๔  รับจาง    จำนวน  5 คน 
  4.5  นักเรียน/นักศึกษา   จำนวน  1 คน 
  4.6  เกษตรกร    จำนวน  9 คน 
  ๔.๕  อื่นๆ    จำนวน  0 คน 
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรที่  ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ความพงึพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คาเฉลี่ยผลการ

ประเมินความพึง
พอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.40 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2.40 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.45 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 2.35 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2.35 พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.45 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชานในทองถ่ิน 2.50 พอใจมาก 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 2.25 พอใจ 

ยุทธศาสตรที่  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ความพงึพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คาเฉลี่ยผลการ

ประเมินความพึง
พอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.10 พอใจ 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2.10 พอใจ 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.35 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 2.30 พอใจ 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2.40 พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.25 พอใจ 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชานในทองถิ่น 2.30 พอใจ 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 2.15 พอใจ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความพงึพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คาเฉลี่ยผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.25 พอใจ 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2.30 พอใจ 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.45 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 2.30 พอใจ 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2.30 พอใจ 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.60 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชานในทองถ่ิน 2.50 พอใจมาก 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 2.20 พอใจ 
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ยุทธศาสตรที่  ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และ
พัฒนาการทองเที่ยว 

ความพงึพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คาเฉลี่ยผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.10 พอใจ 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2.35 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.35 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 2.20 พอใจ 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2.30 พอใจ 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.35 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชานในทองถ่ิน 2.60 พอใจมาก 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 2.15 พอใจ 

ยุทธศาสตรที่  ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ความพงึพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คาเฉลี่ยผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.10 พอใจ 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2.35 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.35 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 2.20 พอใจ 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2.30 พอใจ 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.35 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชานในทองถ่ิน 2.55 พอใจมาก 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2.30 พอใจ 

 
หมายเหตุ การวิเคราะหขอมูลในสวนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย 
(Mean) และการแปรผล แบงเปน 3 ระดับความสำคัญ คือ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ซึ่งกำหนดเกณฑการให
คะแนนแตละขอคำถาม ดังนี้  
   1) พอใจมาก หมายถึง 3 คะแนน  
   2) พอใจ หมายถึง 2 คะแนน  
   3) ไมพอใจ หมายถึง 1 คะแนน  
  ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย โดยกำหนดอัตราภาคชั้น ( Interval) ดังนี้  
   ชวงคะแนนคาเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
   2.34 – 3.00      มาก  
   1.67 – 2.33             ปานกลาง  
   1.00 – 1.66      นอย 
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สวนที่  3 

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 13 และขอ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน และการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ

ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  ใหคณะกรรมการดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว โดยดำเนินการ

ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย โดยคณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผล

การประเมินคณุภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดตาม

ความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานเสนอใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

  ดังนั้น  เพ่ือใหการประเมินเปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบหนังสือสั่ง

การดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงไดดำเนินการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาตาม

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยใชแบบตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

และแนวทางการติดตามและประเมนิผลโครงการ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น 
ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได 

1 1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมลูพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 17.56 
2 2. การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ 20 12.45 
3 3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 52.46 

     3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 8.78 
     3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.78 
     3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 8.44 

     3.4 วิสัยทัศน (5) 4.33 
     3.5 กลยุทธ  (5) 4.20 
     3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4.60 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4.33 
     3.8 แผนงาน (5) 4.60 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 4.40 

 รวมคะแนน 100 82.47 
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2. การพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ 8.11 

๒. การประเมินผลการนำแผนพฒันาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 7.89 

๓. การประเมินผลการนำแผนพฒันาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8.11 

๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ 7.89 

๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย  ๖๐ 47.67 

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (๕) 4.33 

   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  (๕) 4.22 

   ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  (5) 4.00 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (๕) 3.89 

   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

(5) 4.22 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 3.78 

   ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (๕) 4.00 

   ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใตหลักประชารฐั  

(5) 3.56 

   ๕.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตโครงการ)  (๕) 3.89 

   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.11 

   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ  (5) 3.78 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 3.89 

รวม ๑๐๐ 79.67 
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3.3  การติดตามและประเมินผลดวยระบบ  e-plan (ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใชจายงบประมาณของ อปท.) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑๓  และขอ ๑๔  ประกอบกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนอง

ความตองการประชาชน  เพ่ือใหการดำเนินงานมุงสูเปาหมายดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดริเริ่ม

โครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชอยางเหมาะสม  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการ

บริหารงาน ทั้งนี้ ไดมีการดำเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 

 เพื่อใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน  ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖4) เปนไปดวยความถูกตองและ

บรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดังกลาว  

องคการบริหารสวนตำบลลำพูน  จึงไดดำเนินการนำเขาขอมูลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ในระบบ e-plan  และไดนำขอมูลในระบบดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผล

แผนครั้งน้ี  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลลำพูน  ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(ระหวางเดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือนกันยายน  2564) 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 30(5) กำหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

       ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ขอ 30(5) 

องคการบริหารสวนตำบลลำพูน  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใชจาย และผลการ

ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ระหวาง

เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564)  มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ

กำกับการบริหารจัดการ องคการบริหารสวนตำบลลำพูน ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน 

  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สรางงานดานเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา  

 ไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม และพัฒนาการทองเท่ียว 

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

ค. การวางแผน 

     อบต.ลำพูน ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตาม

กระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อรับฟงปญหา

และความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่  กอนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นท่ี ที่บรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 
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อบต. ลำพูน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2562  โดยไดกำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 

2561-2565) ดังน้ี  

 
ยุทธศาสตร 2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

63 29,686,419 11 6,146,000 34 46,233,987 48 115,283,408.00 34 58,095,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
คุณภาพชีวิต 

84 10,280,000 20 7,447,708 23 8,803,963 24 9,831,033.00 28 11,058,516.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

28 3,676,000 9 3,279,911 11 3,201,713 12 3,322,768.00 12 3,322,768.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
พัฒนาการทองเที่ยว 

41 1,910,000 3 106,810 3 106,810 3 106,810.00 3 106,810.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ด ี

32 3,334,400 5 1,014,600 9 198,600 10 209,025.00 10 209,025.00 

รวม 248 48,886,819 48 17,995,029 80 58,545,073 97 128,753,044.00 87 72,792,119.00 
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จ. การจัดทำงบประมาณ       
   ผูบริหารอบต.ลำพูน ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณ และโครงการจายขาดเงนิสะสม จำนวน 44 โครงการ งบประมาณ 19,029,536.00 บาท สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 
ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 19 9,929,400.00 

การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 14 9,015,048.00 

การสงเสรมิการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมทองถิ่น 10 75,088.00 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพัฒนาการทองเที่ยว - - 

การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 1 10,000.00 

รวม 44 19,029,536.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ลำพูน   

ลำดบัท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

1. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยประชาสรางสรรค หมูที1่  

493,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสรางสรรค หมูที่1 ผิวจราจร
กวาง4.00เมตร ยาว 1,900.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม
นอยกวา 7,600.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลกุขางละ 0.50 ม. 

2. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยเขาตังกวน หมูท่ี2 

498,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายซอยเขาตงักวน หมูที2่ ผิวจราจรกวาง
4.00เมตร ยาว1,000.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
4,000 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร 

3. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยเขาหนาแดง (ชวงที่ 2) หมูที่ 3 

227,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 385.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,500.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.50 ม. รายละเอียดตามที่ อบต.ลำพนูกำหนด 

4. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานหมาก-ทายนา (ชวงที่ 2) ม.4  

495,000.0 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระยะทาง 
1,970.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 7,880.00 ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 ม. รายละเอียดตามท่ี อบต.ลำพูนกำหนด 

5. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยวงแหวน หมูที่ 5 

493,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระยะทาง 
1,000.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000.00 ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 ม. รายละเอียดตามท่ี อบต.ลำพูนกำหนด 

6. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยภายในชุมชนเคหะบานกอบแกว 
หมูที่ 6 

629,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ระยะทาง 
266.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,064.00 ตร.ม. ไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.50 ม. รายละเอียดตามที่ อบต.ลำพูนกำหนด 

7. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสุวรรณ 3 (ชวงท่ี 2) หมูท่ี 7 

493,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระยะทาง 
1,970.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 7,880.00 ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 ม. รายละเอียดตามท่ี อบต.ลำพูนกำหนด 

8. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางในชอง-เขาไทร (ชวงท่ี 2) หมูท่ี 2 

493,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 
2,435.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 9,740.00 
ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  

9. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางภิรมพงศ หมูที่ 3 

499,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระยะทาง 
1,800.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 7,200.00 ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.25 ม. รายละเอียดตามท่ี อบต.ลำพูนกำหนด 



30 

10. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานหมาก-คลองหาเหนือ (ชวงที่ 2) หมู
ที่ 4 -หมูที่ 3 

1,035,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ระยะทาง 
3,744.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 18,870.00 ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 ม. รายละเอียดตามท่ี อบต.ลำพนูกำหนด 

11. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางกอบแกวฯ-เขาชะ หมูที่ 6 

493,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระยะทาง 
2,220.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,880.00 ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 ม. รายละเอียดตามท่ี อบต.ลำพูนกำหนด 

12. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหาย
เน่ืองจากอุทกภัย หมูที่ 1,หมูท่ี 5 

595,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

ซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหาย หมูที่ 1 จำนวน 3 สาย และหมูที่ 5 จำนวน 
5 สาย 

13. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหาย
เน่ืองจากอุทกภัย หมูที่ 2,หมูท่ี 4 

550,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 
  

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

ซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหาย หมูที่ 2 จำนวน 2 สาย และหมูที ่4 จำนวน 
7 สาย 
  

14. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหาย
เน่ืองจากอุทกภัย หมูที่ 3 

1,149,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

ซอมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมูที่ 3 จำนวน 11 สาย  

15. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหาย
เน่ืองจากอุทกภัย หมูที่ 6 

478,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

ซอมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมูที่ 6 จำนวน 5 สาย  

16. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหาย
เน่ืองจากอุทกภยั หมูที่ 7 

408,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

ซอมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมูที่ 7 จำนวน 4 สาย  

17. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมแซมระบบทอสงน้ำประปาฝาย
หนานลูกปลา หมูท่ี 1,2,7 

232,400.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนมีน้ำใชอุปโภคและ
บริโภค 

ซอมแซมระบบทอสงน้ำประปาฝายหนานลูกปลา หมูที1่,2,7  

18. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนสายชวยพัฒนพัฒนา 
หมูที่ 3  

200,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

ปรับปรุงถนน โดยการลงหินแอนไฮรไดร ผิวจราจรกวาง 3.50 ม. ยาว 
655.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,292.50 ตร.ม. 

19. 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการบุก เบิกและปรับปรุงถนน สาย
ประชาอุทิศ-คลองหาเหนือ หมูที่ 3,5  

469,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่ อใหประชาชนมีถนนสำหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 

ทำการบุกเบิกและปรับปรุงถนน โดยการลงหินแอนไฮรไดร ผิวจราจรกวาง 
4.00 ม. ยาว 1,142.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,568.00 ตร.ม. 

20. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการระบบบริการแพทยฉุกเฉินองคการ
บริหารสวนตำบลลำพูน 

146,000.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนที่เจ็บปวยฉุกเฉิน
และประสบอุบั ติเหตุไดรับบริการ
การแพทยทีมี่มาตรฐานและทันทวงที 

สงเสริมการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

21. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
(ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา) 

96,538.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมและเห็น
ความสำคัญในการนำสุนัขและแมวไป
รับการฉีดวัคซีน 

ดำเนินการปองกันและควบคุมโรคโดยการฉีดวคัซีน 
 
 
  



31 

22. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม 

14,100.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เต รีย ม พ ร อ ม ใน ก า ร ให บ ริ ก า ร
ประชาชนและ ในการช วย เห ลือ
ผูประสบภัย 

จัดตั้งศูนยอำนวยความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

23. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต 

14,100.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เต รีย ม พ ร อ ม ใน ก า ร ให บ ริ ก า ร
ประชาชนและ ในการช วย เห ลือ
ผูประสบภัย 

จัดตั้งศูนยอำนวยความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

24. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 33,300.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสรางกลไกการมีสวนรวมในการ
ลดปญหาแพรระบาดของยาเสพติด 

จัดกิจกรรมใหความรูแกผูนำทองถิ่น ประชาชนและเยาวชนในชุมชน 

25. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตตำบล
ลำพูน 

37,900.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปน
การรวมกันคดิ รวมกันทำและรวมกัน
พัฒนากอใหเกิดความรักสามัคคีใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะในอาชีพตางๆใหแกกลุมสตรีและผูท่ี
สนใจ 

26. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพฒันาเด็กเล็ก 91,500.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ อส งเสริมให เด็กนัก เรี ยนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดออกกำลังกาย 

จัดการ/เขารวมการแขงขันกีฬา 

27. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการแขงขันกีฬาอปท.คัพ อำเภอบานนา
สาร 

24,536.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนออกกำลัง
กาย 

จัดการแขงขันกีฬา 

28. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

โค รงก าร เข า ร วม ก ารแข งขั น กี ฬ ากั บ
หนวยงานอ่ืน(อบจ.สุราษฎรธานีคัพ) 

23,854.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนออกกำลัง
กาย 

จัดการแขงขันกีฬาหรือเขารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงานอืน่ 

29. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 7,572,000.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ อจัดบริการสวัสดิการสังคมแก
ผูสูงอาย ุ

จัดบรกิารสวัสดิการสังคมแกผูสงูอาย ุ

30. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000.00 

สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
  

เพื่ อจัดบริการสวัสดิการสังคมแก
ผูปวยเอดส 

จัดบริการสวัสดิการสังคมแกผูปวยเอดส 
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31. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ 1,200,000.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดบริการสวัสดิการสังคมแกผุู
พิการ 

จัดบริการสวัสดิการสังคมแกผูพิการ 

32. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวติ 

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ปงบประมาณ 2564 

43,520.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกประชาชนโดยเฉพาะชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา 

ผูเขารวมฝกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบตัิ จำนวน 50 คน 

33. 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชวีิต 

โครงการจัดการแขงขั น กีฬาและสงตัว
นักกีฬาไปแขงขันในระดับอำเภอ , จังหวัด 
ของเด็ก เยาวชน ประชาชนภายในตำบล
ลำพูน  

72,292.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา การออก
กำลั งก าย ให เด็ ก  เย าวชน  แล ะ
ประชาชน 

จัดการแขงขันกีฬาและสงตัวนักกีฬาไปแขงขันในระดับอำเภอ , จังหวัด 

34. 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ก าร ศึ ก ษ าศ าส น า 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ทองถ่ิน 

โครงการอบรมพัฒนาครูผู ดูแล เด็กและ
บุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

11,050.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปดโอกาสใหครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของเด็กนัก เรียนและทิศ
ทางการจัดการศึกษ าท องถิ่ น ใน
ทศวรรษหนา 

อบรมและพัฒนาครูผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาของศพด.จำนวน 
3 ศูนยอบต.ลำพูน 

35. 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ก าร ศึ ก ษ าศ าส น า 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวันศพด.) 

490,000.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ อให เด็กนักเรียนของ ศพด. ใน
สังกัดอบต.ลำพูน ไดรับประทาน
อาหารกลางวัน ครบ  5 หมู แล ะ
สุขภาพที่แข็งแรง 

สนบัสนุนคาอาหารกลางวันใหแก ศพด.จำนวน3ศูนย ในสังกัดอบต.ลำพูน 

36. 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ก าร ศึ ก ษ าศ าส น า 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ทองถิ่น  

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาสื่อการเรียนการสอน,คาวัสดุ
การศึกษาและเครื่ิ่องเลนพัฒนาการ) 

170,000.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพใหแกเด็กนักเรยีน
ของ ศพด. ในสังกัดอบต.ลำพูน 

สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนใหแก ศพด.จำนวน3ศูนย ในสังกัดอบต.
ลำพูน 
 
  

37. 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ก าร ศึ ก ษ าศ าส น า 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ทองถิ่น 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการ
เรียน,คาเครื่องแบบนักเรียนและคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

113,000.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ อสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาใหแก เด็ กนัก เรียนของ 
ศพด.ในสังกัดอบต.ลำพูน 

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาใหแกเด็กนักเรียน ศพด.ในสังกัด
อบต.ลำพุน 

38. 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ก าร ศึ ก ษ าศ าส น า 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ทองถิ่น 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  908,278.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ อจ ายเปนคาจัด ซ้ืออาหารเสริม 
(นม)แก เด็กนักเรียนของศพด.และ
โรงเรียนในสงักดั สพฐ. 

สนับสนุนคาอาหารเสริม(นม)แกนักเรียน ศพด.จำนวน3ศูนยของอบต.ลำพนู
แลโรงเรียนในสังกัดสพฐ.จำนวน3โรงเรียน 



33 

39. 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ก าร ศึ ก ษ าศ าส น า 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ทองถิ่น 

โครงการงานประเพณขีวัญขาว 37,800.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปนการทำขวัญขาวและรวมสืบ
สานและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
ในทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมทำขวัญขาว 

40. 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ก าร ศึ ก ษ าศ าส น า 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ทองถิ่น 

โครงการสมโภชนศาลหลักเมืองตำบลลำพูน 16,995.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปนการสมโภชนศาลหลักเมือง
และสรางขวัญกำลังใจแกประชาชน 

จัดกิจกรรมสมโภชนศาลหลักเมือง 

41. 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ก าร ศึ ก ษ าศ าส น า 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ทองถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณวีันลอยกระทง 23,663.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปนการรวมสืบสานและอนุรักษ
ประเพณีและวัฒนธรรมในทองถิ่น 

จัดงานประเพณีลอยกระทง 

42. 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ก าร ศึ ก ษ าศ าส น า 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ทองถิ่น 

โครงการนำเด็กเขาวัด 450.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหเด็กรูจักประเพณีไทยและรวม
สื บ ส า น อ นุ รั ก ษ ป ร ะ เพ ณี แ ล ะ
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมนำเด็กนักเรียนของ ศพด. จำนวน3ศูนยเขาวัดเพื่อทำกิจกรรม
ทางศาสนา 

43. 
ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ก าร ศึ ก ษ าศ าส น า 
และวัฒนธรรม 

โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 84,800.00 
สำนั กปลัด  อบจ ., สำนั ก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ อสงเสริมและสนับสนุนให เด็ ก 
เยาวชน ไดมีความรู ความเข าใจ
เกี่ย วกับบทบาท สิทธิและหนาที่
ตนเอง 

จัดกิจกรรมนันทนาการและกจิกรรมการแสดงตางๆ  

44. 
การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดและการจัดทำหรือปรบัปรุงขอมูลแผน
ที่ภาษีและลงทะเบียนทรพัยสิน 

50,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนักชาง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดและการจัดทำหรือปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและลงทะเบียน
ทรัพยสิน 

พัฒนาการจัดเก็บรายไดและจัดทำหรือปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสนิ 
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ฉ.การใชจายงบประมาณ 
                  อบต.ลำพูน มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการ

กอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จำนวนเงิน 9,953,373.00 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ 

จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 9,284,373.00  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

หมายเหตุ ** ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (e-plan)  จะแสดงรายละเอียดโครงการที่มีการเบิกจาย

งบประมาณ เฉพาะโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ไมรวม

โครงการจากการจายขาดเงนิสะสม 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

5 1,866,000.00 3 1,197,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสรมิคุณภาพชีวิต 7 8,023,785.00 7 8,023,785.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสรมิการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

3 63,588.00 3 63,588.00 

ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

- - - - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

- - - - 

รวม 15 9,953,373.00 13 9,284,373.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณ อบต.ลำพูน ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร ชือ่โครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญตัิ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบกิจาย คงเหลือ 

1.  
ก าร พั ฒ น าด าน โค ร งส ร า ง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย

เขาตังกวน หมูที ่2 
498,000.00 495,000.00 495,000.00 3,000.00 

2.  
ก าร พั ฒ น าด าน โค ร งส ร า ง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย

เขาหนาแดง หมูที่ 3 
227,000.00 224,000.00 224,000.00 3,000.00 

3.  
ก าร พั ฒ น าด าน โค ร งส ร า ง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย

ภายในชุมชนเคหะ หมูที่ 6 
629,000.00 478,000.00 478,000.00 151,000.00 

4.  
ก าร พั ฒ น าด าน โค ร งส ร า ง

พ้ืนฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนสายชวยพัฒนพัฒนา หมูที่ 3 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

5.  
ก าร พั ฒ น าด าน โค ร งส ร า ง

พ้ืนฐาน 

โครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนน สายประชาอุทิศ-

คลองหาเหนือ หมูที่ 3,5 
469,000.00 469,000.00 0.00 0.00 

6.  
การพัฒ นาด านการส ง เสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 96,538.00 66,165.00 66,165.00 30,373.00 

7.  
การพัฒ นาด านการส ง เสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหม 
2,500.00 300.00 300.00 2,200.00 

8.  
การพัฒ นาด านการส ง เสริม

คุณภาพชีวติ 

โครงการปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนชวง

เทศกาลสงกรานต 
4,100.00 600.00 600.00 3,500.00 
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9.  
การพัฒ นาด านการส ง เสริม

คุณภาพชีวิต 
เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 7,572,000.00 6,670,600.00 6,670,600.00 901,400.00 

10.  
การพัฒ นาด านการส ง เสริม

คุณภาพชีวิต 
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 90,000.00 74,000.00 74,000.00 16,000.00 

11.  
การพัฒ นาด านการส ง เสริม

คุณภาพชีวติ 
เบ้ียยังชีพความพิการ 1,200,000.00 1,169,600.00 1,169,600.00 30,400.00 

12.  
การพัฒ นาด านการส ง เสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปงบประมาณ 2564 
43,520.00 42,520.00 42,520.00 1,000.00 

13.  
การสงเสริมการศึกษาศาสนา 

และวฒันธรรมทองถิ่น 
โครงการงานประเพณีขวัญขาว 27,430.00 27,430.00 27,430.00 0.00 

14.  
การสงเสริมการศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
โครงการสมโภชนศาลหลักเมืองลำพนู 12,495.00 12,495.00 12,495.00 0.00 

15.  
การสงเสริมการศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
โครงการงานประเพณีลอยกระทง 23,663.00 23,663.00 23,663.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตำบลลำพูน 

ยุทธ 
ศาสตร 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจาย 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

48 69,104,000.00 19 2,023,000.00 5 1,866,000.00 3 1,197,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

24 10,371,928.00 14 9,015,048.00 7 8,023,785.00 7 8,023,785.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

12 4,440,203.00 10 75,088.00 3 63,588.00 3 63,588.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว 

3 1,914,900.00 - - - - - - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการบานเมือง
ท่ีดี 

10 4,189,000.00 1 10,000.00 - - - - 

รวม 97 128,753,044.00 44 11,123,136.00 15 9,953,373.00 13 9,284,373.00 
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ช.ผลการดำเนินงาน 

  องคการบริหารสวนตำบลลำพูน  ไดดำเนินการโครงการตามบัญญัติงบประมาณ  ป 2564 ในเขตพื้นที่  

โดยไดรับความรวมมือ  การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน

โครงการตางๆ  ประสบผลสำเร็จดวยดี  กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและพื้นที่ใกลเคียง  โดยมีผล

การดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยประชาสรางสรรค หมูที่1  

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยเขาตังกวน หมูท่ี2 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยเขาหนาแดง (ชวงท่ี 2) หมูที่ 3 

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบานหมาก-ทายนา (ชวงท่ี 2) ม.4  

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยวงแหวน หมูที่ 5 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยภายในชุมชนเคหะบานกอบแกว หมูที่ 6 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยสุวรรณ 3 (ชวงที่ 2) หมูที่ 7 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางในชอง-เขาไทร (ชวงท่ี 2) หมูที่ 2 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางภิรมพงศ หมูที่ 3 

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบานหมาก-คลองหาเหนือ (ชวงที่ 2) หมูที่ 4 -หมูที่ 3 

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกอบแกวฯ-เขาชะ หมูที่ 6 

12. โครงการซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมูท่ี 1,หมูที่ 5 

13. โครงการซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมูท่ี 2,หมูที่ 4 

14. โครงการซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมูท่ี 3 

15. โครงการซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมูท่ี 6 

16. โครงการซอมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมูท่ี 7 

17. โครงการซอมแซมระบบทอสงน้ำประปาฝายหนานลูกปลา หมูที่ 1,2,7 

18. โครงการปรับปรุงถนนสายชวยพัฒนพัฒนา หมูท่ี 3  

19. โครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนน สายประชาอุทิศ-คลองหาเหนือ หมูที่ 3,5  

20. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา(ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา) 

21. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

22. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

23. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ 2564 

24. โครงการงานประเพณีขวัญขาว 

25. โครงการสมโภชนศาลหลักเมืองตำบลลำพูน 

26. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 

  ทั้งนี้  หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ  ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารงานของ อบต.ลำพูน ทราบ  เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและ

ปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 
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สวนท่ี  4 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
4.1  ผลการติดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕61-2565) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน  สามารถ
สรุปได  ดังนี้ 
 ๑.๑  องคการบริหารสวนตำบลลำพูนไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔8 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561)   
 ๑.๒  องคการบริหารสวนตำบลลำพูนสามารถดำเนินงานไดนอยกวารอยละ  ๕๐  ของแผนฯ 
  ๑)  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

  โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน   97 โครงการ 
     สามารถดำเนินการได     จำนวน   44  โครงการ    
     คิดเปนรอยละ  45.36 
 
  

การดำเนินงาน แผนพฒันา 
ทองถิ่น 
๒๕65 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕64 

ขอบัญญัติ 
๒๕64 

ดำเนิน 
การ 

ไดจริง 
จำนวนโครงการ 97 44 44 26 

รอยละ - 45.36 45.36 26.80 
 
จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นวาแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป ๒๕64  มี

จำนวนโครงการ/กิจกรรมในปริมาณมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่สามารถดำเนินการไดจริงใน
ปงบประมาณ  สาเหตุเนื่องมาจากปญหาและความตองการของประชาชนมีมากขึ้น  ในขณะที่งบประมาณ
รายจายประจำปมีจำกัด  จึงมีความจำเปนที่จะตองใชงบประมาณในการจัดทำโครงการตางๆ จากการจายขาด
เงินสะสม  และการจัดทำและเสนอโครงการชวงใกลสิ้นปงบประมาณ ทำใหไมสามารถดำเนินการโครงการได
ทันในปงบประมาณ   
 
2.  ขอรองเรียนและรองทุกขจากประชาชน 
  องคการบริหารสวนตำบลลำพูน  ไมมีขอรองเรียนและความขัดแยงกับประชาชน  มีเพียงขอรองทุกข
ที่ตองการใหองคการบริหารสวนตำบลลำพูนดำเนินการแกไขให  เมื่อองคการบริหารสวนตำบลลำพูนได
ดำเนินการแกไขแลว  ประชาชนก็เกิดความพึงพอใจ  หากปญหาที่เกิดข้ึนองคการบริหารสวนตำบลลำพูนยังไม
สามารถแกไขใหได ประชาชนในพ้ืนท่ีก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไมพอใจในท่ีสุด   
 
3.  ปญหาและอุปสรรคขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน 
   (1) องคการบริหารสวนตำบลลำพูน มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนท่ี

จำกัด ไมเพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความตองการพัฒนาของประชาชนในทองถ่ิน  
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    (2) จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  มีจำนวนมากซึ่ง

ภายใตขอจำกัดดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน จึงไมสามารถดำเนินโครงการไดครบทุก

โครงการตามแผนที่กำหนดได ทำใหรอยละของโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จนอยมาก  

   (3)  การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น มี

หลากหลายประเด็นทำใหโครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาความตองการท่ีแทจริงของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  แตงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหแกทองถิ่นไมสอดคลองกับจำนวนประเด็น

ปญหาความตองการที่มีอยูจริงของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

   (4) การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเขามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ยังคงมี

ความตองการใหทุกโครงการตองมีอยูในแผน โดยไมคำนึงถึงศักยภาพดานงบประมาณขององคการบริหารสวน

ตำบลลำพูน 

   (5) สัดสวนของโครงการในแตละยุทธศาสตรที่นำไปปฏิบัติจริงไมสอดคลองกับพันธกิจ และ

เปาหมาย ของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเนนดานโครงสรางพื้นฐานเปนสวนใหญ 

4.  ขอเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา)   
เพื่อใหการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีขอเสนอแนะ  ดังน้ี   
 4.๑  การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล 

(1) การปรับแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน  ควรพิจารณา
โครงการที่มีความจำเปนตองดำเนินการ  รวมถึงควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(2)  การตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานที่จะตองดำเนินการ ซึ่ง
จะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม   

(3)  บูรณาการและประสานความรวมมือการดำเนินงานกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ รวมถึง
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น องคการ
บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี รวมถึงสวนราชการตางๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการใหสามารถ
บรรลุเปาหมายตามแผนที่กำหนดไวใหไดมากยิ่งขึ้น 

(4)  สงเสริม และสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือให
ประชาชนมีความรูความเขาใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่น รวมถึงสามารถสะทอนปญหาความตองการที่แทจริงของประชาชนโดยสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
ใหออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลลำพูน
ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลลำพูน เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว 

(5) สรรหาบุคลากรใหเพียงพอสอดคลองกับปริมาณงานและภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบลลำพูน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยูในแผนที่
กำหนดในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของแตละหนวยงานนำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4.๒  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน ทั้งถนน ประปา และไฟฟา ใชสามารถใชงานไดดี 

และเพียงพอกับความตองการของประชาชน   
๒)  ควรปรับปรุงสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางเพียงพอ  เชน  มีจุดบริการและ

เกาอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคำแนะนำที่ดี   
๓)  ควรประชาสัมพันธขาวสารผานทางชองทางตางๆ เชนผานทางหอกระจายขาว  บอรด

ปดประกาศประจำหมูบาน  เว็ปไซต และสื่อโซเชียลมีเดียมากกวานี ้และประชาสัมพันธขาวสารบอยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เชน การจัดทำโครงการ อบต. 

เคลื่อนที่ เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการขององคการบริหารสวน
ตำบลลำพูน และควรเชิญหนวยงานราชการขางเคียงเขารวม  เชน รพ.สต.บานปลายน้ำ  สาธารณสุขอำเภอ  
โรงพยาบาลบานนาสาร  เกษตรอำเภอ เปนตน เพ่ือใหความรูและการบริการแกประชาชน 

๕)  การดำเนินโครงการใดๆ ใหมีหนังสือแจงประชาชนเขารวมใหมากขึ้น  เพื่อรับทราบ
ขอมูลขาวสารและมีสวนรวมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององคการบรหิารสวนตำบลลำพูนมากขึ้น 

จากขอเสนอแนะดังกลาว  หากองคการบริหารสวนตำบลลำพูนสามารถดำเนินการไดจริง และเกิด
ประโยชนอยางสูงสุดกับประชาชนในตำบล  จะสงผลใหประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
 


