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ค ำน ำ 

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปางได้จัดท าข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน              
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี รวมทั้งได้ปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท าการติดตามประเมินผลกระบวนการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางได้ก าหนด
แนวทาง หลักเกณฑ์ กรอบและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่น าไปปฏิบัติว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์การติดตามและประเมินที่ได้ สามารถน าไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางในปีต่อๆ ไป รวมทั้งเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าปาง หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะน าไปใช้ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด             
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์กับงบประมาณที่ได้ด าเนินการต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ท างานใกล้ชิด
ประชาชน เป็นหน่วยงานที่มีคณะผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชน หรือกล่าวได้ว่า
คณะผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นข้าราชการการเมืองที่อาสาเข้ามาเพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและเทคโนโลยี เกิดการ
เคลื่อนย้ายของประชากร แรงงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค 
อาชญากรรมข้ามชาติ และกระแสประชาธิปไตยที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและค่านิยมของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปางอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางต้องท างานเชิงรุก
มากขึ้น มีการก าหนดให้มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ให้ความส าคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเพ่ิม
ผลผลิต การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับได้เข้าร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนา 

บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางมิได้มีเพียงหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้
เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความเสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บัญญัติไว้ตามกฎหมาย โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และ
จุดมุ่งหมาย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัด อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา การวางแผนการพัฒนาจึงมีความส าคัญต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนการพัฒนาเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ ทั้งนี้ กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นยังส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็นข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของท้องถิ่น ท าให้สามารถก าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุม และตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้ 
สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในท้องถิ่น ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่น
ให้กับท้องถิ่น ตลอดจนการมีภาคีแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  จากความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาที่กล่าวมา แม้ว่าองค์กรจะมีแผนพัฒนาที่ดีเพียงใด 
แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ เกิดขึ้นได้ ย่อมไม่สามารถจะวัดความส าเร็จของแผนพัฒนาได้      
เครื่องมือส าคัญที่จะท าให้ทราบว่าแผนพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร การน าแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาได้แท้จริงหรือไม่ มีสิ่งใดที่จะต้องขยายผลต่อยอด มีโครงการใดที่จะต้องแก้ไข
ปรับปรุงหรือยกเลิก คือ “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา” 
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การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนหรือเป้าหมาย               
เมื่อพบปัญหาอุปสรรคสามารถแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์ และน าข้อมูลการติดตามประเมินผลมาเป็นข้อมูล
สะท้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้นในอนาคตต่อไป การติดตามและการประเมินผล            
มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน แต่เป็นกระบวนการที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นว่าเกิด
อะไรขึ้นในการปฏิบัติ และบันทึกข้อมูลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม 
การน าปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรเข้าสู่กระบวนการบริหารจัด ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยการ
ติดตามผลการด าเนินโครงการ จะเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ซึ่งรายงานผลการติดตามจะสามารถบ่งชี้ถึงความส าเร็จของโครงการ โดยเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายกับ
ผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ในบางกรณีอาจศึกษาถึง
ผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายและสังคมโดยรวมอีกด้วย 

การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการประเมินและตัดสินคุณค่าของโครงการที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ หรือโครงการที่แล้วเสร็จอย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ ซึ่งการประเมินผลมีจุดมุ่งหมายคือการ
ประเมินความสอดคล้อง และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนงาน หรือนโยบายนั้นๆ ตลอดจน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารองค์กร โดยสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจที่ดีขึ้นต่อไป ประกอบกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ความส าคัญต่อ             
การพัฒนาระบบราชการโดยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Resulted Based Management) โดยประเมินผล
การด าเนินการเชื่อมโยงกับงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในด้านกระบวนการและ
ผลสัมฤทธิ์ 

 
ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่มีความส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการ 
และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้ 
  1) เป็นกระบวนการส าคัญของระบบการวางแผนและการบริหารแผนงานโครงการ เนื่องจาก
การประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงาน ซึ่งท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ระบบ มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน และน ามาซึ่งข้อมูลป้อนกลับ ( feedback) ที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการวางแผน และประสิทธิภาพการด าเนินงาน   
  2) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงกระบวนการวางแผนและบริหาร
แผนงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ สามารถก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา            
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
  3) การประเมินผลช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
เนื่องจากการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบของโครงการ ได้แก่ การตั้งงบประมาณ การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอต่อการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
  4) เป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบให้ได้ทราบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการให้กระบวนการด าเนินงาน
เกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
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วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  1) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตาม
แผนพัฒนาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร 
  2) เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  3) เพื่อให้ผู้บริหารน าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาเป็นข้อมูลย้อนกลับ ส าหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจก าหนดหรือปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ และการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อสาธารณะมากที่สุด  
  4) เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ ผลกระทบ จุดอ่อนและข้อบกพร่อง และความพึงพอใจของ
ประชาชน สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขให้แผนพัฒนามีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 
 
ขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ด าเนินการเฉพาะ
ในโครงการที่ปรากฏตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยแบ่งขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1)  ขอบเขตด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา ด าเนินการครอบคลุมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ สุ่มตัวอย่าง
ติดตามและประเมินผลโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนโครงการที่น าไปปฏิบัติ  

2) ขอบเขตเชิงพื้นที่ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 13 อ าเภอ ในเขตจังหวัดล าปาง ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าปางได้เข้าไปด าเนินโครงการ เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ซึ่งเป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย            
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561               
ที่ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปางได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
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บทท่ี 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมนิผล 

 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 - 3 

2. แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดล าปาง 
4. ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 – 3  
 1. ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562  
 2. ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
 3. ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 
 4. ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 
 โดยได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน งปม จ านวน งปม จ านวน งปม จ านวน งปม จ านวน งปม 
โครงสร้างพืน้ฐาน - - 736 1,085,039,660 786 1,630,882,760 511 944,445,660 61 149,790,000 
อนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

- - 29 80,200,000 52 180,350,000 29 86,580,000 13 35,020,000 

พัฒนาสังคม - - 14 5,459,500 175 157,907,740 100 57,656,000 100 57,771,000 
พัฒนาเศรษฐกิจ - - 2 11,00,000 45 41,623,000 18 17,200,000 18 17,200,000 
บริหารและพฒันา
องค์กร 

- - 9 27,860,000 34 45,030,000 25 38,125,000 21 28,175,000 

ครุภัณฑ ์ - - 12 21,498,200 120 68,248,500 9 44,360,000 4 20,000,000 
รวม - - 802 1,231,057,360 1,212 2,124,042,000 692 1,188,366,660 217 307,956,000 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา อบจ.ล าปาง (พ.ศ. 2561 - 2565) และเพิ่มเติมฉบับท่ี 1 - 3  

 

แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา อบจ.ล าปาง (พ.ศ. 2561 - 2565) และเพิ่มเติมฉบับท่ี 1 - 3  
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2. แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
 โครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 215 โครงการ งบประมาณ 298,532,660 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 33 โครงการ งบประมาณ 74,535,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 137 โครงการ งบประมาณ 334,764,420 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 36 โครงการ งบประมาณ 22,420,260 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 29 โครงการ งบประมาณ 5,590,000 บาท 
ครุภัณฑ ์ จ านวน 31 โครงการ งบประมาณ 960,000 บาท 

รวม จ านวน 481 โครงการ งบประมาณ 736,802,340 บาท 
 งบประมาณตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ยุทธศาสตร์ 1 - 5 จ านวน 450 โครงการ คิดเป็นเงิน 735,842,340 บาท โดยแยกเป็น  

1. โครงการและงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 329 โครงการ เป็นเงิน 617,608,680 บาท 

2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 74 โครงการ เป็นเงิน 60,877,000 บาท 

3. โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 47 โครงการ เป็นเงิน 57,356,660 บาท 
 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 จ านวน 112 โครงการ งบประมาณ 325,290,930 บาท 
ไตรมาสที่ 2 จ านวน 221 โครงการ งบประมาณ 224,559,310 บาท 
ไตรมาสที่ 3 จ านวน 109 โครงการ งบประมาณ 137,173,740 บาท 
ไตรมาสที่ 4 จ านวน 39 โครงการ งบประมาณ 49,778,960 บาท 

รวม จ านวน 481 โครงการ งบประมาณ 736,802,340 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 7 
 

3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 งบประมาณ 900,438,000 บาท  

รายจ่ายตามงบรายจ่าย  
งบกลาง จ านวน 63,901,900 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 118,487,230 บาท 

งบด าเนินงาน จ านวน 433,035,710 บาท 

งบลงทุน จ านวน 257,598,500 บาท 

งบเงินอุดหนุน จ านวน 25,552,400 บาท 

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 1,862,260 บาท 

รวมงบรายจ่าย จ านวน 900,438,000 บาท 
 
รายจ่ายตามแผนงาน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 147,798,530 บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน จ านวน 2,660,000 บาท 

แผนงานการศึกษา จ านวน 35,639,910 บาท 

แผนงานสาธารณสุข จ านวน 230,764,000 บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 3,700,000 บาท 

แผนงานเคหะชุมชน จ านวน 51,500,000 บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน จ านวน 47,715,000 บาท 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวน 30,303,000 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 264,193,400 บาท 

แผนงานการเกษตร จ านวน 22,262,260 บาท 

แผนงานงบกลาง จ านวน 63,901,900 บาท 

รวมรายจ่ายตามแผนงาน จ านวน 900,438,000 บาท 
 
  รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

งบกลาง จ านวน 63,901,900 บาท 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า จ านวน 118,487,230 บาท 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน 424,380,710 บาท 

หมวดค่าสาธารณูปโภค จ านวน 8,655,000 บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 257,598,500 บาท 

หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 25,552,400 บาท 

หมวดรายจ่ายอื่น จ านวน 1,862,260 บาท 

รวมรายจ่ายตามแผนงาน จ านวน 900,438,000 บาท 
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4. ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
ข้อ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง          
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
  4.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 
กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม              
ซึ่งอาจประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้  
   3. การด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)                       
มาด าเนินการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
 
  4.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                    
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
   1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 9 
 

 (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) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
     งบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
 มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
 (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) 5 คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
 (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
  จะได้รับ 5 คะแนน 
 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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4.4 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินการ 
1 คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อสภาท้องถิ่น 

3 สภาท้องถิ่น 1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญ
แล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือท่ีประชุมแห่งสภาท้องถิ่น
สามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น 
3) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ 
และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

4 ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็นหรือการตั้ง
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่น
แล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือได้รับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 
2) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบ 

6 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 (1) แนวคิดและหลักการของการติดตามประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งของการจัดการองค์กร 
โดยวิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยซ์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ได้ให้ค านิยามว่า             
“การจัดการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการส าหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากร เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คน ซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร” จากค าจ ากัดความนี้ 
ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการหมายถึงการปฏิบัติซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่ าว
ประกอบด้ วย  การวางแผน  (Planning) การจัดองค์กร  (Organizing) การเป็นผู้ น า  (Leading) และ                         
การประเมินผล (Evaluation) 

กระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ 
David P. Norton ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผลของกิจกรรมที่จะท าให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น โดยการวัดผลทางด้านการเงินที่เป็นผลของการด าเนินงาน               
ที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตลอดจนสร้างนวัตกรรม
และการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้ 
โดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้าน
จะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

วัตถุประสงค์ (Objective) เพ่ือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด 
ตัวชี้วัด (Performance Indication) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ใน

แต่ละด้านหรือไม ่
เป้าหมาย (Target) เพ่ือให้องค์กรบรรลุค่าตัวเลข/ปริมาณที่ก าหนด 
แผนงาน/โครงการ (Initiatives) เพ่ือแสดงแผนการปฏิบัติงานที่มีล าดับเป็นขั้นตอนในการ

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แสดงกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ตามทฤษฎีระบบ 
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  จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กร โดยจะเริ่ม
ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วยความต้องการ (Demand) และแรงสนับสนุน (Support) ที่เป็น
เสมือนแรงผลักดันหรือกระตุ้นให้องค์กรเริ่มกระบวนการในการบริหารจัดการ (Internal Process) เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการหรือการสนับสนุน
ต่างๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวนี้จะเป็นผลสะท้อน (Feedback) กลับมาเป็นปัจจัยน าเข้าอีกครั้งหนึ่ง 
โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วยสะท้อนผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิตกลับไปสู่กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์ พัฒนา
กระบวนการ ปรับปรุง หรือขยายผลการด าเนินการต่อไป 

 (2) แนวคิดในการประเมินผล (Evaluation Framework) 
  การประเมินความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง 
  การประเมินความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดจากแผน/นโยบายระดับประเทศ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) เชื่อมไปสู่แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง (พ.ศ. 2561 - 2565) และ
ฉบับเพ่ิมเติม ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและระบุโครงการพัฒนาที่สอดรับกัน โดยประเด็นการพิจารณา 
อาทิ มีแผนงาน/โครงการที่รองรับครบทุกยุทธศาสตร์หรือไม่ วิเคราะห์ความสอดคล้องของการก าหนดตัวชี้วัด
ในระดับยุทธศาสตร์ กิจกรรมแผนงานโครงการหรือการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ตามนโยบายและแผนหรือไม่ 
  การติดตามประเมินแผนงานโครงการ 
  2.1 แนวคิดการประเมินผลโครงการตามแบบจ าลองชิป (CIPP Model) โดย ศ.แดเนียล 
แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) ได้แบ่งประเด็นส าคัญในการประเมินออกเป็น 4 ประเภท ตามอักษร
ภาษาอังกฤษตัวแรกของ CIPP ดังนี้ 
  (1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินในส่วนของการ
วางแผนก่อนเริ่มด าเนินโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหา 
และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ 
  (2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น 
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา แผนการด าเนินงาน ฯลฯ 
  (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่อง
ของการด าเนินโครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้การด าเนินการช่วงต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน 
  (4) การประเมินผลที่ได้รับจากโครงการ (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลที่ได้รับในระดับต่างๆ ตั้งแต่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ทั้งในด้านบวก
และลบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ความยั่งยืนหรือ
ต่อเนื่องของการด าเนินโครงการ รวมถึงความเป็นไปได้หรือความเหมาะสมในการน าโครงการไปด าเนินการ
หรือขยายผลในพ้ืนที่อ่ืนๆ  
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  2.2 แนวคิดหรือหลักการที่ใช้ในการประเมินผลของ DAC เป็นแนวคิดที่ใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงานด้านการพัฒนาของ Development Assistance Committee of the Economic Cooperation and 
Development (OECD/DAC) ซึ่งได้ริเริ่มจัดให้มีมาตรฐานส าหรับใช้ในการประเมินผลการสนับสนุนหรือให้
ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ด้านการพัฒนา ในปี ค.ศ. 1991 โดยมีหลักการที่ใช้ในการประเมินเรียกว่า 
DAC Principles for Evaluation of Development Assistance ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน 
ดังตอ่ไปนี้ 
  (1) ความสอดคล้อง (Relevance) 
   การประเมินความสอดคล้องของโครงการ จะพิจารณาถึงขอบเขตของโครงการว่าเหมาะสม
เป็นไปตามล าดับความส าคัญของนโยบาย รวมถึงปัญหา ความต้องการและจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับประโยชน์ของโครงการ และกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้เงินหรืองบประมาณจากแหล่งต่างๆ ที่จัดให้ใช้
ด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นส าคัญที่ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือก าหนดเป็นประเด็นค าถามในการประเมิน เช่น 
   - วัตถุประสงค์ของโครงการยังคงก่อให้เกิดประโยชน์เพียงพอที่จะด าเนินการหรือไม่ 
   - วัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถปุระสงค์ของโครงการหรือไม่ 
   - กิจกรรมหรือวิธีการด าเนินโครงการและผลผลิตที่ได้ สอดคล้องตรงกับผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่มุ่งหมายหรือต้องการจะให้เกิดขึ้นหรือไม่ 
  (2) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
   การประเมินด้านประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ จะพิจารณาถึงการได้มาซึ่ง
ผลส าเร็จหรือความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีประเด็นส าคัญที่ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือ
ก าหนดเป็นประเด็นค าถามในการประเมิน เช่น 
   - วัตถุประสงค์ของโครงการมีการบรรลุเป้าหมายในระดับใด หรือมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดผลส าเร็จมากน้อย ในระดับใด 
   - ปัจจัยส าคัญอะไร ที่ส่งผลกระทบหรือสนับสนุนให้โครงการประสบผลส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 
  (3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   การประเมินด้านประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการเป็นการวัดผลที่เกิดขึ้ นจาก
การด าเนินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมองความสอดคล้องระหว่างผลที่ได้รับกับปัจจัย
น าเข้า หรือมองความสัมพันธ์ของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินโครงการกับผลที่ได้รับของโครงการ โดยการใช้
ทรัพยากรน้อยท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือมีต้นทุนในการด าเนินงานต่ าแต่ได้ผลส าเร็จของโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างครบถ้วน ซึ่งโดยปกติการประเมินผลในด้านประสิทธิภาพจะต้องมีการเปรียบเทียบทางเลือก
หลายๆ วิธีในการด าเนินโครงการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการตามที่ก าหนดไว้เหมือนๆกัน 
และน ามาพิจารณาว่าแนวทางหรือวิธีการใดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินโครงการ โดยแนวทาง
หรือวิธีการที่เลือกมาด าเนินการ ควรจะเป็นแนวทางฯ หรือทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หากจะประเมินผล
โครงการในด้านประสิทธิภาพ ผู้ประเมินจะต้องหาแนวทางในการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมิน เช่น 
  - กิจกรรมของโครงการ มีประสิทธิภาพในด้านต้นทุนหรือไม่ 
  - โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือก่อให้เกิดประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือ
คาดหมายไว้หรือไม ่
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  - การด าเนินโครงการได้ใช้แนวทาง วิธีการหรือทางเลือกที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด
หรือไม ่เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกทั้งหมดท่ีมี 
  (4) ผลกระทบ (Impact) 
   การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อม และเป็นผลกระทบที่มี
นัยส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และต่อตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตัวอ่ืนๆ ล้วนเป็น
ผลกระทบที่ได้จากการด าเนินโครงการ ซึ่งเมื่อจะตรวจสอบด้านผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผู้ประเมิน
จะต้องให้ความส าคัญกับผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอกท้ังในด้านบวก              
และด้านลบ การประเมินผลกระทบของโครงการอาจมีค าถามการประเมินที่ผู้ประเมินจะต้องหาแนวทางในการ
เก็บข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมิน เช่น 
   - ผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จคืออะไร 
   - ประโยชน์ที่ได้รับที่แท้จริงหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ซึ่งมีผลจากการด าเนินโครงการคืออะไร 
   - กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบมีจ านวนมากน้อยเท่าใด 
  (5) ความยั่งยืน (Sustainability) 
   การพิจารณาด้านความยั่งยืนของโครงการจะให้ความส าคัญกับการวัดผลว่าประโยชน์               
ที่ได้รับจากโครงการนั้น มีแนวโน้มที่จะคงอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วหรือไม่ อย่างไร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อไม่มีการสนับสนุนด้านการเงินอีกต่อไป โดยเห็นว่านอกจากจะด าเนินโครงการ โดยค านึงถึง
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ยังจะต้องมีความยั่งยืนในด้านการเงินหรืองบประมาณสนับสนุนด้วย ดังนั้น หาก
จะประเมินโครงการในด้านความยั่งยืน ผู้ประเมินอาจมีค าถามการประเมินที่จะต้องหาแนวทางในการเก็บ
ข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมิน เช่น  
   - หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับของโครงการมีความต่อเนื่อง
หรือไม่ และมีผู้ได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
   - ปัจจัยส าคัญอะไรที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จในด้านความยั่งยืนของโครงการ 
 

(3) แนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management - RBM) 
  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกิจกรรมส าคัญของแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและ
วิธีการบริหารงานของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ซึ่งค านึงถึงประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
เพ่ือให้การท างานของหน่วยงานหรือโครงการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าเน้นปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ
ท างานและกฎระเบียบที่เคร่งครัด โดยจะมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ความส าคัญ
กับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน และการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน 
รวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชน การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร ช่วยให้การบริหารการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการ
ปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับแผนหรือ
เป้าหมาย สามารถรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารและท าให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรตดิตำมและประเมินผล 

 
  การติดตามและประเมินผลครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าปาง ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงการ
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 – 3 
ซึ่งได้ประกาศใช้แล้ว โดยเปรียบเทียบว่าในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา มีแผนงาน/โครงการใดบ้างที่น าไป
ด าเนินการมีจ านวนเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  
  

1. ข้อมูลส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
1.1 ข้อมูลเพ่ือการประเมินด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร                

โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูล ระเบียบ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงในบทที่ 2) โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้ซักซ้อมแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมี
แนวทางการประเมิน 2 ส่วน ประกอบด้วย 

(1) แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา (คะแนนเต็ม 100) 
(2) แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา (คะแนนเต็ม 100) 

 ทั้งนี้ คะแนนในแต่ละส่วนไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
1.2 ข้อมูลเพ่ือการประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ                  

เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป 
 

2. กลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูล   
  ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยไม่เจาะจงว่าเป็นใคร ไม่จ ากัด
เพศ การศึกษา อายุ อาชีพ แต่ต้องเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในชุมชน ซึ่งโครงการนั้นด าเนินการในพ้ืนที่มี               
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  1                    
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินโครงการ                     
ในเบื้องต้นวางกรอบให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 13 อ าเภอ ยกเว้นอ าเภอที่ไม่มีหรือยังไม่ได้ด าเนินโครงการ พัฒนา 
(อ าเภอห้างฉัตร, อ าเภอวังเหนือ) โดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ซึ่งในกรณีนี้แบ่งกลุ่มโดยใช้พ้ืนที่
อ าเภอเป็นเกณฑ์ ได้มา 13 กลุ่ม และก าหนดสัดส่วน (Quota) ของแต่ละกลุ่มๆ ละ 23 คน ได้จ านวนขนาด
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 300 คน ได้ด าเนินการแจกแบบประเมินให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน 300 ชุด 
ได้รับแบบประเมินกลับมา จ านวน 154 ชุด คิดเป็นร้อยละ 51.33   
  2.2 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามรายโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 – 5 ใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
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 3. ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง                   
ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1 การส ารวจ (Survey) หมายถึง การส ารวจเพ่ือการรับรู้สภาพข้อเท็จจริง โดยลงพ้ืนที่
ตรวจสอบสถานที่ด าเนินงาน (เฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน) และประเมินข้อมูลจาก
สภาพพ้ืนที่จริง ความก้าวหน้าโครงการ และความส าเร็จจากการด าเนินการโครงการ 
  4.2 เอกสาร (Documents) เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2 - 5 ได้แก่ สรุปเล่มผลการด าเนินโครงการ ภาพถ่ายการด าเนินงาน  
 
 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล     
   ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ คัดแยกแบบประเมินที่ได้รับคืนมาจากผู้ท า
แบบประเมิน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปาง และ 2) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้เข้าร่วมโครงการ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์เชิงปริมาณ และรวบรวมข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะของผู้ท าแบบประเมินและน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา  
 
 6. กำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล 
  จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลในเชิงพรรณนา โดยรวบรวมและคัดแยก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่ได้จากผู้ท าแบบประเมินทั้งสองกลุ่ม แยกเป็นรายโครงการ และ
ยุทธศาสตร์ จัดท าเป็นรูปเล่มรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 
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บทท่ี 4 
ผลการติดตามและประเมินผล 

 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้ติดตาม            
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง โครงการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รายละเอียดดังนี้ 
 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับแผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์
โครงการ
ทั้งหมด 

โครงการที่
ด าเนินการแล้ว 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 215 181 84.19 298,532,660 186,751,896 62.56 
2 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 33 10 30.30 74,535,000 20,656,783 27.71 
3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 137 54 39.42 109,109,420 19,446,065 17.82 
4 การพัฒนาเศรษฐกิจ 36 12 33.33 22,420,260 4,500,416 20.07 
5 การบริหารและพัฒนา

องค์กร 29 19 65.52 5,590,000 958,956 17.15 
รวม 450 276 61.33 735,842,340 232,314,115 31.57 

 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 – 3 (เฉพาะ
ในช่องปีงบประมาณ 2563)  

ที ่ ยุทธศาสตร ์
โครงการ
ทั้งหมด 

โครงการที่
ด าเนินการแล้ว 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 786 181 23.03 1,630,882,760 186,751,896 11.45 
2 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 52 10 19.23 180,350,000 20,656,783 11.45 
3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 175 54 30.86 157,907,740 19,446,065 12.31 
4 การพัฒนาเศรษฐกิจ 45 12 26.66 41,623,000 4,500,416 10.81 
5 การบริหารและพัฒนา

องค์กร 34 19 55.88 45,030,000 958,956 2.13 
รวม 1,092 276 25.27 2,055,793,500 232,314,115 11.30 
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  3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวดัล าปางได้ด าเนินการ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท o๘1๐.3/ว ๒931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยเกณฑ์ที่
ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า
ร้อยละ 80 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางได้คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 90.55 
รายละเอียดผลการประเมินมีดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.36 91.82 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.36 81.82 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 55.82 93.03 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9.36) 93.64 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด (10) (9.36) 93.64 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (9.27) 92.73 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 100.0 

    3.5 กลยุทธ์ (5) (4.82) 96.36 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.64) 92.73 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.55) 90.91 

    3.8 แผนงาน (5) (4.45) 89.09 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.36) 87.27 

รวม 100 90.55 90.55 

 
 ประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนประเมิน 
18.36 แสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง มีข้อมูลครบทุกด้าน เช่น ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการ
พัฒนาบุคลากร 
 ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนประเมิน  16.36 แสดงให้เห็นถึง        
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 และยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 ประเด็นที่ 3 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ได้คะแนนประเมิน 55.82 แสดงให้เห็นถึงการก าหนด
ยุทธศาสตร์มีการพิจารณาอย่างรอบด้าน มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น มีการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการก าหนด
วัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายชัดเจน      
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  4. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางได้ด าเนินการ
ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ จ านวน 23 โครงการ แยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   13 โครงการ 
 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน    3 โครงการ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ    3 โครงการ 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร   2 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (จ านวน 13 โครงการ) 
 (1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 
ต าบลพระบาทวังตวง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง เชื่อมถนนพหลโยธินสายกรุงเทพ – ล าปาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมน่้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร 

งบประมาณ 3,000,000 บาท เบิกจ่ายจริง 2,640,000 บาท  

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.80 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.00 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.80 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.80 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 56.80 
      5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) (5.00) 
        5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.60) 
       5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) (4.80) 
      5.4 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.80) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
            และสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.80) 

      5.6 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (5) (4.60) 
       5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.60) 
      5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง     
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.80) 

       5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.60) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.60) 
      5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (5) (4.60) 
      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) (5.00) 

รวมคะแนน 100 92.20 
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 (2) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น                
สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง – บ้านผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร 

งบประมาณ  3,700,000 บาท เบิกจ่ายจริง 3,700,000 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.80 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.80 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.80 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.60 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 56.40 

      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5.00) 

      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5.00) 

      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.80) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.80) 

      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.80) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.60) 

      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.60) 

      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.80) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.60) 

      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.40) 

      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.40) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.60) 

รวมคะแนน 100 91.40 
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 (3) โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป .ถ. 1-0048 
บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า หมู่ 4 ต าบลเวียงมอก อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 

งบประมาณ  1,000,000 บาท เบิกจ่ายจริง 690,000 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.60 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.60 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.60 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 55.80 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.80) 
      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.80) 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.60) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.80) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.80) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.60) 
      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.60) 
      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.80) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.60) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.60) 
      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.60) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.20) 
รวมคะแนน 100 90.60 
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 (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงกาพัฒนา หมู่ 6 เชื่อมบ้านแม่กัวะใน หมู่ 5 
ต าบลแม่กัวะ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,190 ตารางเมตร 

งบประมาณ 1,270,000 บาท เบิกจ่ายจริง 1,267,000 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.60 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.60 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.60 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.60 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 54.80 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.80) 
      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.60) 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.40) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.60) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.60) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.40) 
      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.60) 
      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.80) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.40) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.40) 
      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.60) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.60) 
รวมคะแนน 100 89.20 
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 (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ 7 ต าบลนาแก้ว 
อ าเภอเกาะคา – บ้านแม่กึ๊ด หมู่ 3 ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร 

งบประมาณ 3,500,000 บาท เบิกจ่ายจริง  3,178,987 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.80 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.00 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.00 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.60 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 56.60 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5.00) 
      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.80) 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.80) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.80) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.60) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.60) 
      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.60) 
      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.60) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.60) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.80) 
      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.60) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.80) 
รวมคะแนน 100 92.00 
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 (6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป .ถ. 1-0045 ต าบล             
เสริมซ้าย – ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร 

งบประมาณ 2,000,000 บาท เบิกจ่ายจริง 1,760,000 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.00 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.00 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.00 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 56.20 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.80) 
      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.60) 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.80) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.60) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.60) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.60) 
      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.40) 
      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.60) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.80) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.80) 
      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.80) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.80) 
รวมคะแนน 100 92.20 
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 (7) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กล าห้วยแม่อ้อนบ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 – บ้านอ้อนใต้ 
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านอ้อน อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.05 เมตร  
งบประมาณ 1,800,000 บาท เบิกจ่ายจริง 1,694,000 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.80 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.00 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.00 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 56.60 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5.00) 
      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.80) 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.80) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.80) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.60) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.60) 
      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.60) 
      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.60) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.60) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.80) 
      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.60) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.80) 
รวมคะแนน 100 92.40 
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 (8) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-
Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป .ถ. 1-0063 บ้านแจ้คอน – บ้านร่องเคาะ ต าบลทุ่งผึ้ง 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 505 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,040 ตารางเมตร 

งบประมาณ 2,000,000 บาท เบิกจ่ายจริง 1,995,000 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.80 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.80 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.80 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 57.00 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5.00) 
      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.80) 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.80) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.80) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.80) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.60) 
       5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.60) 
      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.80) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.80) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.40) 
      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.80) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.80) 
รวมคะแนน 100 92.40 
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 (9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 – บ้านวังชัย
พัฒนา หมู่ที่ 16 ต าบลพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร 

งบประมาณ 3,200,000 บาท เบิกจ่ายจริง 2,509,000 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.80 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.80 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.80 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 57.00 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5.00) 
      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.80) 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.80) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (5.00) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.80) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.40) 
      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.60) 
      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.60) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.80) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.60) 
      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.80) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.80) 
รวมคะแนน 100 92.40 
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 (10) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป .ถ. 1-0030 
บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13,550 ตารางเมตร 

งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่ายจริง 4,965,000 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.80 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.20 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.00 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.00 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 56.40 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5.00) 
      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.80) 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.60) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.60) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.80) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.60) 
      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.60) 
      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.80) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.60) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.80) 
      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.60) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.60) 
รวมคะแนน 100 92.40 
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 (11) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น 
สาย ลป.ถ. 1 – 0028 พหลโยธิน – วัดม่อนพญาแช่ อ.เมือง จ.ล าปาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร 

งบประมาณ 3,500,000 บาท เบิกจ่ายจริง 3,300,000 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.80 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.80 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.00 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.00 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 58.00 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5.00) 
      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5.00) 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (5.00) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.80) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.80) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.60) 
      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.60) 
      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.80) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5.00) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.80) 
      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.60) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5.00) 
รวมคะแนน 100 93.60 
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 (12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป .ถ. 1-0013 บ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร 

งบประมาณ 2,000,000 บาท เบิกจ่ายจริง 1,987,789 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.00 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.40 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.20 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 56.40 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.80) 
      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.80) 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (5.00) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.60) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.60) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.40) 
      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.40) 
      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.80) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.80) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.80) 
      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.60) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.80) 
รวมคะแนน 100 93.00 
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 (13) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น                    
สาย ลป.ถ. 1-0019 บ้านแม่ทะ – บ้านผาลาด อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,760 ตารางเมตร 

งบประมาณ 2,000,000 บาท เบิกจ่ายจริง 1,997,000 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.00 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.40 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.20 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 56.40 
      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.80) 
      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.80) 
      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (5.00) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.60) 
      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.60) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.40) 
      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.40) 
      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.80) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.80) 
      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.80) 
      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.60) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.80) 
รวมคะแนน 100 93.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จ านวน 2 โครงการ) 
 (14) โครงการรณรงค์ป้องกันลดสภาวะโลกร้อน  
 งบประมาณ 700,000 บาท เบิกจ่ายจริง 626,348 บาท แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้  
 1. กิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และลดฝุ่นละออง PM 2.5 งบประมาณ 85,500 บาท 
 2. จัดท าป้ายประกาศและเอกสารประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
งบประมาณ 45,848 บาท 
 3. นิทรรศการแสดงผลงานการบริหารจัดการขยะต้นทาง (ขยะเปียก) ภายในครัวเรือน ในงานฤดู
หนาวและของดีนครล าปาง งบประมาณ 496,000 บาท 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.38 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.38 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.00 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.38 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 53.75 

      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5.00) 

      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.50) 

      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.63) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.38) 

      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.38) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.25) 

      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.63) 

      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.25) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.50) 

      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.50) 

      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.50) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.25) 

รวมคะแนน 100 90.88 
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 (15) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก าจัดวัชพืชลอยน้ าและผักตบชวา ดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
งบประมาณ 1,000,000 บาท เบิกจ่ายจริง 986,000 บาท แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้  
 1. ก าจัดวัชพืชลอยน้ าและผักตบชวา เทศบาลต าบลศาลา งบประมาณ 490,000 บาท 
 2. ประกอบทุ่นลอยน้ า เพ่ือใช้ก าจัดวัชพืชลอยน้ าและผักตบชวาในเขื่อนกิ่วลม งบประมาณ 496,000 บาท  
  

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.25 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.38 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.13 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.38 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 53.88 

      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5.00) 

      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.50) 

      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.50) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.38) 

      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.38) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.38) 

      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.50) 

      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.38) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.50) 

      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.50) 

      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.63) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.25) 

รวมคะแนน 100 91.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน (จ านวน 3 โครงการ) 
 (16) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดล าปางอย่างยั่งยืน 
 งบประมาณ 2,400,000 บาท เบิกจ่ายจริง 1,448.530 บาท ด าเนินการ 49 ครั้ง ในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 5,880 คน  

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.75 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.75 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.50 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.50 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 54.50 

      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5.00) 

      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.50) 

      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.50) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.38) 

      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.25) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.50) 

      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.88) 

      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.25) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.50) 

      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.75) 

      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.50) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.50) 

รวมคะแนน 100 93.00 
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 (17) โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
งบป ระมา ณ  500,000 บา ท  เ บิ ก จ่ า ย จ ริ ง  449,009 บ าท  ก ลุ่ ม เ ป้ า หม าย จ า น วน  6 65  ค น                    
โดยด าเนินการ 2 ครั้ง ดังนี้ 

1. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อ าเภอวังเหนือ 
2. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภองาว 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.38 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.38 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.13 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.50 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 53.63 

      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.88) 

      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.50) 

      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.38) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.63) 

      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.63) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.25) 

      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.38) 

      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.38) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.50) 

      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.50) 

      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.25) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.38) 

รวมคะแนน 100 91.00 
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 (18) โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
 งบประมาณ 1,500,000 บาท เบิกจ่ายจริง 236,771 บาท กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าปาง จ านวน 239 คน  

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.75 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.38 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.13 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.50 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 54.25 

      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5.00) 

      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.38) 

      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.63) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.38) 

      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.63) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.13) 

      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.50) 

      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.38) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.63) 

      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.50) 

      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.38) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.75) 

รวมคะแนน 100 92.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ (จ านวน 3 โครงการ) 
 (19) โครงการจัดงานล าปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 32 
 งบประมาณ 2,000,000 บาท เบิกจ่ายจริง 981,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 29 พฤศจิกายน – 
10 ธันวาคม 2562 พ้ืนที่ด าเนินการ ณ ลานห้างไทวัสดุ สาขาล าปาง  

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.25 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.38 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.13 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.38 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 54.50 

      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.75) 

      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.63) 

      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.50) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.50) 

      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.63) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.25) 

      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.50) 

      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.63) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.63) 

      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.38) 

      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.63) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.50) 

รวมคะแนน 100 91.63 
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 (20) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง “เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหม้ียง” 
 งบประมาณ 300,000 บาท เบิกจ่ายจริง 292,540 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 21 – 23 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานดอกเสี้ยว ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน  

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.50 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.38 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.38 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.88 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 55.63 

      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.88) 

      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.63) 

      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.50) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.75) 

      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.50) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.50) 

      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.63) 

      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.50) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.50) 

      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.75) 

      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.75) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.75) 

รวมคะแนน 100 93.75 
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 (21) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 งบประมาณ 800,000บาท เบิกจ่ายจริง 334,766 บาท ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563 ด าเนินการ 13 ครั้ง ในพื้นที่ 13 อ าเภอ กลุ่มเป้าหมาย 390 คน (อ าเภอละ 30 คน) 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.50 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.38 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.13 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.50 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 54.25 

      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.63) 

      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.50) 

      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.50) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.63) 

      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.50) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.50) 

      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.50) 

      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.38) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.63) 

      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.38) 

      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.75) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.38) 

รวมคะแนน 100 91.75 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร (จ านวน 2 โครงการ) 
 (22) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management 
 งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่ายจริง 51,787.50 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 4 สิงหาคม 
2563 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง จ านวน 45 คน 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.63 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.38 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.38 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.50 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 55.25 

      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.88) 

      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.63) 

      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.63) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.63) 

      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.63) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.25) 

      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.25) 

      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.75) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.63) 

      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.88) 

      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.50) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.63) 

รวมคะแนน 100 93.13 
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 (23) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่ายจริง 98,050 บาท ระยะเวลา
ด าเนินการ 11 กันยายน 2563 กลุ่มเป้าหมายบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 185 คน  

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.63 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.38 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.75 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.50 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 55.38 

      5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.83) 

      5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.50) 

      5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.88) 

      5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (4.25) 

      5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.50) 

      5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.50) 

      5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.50) 

      5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.63) 

      5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.50) 

      5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.75) 

      5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.75) 

      5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.75) 

รวมคะแนน 100 93.63 
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 5. การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานรายโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
(กลุ่มประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้เข้าร่วมโครงการ) 
  5.1 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ได้ท าการแจกแบบประเมินจ านวน 300 ชุด ให้กับ                  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินโครงการ ได้รับแบบประเมินกลับมาจ านวน 154 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
51.33 ผลการประเมินความพึงพอใจ สามารถสรุปได้ดังนี้  

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.90 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.87 มาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.82 มาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 3.80 มาก 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 3.79 มาก 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.46 มาก 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

3.99 มาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.08 มาก 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.34 มากที่สุด 
 
  5.2 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 - 5 ได้มีการแจกแบบประเมินกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 โครงการ ผลปรากฏดังนี้ 
  (1) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดล าปางอย่างยั่งยืน  จากผู้ตอบแบบ
ประเมิน จ านวน 5,400 คน เพศชาย 1,501 คน เพศหญิง 3,899 คน 

ที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ร้อยละ
ของ

ค่าเฉลี่ย
ทั้งหมด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

     ความรู้/ความเข้าใจในการฝึกอบรม 

1 ท่านได้รับทราบแนวทางการ
ให้บริการจดัการขยะในศูนย์บริการ
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง  

3,850 985 418 80 67 4.57 มากที่สุด 91.40 

2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
ประเภทขยะมลูฝอยผลกระทบและ
อันตรายของขยะต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข 
 

4,019 1,026 233 70 52 4.65 มากที่สุด 93.00 

3 ท่านมีความตระหนักเกีย่วกับปัญหา
ขยะที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนใน
ปัจจุบันและรู้วิธีการจดัการขยะ 
อย่างถูกต้อง 
 

3,947 ๑,091 385 40 37 4.70 มากที่สุด 94.00 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 43 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ร้อยละ
ของ

ค่าเฉลี่ย
ทั้งหมด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น/
เสนอวิธีแก้ปัญหาการจัดการขยะใน
ครัวเรือนตนเอง และขยะในชุมชน
แก่บุคคลทั่วไปได้ 

4,523 182 522 96 77 4.66 มากที่สุด 93.20 

วิทยากร 
1 ความเชี่ยวชาญและความรอบรู้ 

ของวิทยากร 
4,015 1,010 224 75 76 4.63 มากที่สุด 92.60 

2 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 
ของวิทยากร 

4,042 938 272 73 75 4.63 มากที่สุด 92.60 

3 การ เปิด โอกาสให้ ผู้ เ ข้ า รั บการ
ฝึกอบรมได้ซักถามหรือมีส่วนร่วม 

3,975 482 782 89 72 4.52 มากที่สุด 90.40 

การจัดฝึกอบรม 
1 สถานที่ส าหรับการจัดฝึกอบรมวัสดุ 

อุปกรณ์ มีความเหมาะสม 
3,973 1,000 481 72 74 4.73 มากที่สุด 94.60 

2 สื่อท่ีใช้ประกอบการฝึกอบรม 
มีความทันสมัย 

3,805 1,007 423 70 95 4.55 มากที่สุด 91.00 

3 มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 
และอย่างทั่วถึง 

3,750 1,246 218 95 91 4.57 มากที่สุด 91.40 

4 ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมฯ 
ในภาพรวม 

4,015 716 522 73 74 4.58 มากที่สุด 91.60 

เฉลี่ยภาพรวม 4.51 มากที่สุด 90.20 
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  (2) โครงการอบรมและป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร                  
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 590 คน  

ประเด็นการสอบถาม ค่าเฉลี่ย แปลผล 
ด้านวิทยากร 
ความชัดเจนในการบรรยาย  ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 4.59 มากที่สุด 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ 4.60 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ 
กระบวนการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.57 มากที่สุด 
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ 4.60 มากที่สุด 
ด้านความส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 
สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 4.66 มากที่สุด 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 4.57 มากที่สุด 
ด้านการให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ และการให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษา ตอบข้อซักถาม 

4.63 มากที่สุด 

สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด 4.60 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 มากที่สุด 

 
  (3) โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  จากผู้ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 282 คน (ระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ) 

ประเด็นการสอบถาม  ค่าเฉลี่ย แปลผล 
ด้านวิทยากร 
ความชัดเจนในการบรรยาย  ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 2.91 มากที่สุด 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ 2.94 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ 
กระบวนการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.94 มากที่สุด 
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ 2.87 มากที่สุด 
ด้านความส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 
สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 2.94 มากที่สุด 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 2.87 มากที่สุด 
ด้านการให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ และการให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษา ตอบข้อซักถาม 

2.94 มากที่สุด 

สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด 2.89 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 2.91 มากที่สุด 
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  (4) โครงการจัดงานเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 32 จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 395 คน  

 
  (5) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง “เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหม้ียง”  

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
รวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

๑. ความเหมาะสมของ 

สถานท่ีจัดงาน 
138 34.94 200 50.63 51 12.91 6 1.52 0 0.00 395 100 

๒. ความสะดวกของ 

สถานท่ีจอดรถ 
123 31.14 179 45.32 81 20.51 12 3.03 0 0.00 395 100 

๓. บูทจัดแสดงและจ าหน่าย

สินค้าต้ังอยู่บริเวณที่เหมาะสม 
131 33.16 202 51.14 60 15.19 2 0.51 0 0.00 395 100 

๔. ระยะเวลาในการจัดงาน 

มีความเหมาะสม 
140 35.70 213 53.92 41 10.38 1 0.25 0 0.00 395 100 

๕. สภาพการจราจรและระบบ

รักษาความปลอดภัย

เหมาะสม 

120 30.38 187 47.34 84 21.27 4 1.01 0 0.00 395 100 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 
กิจกรรมนีส้่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนป่าเหมี้ยง 
และสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชน 
ป่าเหมี้ยง 

29 56 15 0 0 4.14  82.30    มาก 

กิจกรรมนีส้ามารถกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ฐานรากให้กับชุมชนได ้

22 57 21 0 0 4.01  80.20   มาก 

กิจกรรมภายในงานก่อให้เกิดจติส านึกและตระหนัก 
ถึงการอนุรักษ์ หวงแหน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิต ตลอดจนภมูิปัญญาท้องถิ่น 

32   54 14 0 0 4.18    83.60 มาก 

กิจกรรมนี้ท าให้ท่านไดรู้้จักผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจาก 
ชุมชนป่าเหมี้ยง 

29   48 21 2 0 4.04    80.80    มาก 

สินค้าท่ีผลิตจากแหล่งชุมชนมีความหลากหลาย 
น่าสนใจ 

17 55 27 1 0 3.88  77.60   มาก 

สถานท่ีและช่วงเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม 17 70 13 0 0 4.04 80.80 มาก 
การประชาสัมพันธ์โครงการ 11 51 37 1 0 3.70 74.00 มาก 
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม 18 57 25 0 0 3.93 79.20 มาก 
โครงการนี้เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อคนในชุมชน 20 63 17 0 0 4.03 80.60 มาก 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 3.53 70.60 มาก 
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 (6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 100 คน  
 

 
 

 (7) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management จากผู้ตอบ
แบบประเมิน จ านวน 23 คน  

ด้านการประเมิน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย แปลผล 
ด้านหลักสูตรการอบรม 92.40 4.62 มากที่สุด 
ด้านวิทยากร 94.40 4.72 มากที่สุด 
ด้านการด าเนินการฝึกอบรม 91.40 4.57 มากที่สุด 
ด้านประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 95.00 4.57 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 93.40 4.75 มากที่สุด 
 
 

 (8) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบจ.ล าปาง จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 176 คน  
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1.ท่านคิดว่าการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะพัฒนาอาชีพการเกษตร อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีผลต่อการประกอบอาชีพของท่าน  

4.52 มากที่สุด 

2.ท่านคิดว่าการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรกรจังหวัดล าปาง ให้มีการ
ปฏิบัติที่ดี มีมาตรฐาน (GAP) มีผลต่อการเพ่ิมรายได้ประกอบอาชีพของท่าน 

4.15 มาก 

3.ท่านได้ปฏิบัติด้วยด้วยวิธีการจัดการบริหารต้นทุน จากความรู้ ประสบการณ์ 
ทรัพยากร เทคโนโลยี นวัตกรรมและเงินทุน ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการพัฒนาผลผลิต 

3.10 ปานกลาง 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย แปลผล 
ด้านวิทยากร 
ความชัดเจนในการบรรยาย  ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 4.32 มากที่สุด 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ 4.34 มากที่สุด 
ความสามารถในการน าเสนอเนื้อหาและหัวข้อวิชาเป็นที่น่าสนใจ 4.30 มากที่สุด 
การจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหาวิชา สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 4.31 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ 
กระบวนการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.32 มากที่สุด 
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ 4.24 มากที่สุด 
ความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 4.31 มากที่สุด 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.31 มากที่สุด 
ด้านความส าเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์ 
สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 4.30 มากที่สุด 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 4.26 มากที่สุด 
สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 4.19 มาก 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย แปลผล 
ด้านการให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ และการให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษา ตอบข้อซักถาม 

4.35 มากที่สุด 

ความชัดเจนของเนื้อหาวิชา/เอกสาร/ประกอบการบรรยาย 4.24 มากที่สุด 
สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด 4.36 มากที่สุด 
การอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับการอบรม 4.38 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 มากที่สุด 
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บทท่ี 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง โดยใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 5 ปี พพ.ศ. 2561 - 2565) เป็นกรอบแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ               
มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2562 – 30  กันยายน 2563  โดยได้ด า เนินการติดตามและประเมินผลระหว่าง เดือนตุลาคม -
ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สามารถสรุปรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลฯ ได้ดังนี้ 
 
  1. การน าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
และเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 – 3 ไปสู่การปฏิบัติ 

 ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นล าดับแรก เช่นเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 5 ปี พพ.ศ. 
2561 - 2565) โดยบรรจุโครงการจ านวน 786 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.98 ของแผนพัฒนาฯ 
งบประมาณจ านวน 1,630,882,760 บาท คิดเป็นจ านวน 79.33 ของแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปางได้ด าเนินโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 181 โครงการ               
คิดเป็นร้อยละ 23.03 ของแผนพัฒนาฯ งบประมาณจ านวน 186,751,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.45 
ของแผนพัฒนาฯ 
  ตามที่ได้แจกแบบประเมินให้กับคณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตอบแบบประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 13 โครงการ สามารถสรุปประเด็นข้อคิดเห็น ได้ดังนี ้
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พข้อมูลจากผู้ตอบแบบประเมิน 154 คน) 
  ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด พค่าเฉลี่ย 4.34)  

  ด้านความเหมาะสมของโครงการ ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็น ดังนี้ 
(1) โครงการพัฒนาไม่ได้ผ่านการประชาคมท้องถิ่น พร้อยละ 5.84) 
(2) การส ารวจออกแบบไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ พร้อยละ 5.19) 
(3) โครงการซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนมีอยู่ในแผนแต่ไม่ได้รับการตอบสนอง พร้อยละ 13.64) 
(4) การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ี พร้อยละ 31.82) 
ด้านข้อเสนอแนะ 
(1) ประชาชนในพื้นท่ีต้องการไฟถนนส่องสว่าง เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 
(2)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น/               

มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมให้มากขึ้น 
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(3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมให้มากขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการรณรงค์ป้องกันลดสภาวะโลกร้อน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ ได้คะแนนประเมิน 90.88 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีมาก 
2. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก าจัดวัชพืชลอยน้ าและผักตบชวา ดูแลรักษาแหล่งน้ า

ธรรมชาติ คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ                
ได้คะแนนประเมิน 91 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีมาก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
1. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดล าปางอย่างย่ังยืน  
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ                

ได้คะแนนประเมิน 93 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีมาก ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 5,400 คน มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พค่าเฉลี่ย 4.51)  

ด้านความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับปัญหาขยะซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ  และได้รับการ

ตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการอย่างมาก ควรขยายผลให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้จังหวัดล าปางเป็น
เมืองสะอาดและน่าอยู่ 

2. โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น       
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ                
ได้คะแนนประเมิน 91 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีมาก ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 590 คน มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พค่าเฉลี่ย 4.60) 

ด้านความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อเยาวชน ควรด าเนินการให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ   
3. โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ                

ได้คะแนนประเมิน 92 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีมาก ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 282 คน มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. โครงการจัดงานล าปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 32 

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ                
ได้คะแนนประเมิน 91.63 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีมาก ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 395 คน มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ด้านความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากเป็นโครงการที่ด าเนินการประจ าทุกปี กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดิม 

ผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธจ าหน่ายมีน้อยลงในแต่ละปี ควรมีการปรับรูปแบบและกิจกรรมโครงการในปีต่อไป  
2. ควรบูรณาการกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ททท. จังหวัดอ่ืนๆ น านักท่องเที่ยว

ต่างจังหวัดมาร่วมงาน เพ่ือขยายฐานลูกค้า เป็นวิธีการช่วยกระตุ้นยอดจ าหน่ายในทางหนึ่ง 
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2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง “เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหม้ียง” 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ                

ได้คะแนนประเมิน 93.75 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีมาก ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 100 คน มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พค่าเฉลี่ย 4.60) 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ                

ได้คะแนนประเมิน 91.75 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีมาก ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 590 คน มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พค่าเฉลี่ย 3.92) 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร  
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management 

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ                
ได้คะแนนประเมิน 93.13 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีมาก ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 23 คน มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พค่าเฉลี่ย 4.75) 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

    คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาฯ                
ได้คะแนนประเมิน 93.63 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีมาก ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 176 คน มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พค่าเฉลี่ย 4.30) 
 ด้านความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด พบว่าข้าราชการและบุคลากรสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าปางได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ิมทักษะความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางมีแนวทาง              
ในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐในบริบท Thailand 4.0 และ             
การบริหารจัดการองค์กรแบบธรรมาภิบาล  

 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางบรรจุโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีถนนในความรับผิดชอบตาม
ภารกิจถ่ายโอนและมีโครงการประสานแผนพัฒนาระดับอ าเภอ/จังหวัด ซึ่งได้เสนอโครงการเกินศักยภาพเข้ามา
บรรจุแผน ประกอบการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประชาชน
จะเสนอปัญหาความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ โดยการด าเนินโครงการมีระเบียบและ
กฎหมายที่ต้องถือปฏิบัติและมีกระบวนการหลายขั้นตอน ทั้งมีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ด าเนินโครงการเนื่องจาก   
ติดเงื่อนไขพ้ืนที่ทางการเกษตร ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาฯ บ่อยครั้ง  
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  2. การจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีโครงการที่ก าหนดไว้จ านวน 481 โครงการ สามารถน าโครงการไปสู่การปฏิบัติได้ 276 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 61.33  
  โครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการด าเนินงาน 
มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

 1) การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ท าให้หน่วยรับเงินอุดหนุนต้องรอ
งบประมาณในการด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2/63  
  2) สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้การ
ด าเนินกิจกรรมโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการจัดฝึกอบรม 
และกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจ านวนมาก ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ภาครัฐก าหนด   
     
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 
ต าบลพระบาทวังตวง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง เชื่อมถนนพหลโยธินสายกรุงเทพ – ล าปาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น                
สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง – บ้านผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3) โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป .ถ. 1-0048 
บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า หมู่ 4 ต าบลเวียงมอก อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงกาพัฒนา หมู่ 6 เชื่อมบ้านแม่กัวะใน หมู่ 5 
ต าบลแม่กัวะ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ 7 ต าบลนาแก้ว 
อ าเภอเกาะคา – บ้านแม่กึ๊ด หมู่ 3 ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป .ถ. 1-0045 ต าบล               
เสริมซ้าย – ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (7) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กล าห้วยแม่อ้อนบ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 – บ้านอ้อนใต้ 
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านอ้อน อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (8) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-
Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป .ถ. 1-0063 บ้านแจ้คอน – บ้านร่องเคาะ ต าบลทุ่งผึ้ง 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 – บ้านวังชัย
พัฒนา หมู่ที่ 16 ต าบลพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (10) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป .ถ. 1-0030 
บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (11) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น 
สาย ลป.ถ. 1 - 0028 พหลโยธิน – วัดม่อนพญาแช่ อ.เมือง จ.ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป .ถ. 1-0013 บ้านใหม่
รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
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 (13) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น                    
สาย ลป.ถ. 1-0019 บ้านแม่ทะ – บ้านผาลาด อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(14) โครงการรณรงค์ป้องกันลดสภาวะโลกร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(15) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก าจัดวัชพืชลอยน้ าและผักตบชวา ดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(16) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดล าปางอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(17) โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(18) โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(19) โครงการจัดงานล าปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(20) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง “เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหม้ียง” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(21) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(22) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(23) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


