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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 รายงานการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม ประเมินผล และวิเคราะหก์ารด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าพูน และ เพื่อศกึษาปัญหา อุปสรรค และ จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากผลการประเมิน

ความส าเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการติดตาม และ 

ประเมินผลความส าเร็จ โดยการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 

ระหว่างการวจิัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 ผลการประเมินความส าเร็จครอบคลุมขอบเขตพื้นที่ทั้ง 8 อ าเภอของจังหวัดล าพูน  จากการ

ด าเนินงานของหน่วยราชการที่ได้รับงบประมาณ 9 โครงการ งบประมาณรวม 176,546,000 บาท 

โดยใช้เครื่องมือการทบทวนวรรณกรรมศึกษาเอกสารบัญชีโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานการประเมินตนเอง และ เทคนิควิธีการศึกษาวิเคราะห์ตามทฤษฎี CIPP Model พบว่ำ การ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการเมือง การบริหาร สังคม และเศรษฐกิจในช่วงเวลาของการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2563 – 2564 มีสาเหตุหลักจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลต่อการ“ความส าเร็จที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายเพราะบาง

โครงการยกเลิกและส่งคืนงบประมาณ บางโครงการต้องปรับเหลื่อมงบประมาณประจ าปี”

ขณะที่ การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ในภาพรวม มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 84.87โดยมีล ำดับควำมพึงพอใจสูงสุด อันดับที่ 1 

เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้องในระดับ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ

87.00 

 ข้อเสนอแนะที่มีผลต่อปัจจัยความส าเร็จของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2561 – 2565 มี

องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1.จังหวัดล าพูนควรจัดท าฐานข้อมูลรวม/Big Dataเพื่อการตัดสินใจทางการ

บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 2. ควรให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าใจในเป้าประสงค์หลักแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัด 3. ควรส่งเสริมกลไกสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการหน่วยราชการ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสัมคมอย่างเป็นเจ้าของร่วม 4. ควรมีระบบ กลไก การก ากับ ติดตาม แผนพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ และ 5. แผนพัฒนาทุกระดับต้องมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน

เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมุ่งสู่การบรรลุค่าเป้าหมาย และ ตัวชีว้ัดความส าเร็จตาม

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ“เมืองแห่งควำมสุข บนควำมพอเพียง”ในปีต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อน าไปสู่การบูรณาการท างานร่วมกัน

ระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2561 - 2565) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึง แผนแม่บทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที่แสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติที่จะได้รับ กระทั่ง สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์

ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นในจังหวัดล าพูนได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ

ประการหนึ่งของระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ

การตัดสินใจเชิงนโยบาย ต่อไป 

การบริหารราชการจังหวัดโดยใช้แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2561 - 2565) ในการก าหนด

ทิศทางการพัฒนาในระยะ 5 ปี ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดล าพูนไว้ว่า 

“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน ประกอบด้วย 

(1) เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) (2) เมืองเกษตรสีเขียว (Green 

Agricultural City)  (3) เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural 

Experience Destination) (4) เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) และ (5) เมืองนิเวศ(Eco – Town) ทั้งนี ้

จังหวัดล าพูนได้ก าหนดให้มีตัวชี้วัดในการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ จ านวน 

21 ตัวชี้วัด และก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด จ านวน 27 ตัวชี้วัด 

การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เป็นกลไกในการติดตามความก้าวหน้า ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยราชการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนพัฒนาจังหวัด และการ

ด าเนินงานของหน่วยงานราชการ อีกทั้ง  ยังแสดงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
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ประเมินผลโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันจะแสดงถึงความโปร่งใส ดังนั้น การติดตามและประเมินผล

ความส าเร็จของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินโดยใช้ระบบที่มี

มาตรฐาน ครอบคลุมทุกมิติทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าว รวมถึง ประเด็นปัญหา อุปสรรค์

ของการด าเนินงานจะเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดในระยะต่อไป  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากผลการ

ประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1.3 ขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลเป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการศึกษา

เชิงคุณภาพ (Qualitative) และ การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา 

พืน้ที่ ประชากร และระยะเวลา ดังนี้ 

 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  

 การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าพูน 

 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากผลการประเมินความส าเร็จ

ของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

พื้นที่ในการติดตามแลประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครอบคลุมทั้ง 8 อ าเภอของจังหวัดล าพูน 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร  

 การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
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บุคลากรของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ดังนี้ 

 ผูบ้ริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ จ านวน 13 คน 

 บุคลากรของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 คน 

 ผูแ้ทนของภาคเอกชน จ านวน 5 คน 

 ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลจากการด าเนินงานของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 

จ านวน 476 คน 

 1.3.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

        การตดิตามและประเมินผลความส าเร็จ ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่าง เดือนตุลาคม - 

ธันวาคม พ.ศ. 2564)  
 

1.4 วธิีกำรและเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เป็นการติดตามและประเมินผลที่มีการผสมสานระหว่างการศกึษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

และการศกึษาเชงิปริมาณ (Quantitative) โดยมีกระบวนการและเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 

1.4.1 การศกึษาเอกสารและผลการด าเนนิงานที่เกี่ยวข้อง (Document Research) 

1.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  

1.4.3 การส ารวจข้อมูลผลการด าเนินงานโดยใช้รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report) 

1.4.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 

1.4.5 การอภิปรายเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Discussion) 

1.4.6 การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคดิเห็น (Brain Storming) 
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1.5 กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 วธิีกำรด ำเนนิงำน 

 การด าเนินงานติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดวิธีการด าเนนิงาน ดังนี้ 

 1.6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ผลการติดตามและ

ประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูนย้อนหลัง เอกสารการรายงานความก้าวหน้าในการติดตามผล

การด าเนินงานของจังหวัดล าพูนที่รายงานกับหน่วยงานต้นสังกัด ผลการประเมินดัชนีชี้วัดภาวะ

เศรษฐกิจของจังหวัดล าพูน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี เป็นต้น 

 1.6.2 จัดประชุมช้ีแจงการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 

 1.6.3 รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของหน่วยราชการ หรือแบบ

ติดตามความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 

 1.6.4 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจจากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าพูนจากประชาชนทั่วไป 

1.6.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การอภิปรายเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากหัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้แทน

ภาคเอกชน 
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1.6.6 สัมภาษณ์ผู้บริหารของจังหวัดล าพูนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

1.6.7 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ของจังหวัดล าพูน 

1.6.8 การประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ

แผนพัฒนาจังหวัดล าพูนและระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.6.9 จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูนฉบับ

สมบูรณ์ 
 

1.7 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 1.7.1 ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลผลความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค์ และ

ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1.7.2 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าผลการติดตามและประเมินผล

ความส าเร็จ ไปใช้ในการวางแผน ก ากับติดตาม และก าหนดนโยบายในการพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัด

ล าพูนและการด าเนินงานตามแผนในปีตอ่ไป 
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บทที่ 2  

วิธีการประเมนิผล 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 คณะผู้ประเมินได้น าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและนิยมใช้ส าหรับการประเมินโครงการของ

ภาครัฐเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามกรอบแนวคิดในการประเมินผล

ความส าเร็จ ครั้งนี้ โดยเลือกแนวคิด และทฤษฎีที่สามารถน ามาใช้อธิบายผลส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาจังหวัด ได้มากที่สุดหรือใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้ เพื่อสามารถรายงานผลการประเมินที่จะ

สะท้อนความเป็นจรงิ ความนา่เชื่อถือ และคุณประโยชน์ที่ได้รับในทางการบริหารการพัฒนาดังต่อไปนี ้

1) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 

2) ทฤษฎ ีCIPP Model  

3) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจ 

4) ปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

5)กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผล 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 

       การบริหารการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรภาครัฐ โดยมี

วัตถุประสงค์เป้าหมาย และ ตัวชี้วัดความส าเร็จอยู่ที่ “การมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด”ความส าเร็จจากการบริหารการพัฒนาตาม

แผนที่ก าหนด จึงมีความต้องการและความคาดหวังในผลที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินงานที่อาจ

เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาหรือตามการเปลี่ยนแปลงทางบริบทของเศรษฐกิจและสังคม แผนที่ดี

จงึเป็นผลของความส าเร็จในอนาคตเมื่อมีการด าเนินงานตามแผน และ มีการก ากับติดตามเพื่อประเมิน

ความส าเร็จของแผนนั้น ๆ แต่หากแผนจะดีเช่นไร ย่อมไม่มีค่า หากการด าเนินงานตามแผนแล้ว ไม่มี

การก ากับ ติดตาม และ ประเมินผล ดังนั้น “การประเมินผล” จึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่าง

มากต่อการบริหารการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์เพราะ”การบริหารการพัฒนาจะไม่มีความหมาย หาก

ด าเนินงานแล้วไม่มีการประเมินผล เมื่อไม่มีการประเมินผล เท่ากับ ไม่มีการพัฒนา” 

 การประเมินเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินงานอย่างมีระบบ โดยประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยมาใช้

ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาและวัดคุณค่าของ
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กิจกรรมใดๆที่หน่วยงานได้ด าเนินการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่โดยน าข้อมูล

สารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสินความส าเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมี

หลักเกณฑ์โดยการวางแผนและติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเพื่อจัดท ารายงานสรุป

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการที่จะปรับปรุง

ให้การด าเนินการตอ่ไปอย่างมปีระสิทธิภาพหรอืจะพิจารณายกเลิกสิน้สุดโครงการ 

  จาก ที่กล่าวมาว่า การประเมินมีความส าคัญในฐานะเครื่องมือทางการบริหารของหน่วยงาน 

เพราะผลของการประเมินจะเป็นเครื่องมือส าคัญ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการน านโยบายไป

ปฎิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ผลการประเมินจะสะท้อน 

ประสิทธิภาพประสิทธิผล และความคุ้มค่าของงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆได้รับการสนับสนุน อีกทั้ง 

ในทางจิตวิทยา ผู้บริหารระดับสูง/ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจใช้ผลการประเมินเป็นเครื่องมือสร้างกลไก

การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจังหวัดการประเมินจึงเป็นกลยุทธ์สร้างความรับผิดชอบ

ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดแบบบูรณาการ ส าหรับ การประเมินผลแผนพัฒนา

จังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2564 นี ้คณะผูป้ระเมิน แบ่งขั้นตอนการด าเนินงาน ออกเป็น  9 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การศกึษาแนวคิดการประเมินและวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมิน  

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์หรอืประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด  

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชีว้ัด (ค่าเป้าหมาย และ ตัวชีว้ัด ที่ก าหนดอยู่ในแผน) 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน 

ขั้นตอนที่ 5 การสร้างและพัฒนาเครื่องมอืเก็บข้อมูล                                                   

ขั้นตอนที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะหข์้อมูล 

ขั้นตอนที่ 8 การเขียนรายงานการประเมิน 

ขั้นตอนที่ 9 การประเมินงานประเมิน (ถ้ามี) 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี CIPP Model  

หลักการประเมินผลตามแนวคิดทฤษฎี CIPP Model ของ Dr. Daniel L. Stufflebeam, 2003 

แห่ง Ohio State University, USA ซึ่งให้ความส าคัญกับการรวบรวมข้อมูล 4 ปัจจัย ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยบริบทหรอืสภาพแวดล้อม (Context) 

2. ปัจจัยน าเข้า (Input)  

3. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)  
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4. ปัจจัยด้านผลผลิต/Product หรือ Out Put และ ผลลัพธ์/Out Come ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ  

และ 5. ปัจจัยด้านผลกระทบ (Impact) ซึ่งคณะผู้ประเมินได้ให้ความส าคัญของการประเมินว่า

เป็นวิธีการศึกษาหรือสืบค้นหาคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมินอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการน าเสนอ

สารสนเทศที่น าไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายและการพิจารณาคุณค่าและคุณประโยชน์ของทางเลือกที่

เหมาะสมในการด าเนินโครงการทั้งนี้การน ารูปแบบการประเมินของ CIPP Model มาใช้จะช่วยให้การ

พิจารณาผลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและนโยบายของจังหวัดล าพูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งต้องใช้ขอ้มลูที่ได้จากการประเมินมาพิจารณา โดยแบ่งประเด็น 4 ปัจจัยเพื่อการประเมนิดังนี ้

1. C ; Context Evaluation การประเมินสภาพแวดล้อม/บริบท เป็นการประเมิน

สภาพแวดล้อมเพื่อการก าหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเป้าหมายความต้องการของบุคคล

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง การบริหารเศรษฐกิจและสังคมซึ่งน าไปสู่

การก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดนโยบาย/

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมต่อเป้าหมายของความส าเร็จของ

แผนพัฒนาจังหวัด 

2. I ; Input Evaluation การประเมินปัจจัยน าเข้า เป็นการตรวจสอบความพร้อม

ของปัจจัยต่างๆเช่นบุคลากรงบประมาณวัสดุสถานที่โดยน ามาพิจารณาว่าปัจจัยที่มีอยู่นั้นมคีวามพร้อม

และเพียงพอต่อการด าเนินงานหรือไม่ซึ่งเป็นการพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ

วิเคราะหว์่าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดนั้นๆจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

3. P ; Process Evaluation การประเมินปัจจัยด้านกระบวนการ เป็นการประเมิน

เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจว่ามีการด าเนินงานโครงการให้งานส าเร็จซึ่งอาจเป็นการประเมิน

ระหว่างด าเนินงานหรือประเมินความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานหรือ ประเมินกระบวนการ

บริหารก็ได้ทั้งนี้จะมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคจุดเด่นจุดด้อยเพื่อให้การตัดสินใจส าหรับการ

ปรับปรุงโครงการเป็นไปอย่างทันเวลาและสถานการณ์ 

4. P ; Product Evaluation การประเมินปัจจัยด้านผลผลิต เป็นการประเมินผล

ภายหลังโครงการสิ้นสุดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล/ความส าเร็จของโครงการโดยน า

ผลผลิต (Out Put) ที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ /

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรอืไม่รวมถึงการพิจารณาทั้งในด้านผลลัพธ์ 
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(Out Come) และผลกระทบ (Impact) ทั้งเชิงบวกและเชิงลบเพื่อน ามาตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนิน

โครงการต่อไป 

ทั้งนี้เมื่อมีการประเมินผลตามรูปแบบของ CIPP Model แล้วจะต้องน าผลที่ได้จากการประเมิน

ในแต่ละขั้นตอนมาเป็นปัจจัยต่อการพิจารณาตัดสินใจก าหนดทางเลือกดังต่อไปนี ้

1. การวางแผน (Planning Decisions) โดยน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ค่าเป้าหมาย

และตัวชี้วัดของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนงานโครงการและ กิจกรรมต่างๆซึ่งต้องสอดคล้อง

กับแผนการด าเนินงานและบริบทที่เกิดขึน้ 

2. ก าหนดโครงสร้างโครงการ (Structuring Decisions) น าข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้าทั้งหมดไป

ใช้ในการก าหนดโครงสรา้งและขัน้ตอนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3. การน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) ใช้ข้อมูลจากผลการประเมินกระบวนการ

โดยเฉพาะประเด็นที่แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อน (Weakness) หรือจุดแข็ง (Strength) มาปรับปรุงแก้ไขการ

ด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนมากที่สุด 

4. การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สุดที่จะ

ส่งผลตอ่การพิจารณายุติหรอืขยายโครงการตอ่ไป 

 

 กล่าวโดยสรุปการประเมินผลในรูปแบบ CIPP Model เป็นการประเมินผลที่เป็นกระบวนการ

ต่อเนื่องโดยมีจุดเน้นส าคัญคือใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่าง

ต่อเนื่องวัตถุประสงค์ของการประเมินคือการใช้สารสนเทศที่ได้จากการประเมินเป็นข้อมูลในการ

ตัดสินใจพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมฉะนั้นการประเมินรูปแบบ CIPP Model จึงเป็นข้อมูลในการ

วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการเพื่อน าไปใช้ส าหรับการตัดสินใจว่าจะด าเนินการต่อไป

หรือไม่ดังนั้น คณะผู้ประเมินจึงต้องอาศัยข้อมูลมาจากหลายด้านอาทิด้านบริบทสภาพแวดล้อมด้าน

ปัจจัยน าเข้าด้านกระบวนการและด้านผลผลิตซึ่งต้องใช้เวลาในการประเมินมากพอสมควรและ

ผูเ้กี่ยวข้องตอ้งใหข้้อมูลในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนและถูกต้องนอกจากนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

พิจารณาให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมในเนื้อหาต่างๆเพื่อใหผ้ลการประเมินมีความน่าเชื่อถือมาก

ที่สุดและสามารถน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารเพื่อการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลมากที่สุด 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมนิความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญล าดับต้นๆที่มีผลต่อความส าเร็จของงานที่จะบรรลุเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละ

บุคคล กลุ่มบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์ ค ากล่าวที่ว่า “งานเสร็จ กับ งานส าเร็จ” งานเสร็จ

สามารถอธิบายได้ว่า การด าเนินงานนั้นๆเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ซึ่งวัดจากวัตถุประสงค์ของ

แผนงานหรือแผนโครงการ แต่การกล่าวถึง งานส าเร็จ ก็ต้องวัดว่าผลของการด าเนินงานนั้นบรรลุตาม

เป้าหมายที่ตอ้งการหรอืไม่ ทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ  

ในการบริหารงานภาครัฐนโยบายสาธารณะจะแสดงบทบาทในรูปแบบของแผนพัฒนา/

แผนงาน/แผนโครงการ/กิจกรรม ตามล าดับขั้นของแผน เพื่อการขับเคลื่อนที่มีเจตนารมย์ของการ

ด าเนินงานเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชน ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ และ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานที่ตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชน 

จะท าให้ประชาชน/ผู้รับบริการพึงพอใจหรือไม่ กล่าวได้ว่า “งานเสร็จ อาจเป็นเพียงแค่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน แต่หาก งานส าเร็จ จงึต้องวัดท่ีความพึงพอใจของประชาชน” 

 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกดีรู้สึกชอบความยินดีเต็มใจพอใจที่สนองความต้องการ

ด้วยการแสดงพฤติกรรมตา่งๆเช่นสายตาค าพูดท่าทาง ความคิดเห็นต่างๆเป็นต้น 

องค์ประกอบความพึงพอใจ 

องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริหารจัดการขององค์กรภาครัฐเกิดขึ้นในกระบวนการ

บริการระหว่างหน่วยราชการ/ผู้ให้บริการ กับ ประชาชน/ผู้รับบริการเป็นผลของการรับรู้และประเมิน

คุณภาพของการบริการในสิ่งที่ประชาชน/ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่งที่ประชาชน/

ผู้รับบริการได้รับจริงจากการด าเนินงานในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดผลผลิต (Out Put) และ ผลลัพธ์ 

(Out Come) ที่เกิดขึ้นซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่ผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ทั้งนี้

ความพึงพอใจในการด าเนินงานของหน่วยราชการ/ภาครัฐ ประกอบด้วย 

(1) ด้านการรับรู้คุณภาพของผลงาน/บริการ;ประชาชน/ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลผลิตที่ได้รับมี

ลักษณะตามพันธะสัญญาของโครงการหรอืการบริการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด

เชน่ โครงการขุดคลองขยายร่องน้ าเพื่อแก้ปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบริโภค 

ประชาชน/ผู้รับบริการจะพิจารณาว่า ผลผลิต/Out Put ที่โครงการด าเนินงานเสร็จสิ้น เป็นไปตาม
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สัญญาของหน่วยงานหรือไม่ และ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถท าให้ได้ ผลลัทธ์/Out Come คือ 

สามารถแก้ปัญหาการระบายน้ าได้เพียงใดในช่วงฤดูน้ า 

(2) ด้านการรับรู้คุณภาพของแผนงาน/แผนโครงการ/กิจกรรม;ประชาชน/ผู้รับบริการจะรับรู้

วิธีการด าเนินงานของหน่วยราชการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการ

เข้าถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และ

ปฏิกิริยาตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการในด้านความรับผิดชอบของงานการใช้

ภาษาสื่อสารความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึง

พอใจให้กับประชาชน/ผู้รับบริการด้วยไมตรจีติของการบริการที่แท้จรงิ 

 

2.4 ปัจจัยท่ีก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

นโยบายสาธารณะ หมายถึง บรรดาแผนงาน แผนโครงการ หรือ กิจกรรมที่มีการก าหนดขึ้น 

และผ่านความเห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินการ ทั้งนี้ จักต้องมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหา 

หรือ เพื่อการพัฒนาความเจริญ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนทุกเพศทุกช่วงวัย ดังนั้น ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นกับ

องค์ประกอย ทั้ง 9 องคป์ระกอบ ต่อไปนี ้

 1. คุณลักษณะของนโยบายคือต้องรู้ว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่นโยบายที่ดี

จะต้องให้ประโยชน์กับคนที่ควรได้รับประโยชน์สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม และความต้องการของ

ประชาชนโดยรวม มีการวิเคราะห์ ทดลองก่อนน าไปปฏิบัติจริงผลลัพธ์ของนโยบายต้องเป็นรูปธรรมมี

การควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอและเมื่อนโยบายดีการน านโยบายไปปฏิบัติ

จะมีโอกาสประสบความส าเร็จมากขึ้น 

 2. วัตถุประสงค์ของนโยบายกล่าวคือวัตถุประสงค์ของนโยบายต้องมีความชัดเจนมมีาตรฐาน

เพราะเมื่อน านโยบายไปปฏิบัติจะมีความมั่นใจในการปฏิบัติและความส าเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดี ต้องบอกได้ว่าต้องการวัดผลของความส าเร็จอะไร อาจจะสามารถ

เขียนวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ เพื่อประโยชน์ในการแปลงเป็นดัชนีช้ีวัดส าหรับใช้ประเมนิความส าเร็จ 

 3. ความเป็นไปได้ทางการเมืองและการบริหาร หมายถึงนโยบายที่จะน าไปปฏิบัติถ้าได้รับ

การสนับสนุนจากภาคเอกชนกลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในสังคมนักวิชาการชนช้ันน า

สื่อมวลชนรวมถึง ฝา่ยการเมอืง จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีโอกาสประสบความส าเร็จ 
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 4. ความถูกต้องทางทฤษฎีและเทคโนโลยีในการน านโยบายไปปฏิบัติต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า

นโยบายดังกล่าว ก่อรูปหรือก าหนด (Policy Formulation: PF.) ขึ้นภายใต้แนวคิดตามทฤษฎีใดเช่น

นโยบายเกิดจากการผลักดันของชนช้ันน าที่มีอิทธิพลหรือเกิดจากการผลักดันของสถาบันต่างๆหรือ

กลุ่มอทิธิพลใดการรูท้ี่มาของนโยบายจะท าใหก้ารน านโยบายไปปฏิบัติมีโอกาสประสบความส าเร็จ 

5. ความพอเพียงของทรัพยากรทางการจัดการพื้นฐาน (4 M. in 1 T.)หมายถึง ทรัพยากร

การเงินและงบประมาณ (Money)ทรัพยากรคน (Man)ทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรที่ดินฯลฯ 

(Material)ทรัพยากรทางการจัดการ (Management) รวมถึง ทรัพยากรด้านเวลา (Time) ที่เหมาะสม

เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 

6. การจัดองค์กรโครงการ เนื่องจาก การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงบูรณาการของ

จังหวัด มีลักษณะของหน่วยงานเชิงบูรณาการงานร่วมกันของระหว่างหน่วยงาน รวมถึง การจัด

โครงสร้างงานต้องมีความชัดเจนระหว่าง “งานตามหน้าที่/Function” กับ “งานตามยุทธศาสตร์/

Strategic”โครงสร้างที่มีความเหมาะสมผู้บริหารที่ท าหน้าที่น านโยบายไปปฏิบัติต้องมีความสามารถ 

และความใกล้ชิดกับผูก้ าหนดนโยบายมรีะบบสื่อสารข้อมูลที่มปีระสิทธิภาพ 

7. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานถ้าผูป้ฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายจะท าใหก้ารน านโยบายไป

ปฏิบัติประสบความส าเร็จมากขึ้น 

8. ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกของหน่วยงานที่ร่วมน านโยบายไปปฏิบัติ;การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยทั่วไป จะมีกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย และ อาจมหีน่วยงานรับผดิชอบหลัก 

และ หน่วยงานสนับสนุนบูรณาการงาน ดังนั้น การจัดล าดับความส าคัญ และ ความสัมพันธ์ของแต่ละ

หน่วยงานอย่างมีความเหมาะสมความเป็นเอกภาพในการตัดสินใจการป้องกันการแทรกแซงของ

หน่วยงานต้นสังกัดเป็นข้อควรค านึงของผูร้ับผดิชอบหรือหัวหน้าโครงการและ ผู้ประสานหน่วยงานโดย

ต้องค านงึถึงวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ นั้น ๆ เป็นหลัก  

9. ทีมงาน และ ความร่วมมือ ; ความส าเร็จของงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ ความส าคัญ

ประการสุดท้ายของความส าเร็จ คือ การสร้างการยอมรับในการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีมเดียวกันบน

พืน้ฐานความคิดของความร่วมมือแบบมีส่วนรว่ม ทุกคน ทุกฝ่ายต้องไม่มีหัวโขนของหน่วยงานต้นสังกัด 

ทุกคนต้องร่วมกันท างานบนความร่วมมืออย่างเป็นทีมเดียวกัน เป็นเจา้ของงานร่วมกัน คือ ความส าเร็จ

ที่จะเกิดขึ้นเกินความคาดหมายที่ก าหนด 
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2.5 กรอบแนวคดิการติดตามและประเมินผล 

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลแสดงถึงจุดเริ่มต้นของระบบการ

ติดตามเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบ

กับเวลา (Input Monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย

ที่ก าหนดไว้การวางระบบติดตามจึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการ

บริหารแผนพัฒนาเพื่อให้งานด าเนินต่อไปและประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (Out Put) 

และผลลัพธ์ (Out Come) ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด 

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลครั้งนี้ได้น าแนวคิดและรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model 

และ แนวคิดการประเมินความพึงพอใจมาเป็นกรอบความคิดโดยก าหนดกรอบแนวคิดการตดิตาม และ

ประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังภาพประกอบ 
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บทที่ 3 

การพัฒนาจังหวัดล าพูน 

3.1 ข้อมูลท่ัวไปเพื่อการพัฒนา 

จังหวัดลําพูน เดิมชื่อ เมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,348 ปี ตาม

พงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑพ์วกเม็งคบุตร 

หรือชนเชื้อชาติมอญ มาสร้างเมืองขึ้นในพื้นที่ระหว่างแม่น้ําสองสาย คือ แม่น้ํากวง และแม่น้ําปิง เมื่อ

มาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์

ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งสมัยพระยายีบาจึงได้เสีย

การปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมอืงลําพูน 

ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและ

วัฒนธรรมให้แก่ผูท้ี่เข้ามาปกครองดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชยีงใหม่และเชยีงราย เมือง

ลําพูนจึงยังคงความสําคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จ  

พระเจ้าตากสินมหาราช เมืองลําพูนจึงได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมา

จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครอง

นครองค์สุดท้ายคือ พลตรีเจ้าจักรคํา ขจรศักดิ์ ถึงแก่พิราลัย เมืองลําพูน จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นผูป้กครองสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันมี “นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ เป็น ผู้ว่าราชการ

จังหวัดล าพูน” 

ค าขวัญจังหวัดล าพูน 

“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ล าใยดัง กระเทยีมดี ประเพณีงาม จามเทว ีศรีหรภิุญชัย” 
 

 
    เจดีย์ในดวงตรา หมายถึง พระธาตุหริภุญชัย กล่าวกันว่ามีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐาน 

อยู่ภายในจึงเป็นปูชียสถานสําคัญ และ เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองและจังหวัดใกล้เคียงปัจจุบัน 

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทย และ ชาวพุทธนิยมกราบไหว้ขอพร 

 



15 

 

3.2 ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพ้ืนที่ 

กระบวนการวิเคราะหประเด็นปญหาและความตองการเชิงพื้นที่เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลประเด็น  

ปญหาและความตองการเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการวิเคราะหครั้งนี้จึงใชกระบวนการ

สังเคราะหขอมูลจากเอกสารแผนพัฒนาอําเภอ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564

พบวา ในทุกพื้นที่ประเด็นปญหาความตองการที่กลาวถึง ประเด็นแรกคือ ปญหาความตองการดาน

แหลงน้ํา การขาดแคลนน้ําและแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในภาคเกษตรกรรม และครัวเรือน      

อันเนื่องจากประชาชนในพืน้ที่มีอาชีพหลัก คือ การทําการเกษตร (ไร นา สวน) ดังนั้น ปจจัยหรอืตนทุน

การผลิตทางการเกษตรจงึเปนประเด็นปญหาความตองการสําคัญที่ตองเรงปรับปรุงพัฒนา เพื่อใหภาค

การเกษตรของประชาชนในแตละครัวเรือนสามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลผลิตทาง

การเกษตรในภาพรวมของจังหวัดที่ดีทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สงผลตอการเพิ่มรายได้แก

ประชาชนในระดับตําบล อําเภอและเศรษฐกิจของจังหวัด โดยประเด็นดานโครงสรางพื้นฐานอาทิ 

 1. ขาดแคลนแหลงน้ํา หรือแหลงกักเก็บน้ํา สําหรับการอุปโภคบริโภคในภาคการเกษตร สาเหตุ

จากสภาพปญหาภัยแล และแหลงกักเก็บน้ําที่มคีวามตื้นเขิน 

1.1 โครงสรางพื้นฐานมีสภาพชํารุดเสียหาย ไดแก 

  - เสนทางคมนาคมระหวางหมูบาน (ถนน สะพาน) 

  - ปายบอกทาง 

  - ระบบชลประทาน 

  - ระบบประปาหมูบาน 

  - ระบบประปาบาดาล 

  - ระบบไฟฟาสาธารณะ 

  - ระบบทอระบายน้ํา (น้ําทวมขังในฤดูน้ําหลาก) 

1.2 โครงสรางพื้นฐานไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ไดแก 

  - เสนทางคมนาคมระหวางหมูบาน (ถนน สะพาน) 

  - ระบบประปาหมูบาน 

  - ระบบไฟฟาสาธารณะ 

ประเด็นปญหาความตองการที่สืบเนื่องจากปญหาความตองการในประเด็นดานโครงสราง 

พืน้ฐาน คือ ดานเศรษฐกิจ พบวา มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลักอาทิ 
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 1) ราคาผลผลิตตกต่ําและขาดตลาดรองรับ เกษตรกรไมมีอํานาจตอรองหรือกําหนดราคา

ผลผลิต รวมถึงผลผลติทางการเกษตรบางชนิดไมไดมาตรฐาน  

2) ขาดการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวทางการเกษตร หรือเพื่อต่อ

ยอดจากวิธีการผลิตภาคเกษตรแบบดั้งเดิมซึ่งกอใหเกิดปญหาสบืเนื่องเปนผลกระทบสู่ภาวะหนีส้ิน 

3) หนีส้ิน (หนี้สินครัวเรอืน หนีส้ินนอกระบบ)และการออม เนื่องจากรายไดไมเพียงพอต่อรายจ

ายและตนทุนการผลิตในภาคเกษตร 

อีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่สืบเนื่องและเป็นปัจจัยสําคัญต่อปัญหาความต้องการทั้ง3ประเด็น

ข้างต้นคือ ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องจาก 1.การขาดเอกสารสิทธิ์ใน

ที่ดินทํากินของเกษตรกรสาเหตุจากพื้นที่ทํากินทับซอนอยูในเขตอุทยานแหงชาติ 2.การลักลอบตัดไม

และบุกรุกทําลายปาเพื่อขยายพื้นที่ทําการเกษตร 3.การเผาพืน้ที่ปาหลังฤดูเก็บเกี่ยวที่กอใหเกิดปญหา

ไฟปาและหมอกควันและ 4.การใชสารพิษหรือสารเคมีในภาคเกษตรที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศและ

สารตกคางในดินและแหลงน้ําโดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากแนวคิดรูปแบบทําการเกษตรที่เนนการปลูกพืช

เชงิเดี่ยวหรอืพืชเศรษฐกิจด้านเดียวเพื่อเกษตรการคาเปนหลัก 

4) การคัดแยกขยะ การเผาขยะและกําจัดขยะทางการเกษตร ขยะมูลฝอยอยางเปนระบบโดย

ไมกอใหเกิดปญหาดานมลพิษและสิ่งแวดลอมนอกจากนี้ ยังมีประเด็นปญหาความตองการอื่นๆ 

เพิ่มเติมที่สอดคลองกันในภาพรวมทั้งจังหวัดพบว่า ประเด็นความถี่ในการวิเคราะหรายอําเภอทั้งบริบท

ของสังคมเมืองและสังคมชนบท ไดแก ดานสังคมวัฒนธรรม ดานความมั่นคง และ ด้านคุณภาพชีวิต อาทิ 

- การสงเสริมกิจกรรมอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น และชวยส่งเสริมดานการทอง

เที่ยวเชงิพืน้ที่ 

- การบูรณะซอมแซม และดูแลรักษาแหลงโบราณสถาน วัดตางๆ ในพื้นที่ชุมชนเพื่อเป็นแหลง  

มรดกสืบทอดทางประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมประเพณีแกคนรุนตอไป 

- ปญหายาเสพติด การพนัน การโจรกรรม ที่สงผลตอความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 

- การรักษาความสะอาด สุขอนามัยภายในครัวเรือน และในชุมชนโดยรอบ 

- พืน้ที่สาธารณะและอุปกรณสําหรับออกกําลังกายในชุมชน 

- การไดรับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

- การดูแลชวยเหลอืและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกับกลุมผูสูงอายุ ผูพิการ และผดูอยโอกาส 

- การอพยพโยกยายไปเปนแรงงานตางถิ่นของประชากรวัยแรงงาน 
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน(พ.ศ.2561 – 2564) 

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) ได้ดําเนินการตาม

กระบวนการขั้นตอนที่กําหนดรวมทั้ง การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน (พ.ศ. 2561 - 2564) มีการ

ทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาครวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สามารถ

กําหนดทิศทางการพัฒนาในระยะ 4 ปี ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนให้

บรรลุยุทธศาสตรท์ี่กําหนดไว้ จงึกําหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตามองคป์ระกอบต่างๆ ดังนี้ 

 การทบทวนข้อมูลสภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis Review) โดยการทบทวนครั้งนี้แยกตาม

การพัฒนา 5 ด้านประกอบด้วย 1.ด้านเกษตรกรรม 2.ด้านอุตสาหกรรม 3.ด้านการท่องเที่ยว 4.ด้าน

สังคมความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ 5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ดังตารางแสดงการทบทวน 
 

ตารางแสดงการทบทวนข้อมูลสภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis Review) 
 

ด้านเกษตรกรรม 
 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน (W) 

 

S1  เป็นแหล่งผลิตลําใยท่ีสําคัญของกลุม่จังหวัด

ภาคเหนอืตอนบน 1 โดยเฉพาะลําใยพันธ์ุ

พื้นเมอืง “พันธ์ุเบ้ียวเขียว” ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์และลําใยยัง

เป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศ 

S2  มกีารบริหารจัดการการผลิตลาํใยท้ังในฤดู

และนอกฤดูเพื่อสร้างทางเลือกทางการตลาด 

S3  เกษตรกรมีองค์ความรู้ภูมปัิญญาด้านการ

ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยมี

ผลผลิตลําใยแปรรูปอบเนื้อสีทองได้รับการจด

ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ 

W1  พื้นท่ีเพื่อการเกษตรมีเพยีงร้อยละ 24 ของพืน้ท่ี

ท้ังหมดของจังหวัดและมแีนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ

เนื่องจากเกษตรกร/ประชาชนเปลี่ยนจากอาชีพ

การเกษตรไปทําอาชีพอื่นและมกีารซือ้ขายท่ีดนิ

และเปลี่ยนสภาพไปพัฒนาเป็นพืน้ท่ีเชงิพาณิชย์

อื่นๆ 

W2  พื้นท่ีชลประทานและแหล่งกักเก็บนํ้าไมเ่พยีงพอ

กับความต้องการในการใช้น้ําเพือ่การเกษตร 

W3  ปัจจัยและต้นทุนในการผลิตสูงขึน้ 

W4  ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรท่ีมีทักษะ

ค่าจ้างแรงงานสงู 

W5  จังหวัดลําพูนขาดงานศกึษาวจิัยการแปรรูป
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S4  กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมกีาร

รวมกลุม่เพื่อการผลิตท่ีมีคุณภาพและลด

ตน้ทุนการผลิต 

S5  มกีารบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรท่ี

เหมาะสมแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะการรวมกลุม่ผู้ใชน้้ํา 

S6  แนวโนม้ของคนรุ่นใหมท่ี่มีความรู้เข้ามา

ทํางานภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (Smart Farmer 

และ Young Smart Farmer) สามารถท่ีจะต่อ

ยอดเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในด้านการทํา

ตลาด 

S7  เกษตรกรให้ความสําคัญในการผลิตสินค้า

เกษตรมคีุณภาพปลอดภัยมมีาตรฐาน GAP 

และมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 

S8  มศีักยภาพในการผลิตสนิค้าปศสุัตว์ท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐานของกลุ่มจงัหวัด

ภาคเหนอืตอนบน 1  

S9  มบีริษัทแปรรูปสินค้าการเกษตรในพืน้ท่ีทําให้

เกิดทางเลือกทางการตลาด 
 

ผลิตภัณฑห์ลักของลาํพูน (ลําใยกระเทียม) ให้

เป็นผลิตภัณฑ์ใหมเ่พื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดท่ีหลากหลาย 

W6  การวเิคราะห์ทิศทางโครงสร้างการเกษตรยังไม่

ชัดเจน (กลุ่มเกษตรกรท่ียังจําเป็นต้องได้รับการ

ชว่ยเหลอืสนับสนุน /กลุ่มเกษตรกรท่ีสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ / กลุ่มเกษตรกรท่ีสามารถ

ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ) ส่งผลให้การ

ส่งเสริมและพัฒนายังไม่สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของเกษตรกรและขาดการต่อยอดขยาย

ผลและทําให้คนรุ่นใหมไ่มส่นใจในการสืบทอด

อาชีพด้านการเกษตร 

W7  ขาดการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสามารถใน

การตรวจสอบระบบความปลอดภัยในมาตรฐาน

การผลิตเบือ้งต้นด้วยตนเองและระบบการ

ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของภาครัฐยังไม่

เพยีงพอ 

W8  การประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตแหลง่จําหนา่ย

สินค้าเกษตรอนิทรีย์เกษตรปลอดภัยในระบบ

เกษตรกรรมย่ังยนืยังมนีอ้ย 

W9  ขาดการบริหารจัดการด้านการตลาดรองรับ

สินค้าเกษตรอนิทรีย์เกษตรปลอดภัย 

W10  การสง่เสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยใีหมใ่นการ

ผลิตยังไม่กวา้งขวางเน่ืองจากตน้ทุนสูง 

W11  กลุ่มทุนต่างชาติและคนต่างถิ่นเข้ามาเป็น

เจ้าของกิจการภาคเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ

ตลาด 

W12  การผูกขาดด้านการตลาดส่งผลตอ่รายได้ท่ีลง

มาถึงเกษตรกรในพื้นท่ี 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

O1  นโยบายของรัฐให้ความสําคัญตอ่ภาค

เกษตรกรรมและการสง่เสริมการใช้นวัตกรรม 

T1  ภัยธรรมชาติ (ภัยแลง้อุทกภัย) โรคระบาดศัตรูพชื 

T2  คู่แขง่ในตลาดสินค้าการเกษตรมากขึ้นเนื่องจาก
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O2  แผนพัฒนาภาคเหนือใหค้วามสาํคัญในการ

ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอนิทรีย์และ

เกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลคา่เพ่ิมสูง 

O3  กระแสความนิยมในสินคา้เกษตรปลอดภัย

และเกษตรอนิทรีย์เพิ่มมากขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

O4  การเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเท่ียว 
 

การเปิดเสรีทางการค้าและมีอุปสรรคทางการคา้ที่

ไมใ่ชม่าตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: 

NTB) ทําให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา 

T3  การลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ

มาจําหนา่ย 
 

 

ด้านอุตสาหกรรม 

 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน (W) 

S1  เป็นท่ีต้ังของนคิมอุตสาหกรรมภาคเหนอื

และสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพัฒน์ฯลําพูน

สามารถรองรับตลาดแรงงานในภูมิภาค

มากกวา่ 100,000 คนและโรงงาน

อุตสาหกรรมสว่นใหญ่ปฏบัิตติามกฎหมาย

อย่างเครง่ครัดให้ความร่วมมอืและพร้อมให้

เข้าตรวจสอบเป็นอยา่งดีผู้ประกอบการ

และนักลงทุนชาวตา่งชาตมิคีวามมั่นใจและ

สนใจอยากขยายพืน้ท่ีหรือลงทุนเพิ่ม 

S2  แรงงานในระบบอุตสาหกรรมมทัีกษะ 

(Skill) ได้รับการยอมรับวา่มีฝีมือแรงงาน

และมีความประณีตเป็นท่ีต้องการของ

สถานประกอบการ 

S3  การคมนาคมสะดวกสามารถตดิตอ่

เชื่อมโยงกับจังหวัดตา่งๆท้ังทางรถยนต์และ

รถไฟและอยูห่่างจากสนามบนินานาชาติ

จังหวัดเชยีงใหม่ประมาณ 30 กิโลเมตร 

S4  เป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ

และปริมาณเพียงพอสําหรับนํามาแปรรูป

เพื่อเข้าสูร่ะบบอุตสาหกรรมการเกษตร 

W1  การวางผังเมอืงและการวางแผนกําหนดพืน้ท่ีรอง 

รับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมยังไมช่ัดเจนทําให ้

ผู้ประกอบการท่ีต้องการลงทุนเพิ่มขาดความเชื่อ 

มัน่ซึ่งในอนาคตจะทําให้เกิดปัญหาการตัง้สถาน 

ประกอบการอย่างไร้ทิศทางและส่งผลกระทบตอ่ 

ชุมชนและแหลง่สาธารณะประโยชนไ์ด้ 

W2  ขาดการเชื่อมโยงขอ้มูลการค้าการลงทุนสาหรับผู้ 

ท่ีมีความสนใจลงทุนและขาดแหล่งกระจายสนิค้า 

และจัดเก็บสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมครบ 

วงจรเพื่อช่วยลดตน้ทุนดา้นการขนส่งคลังสนิค้า 

ให้กับผู้ประกอบการ 

W3  ขาดการเชื่อมโยงวัตถุดิบภาคการเกษตรของ 

เกษตรกรในพื้นท่ีอยา่งเป็นระบบเดียวกันสําหรับ 

ป้อนให้แกโ่รงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

ท่ีต้ังอยูใ่นพืน้ท่ี 

W4  สินค้าหัตถกรรมยังคงมีรูปแบบเดิมขาดการพัฒนา 

รูปแบบสินค้าใหมท่ี่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

ท่ีตรงตามความตอ้งการของตลาดกลุ่มผู้บริโภค 

เชน่สนิค้ากลุ่มของท่ีระลึกและของฝาก 

และสินค้ากลุ่ม Eco Product หรือ Creative เป็นต้น 
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S5  มอีุตสาหกรรมตอ่เนื่องจากการผลิตสินค้า

ของสถานประกอบการท่ีต้ังในและนอกเขต

นคิมอุตสาหกรรมภาคเหนือท่ีมีความ

ชํานาญในการผลิตแตข่ณะเดียวกันมกีารใช้

เทคโนโลยท่ีีไม่สูงมากนกั 

S6  เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมท่ี

สําคัญและเป็นแหล่งจําหนา่ยใหแ้ก่

ผู้ประกอบการในจังหวัดใกล้เคยีงรวมถึง

ผู้ประกอบการในต่างภูมิภาคและสามารถ

ยกระดับขดีความสามารถธุรกิจท้องถิ่นท่ีมี

ศักยภาพให้เข้าสู ่Supply Chain ของธุรกิจ

ใหญ่ได ้

S7  เอกลักษณ์ท่ีชัดเจนของสนิค้าหัตถกรรมมี

การสบืทอดภูมปัิญญาด้านการผลิตสินค้า

อาทิผ้าไหมยกดอก (ได้รับการรับรองเป็น

สิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ : GI) ผ้าฝา้ยทอมือ

และลําใยอบแห้งสีทองสามารถพัฒนาเป็น

สินค้านวัตกรรมสร้างสรรค์ 

S8  กลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่มได้รับการสง่เสริม

สนับสนนุพัฒนาโดยการนําเทคโนโลยท่ีี

สามารถช่วยในการออกแบบและการผลิตท่ี

ทันสมัยมาใชใ้นบางผลิตภัณฑร์วมถึงการ

นําเทคโนโลยรีะบบ E-Commerce มาใชใ้น

ด้านการตลาดเสรีโดยการสร้างเครอืขา่ย

การจับคูธุ่รกิจตาม Supply Chain  

S9  เป็นศูนย์กลางด้านแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมและสามารถรองรับ

ตลาดแรงงานท้ังในพื้นท่ีจังหวัด 

และภาคเหนอืและมีการเตบิโตของ

ตลาดแรงงานและมกีารกระจายรายได้สู่

ท้องถิ่นอยา่งต่อเนื่อง 

 

W5  

การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการสร้างความ 

ร่วมมอืและสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่างโรงงาน 

อุตสาหกรรมและชุมชนมนีอ้ยส่งผลให้ขาดความ 

คล่องตัวในการประสานงานเชื่อมโยงเกิดการร้อง 

เรียนและตอ่ต้านการประกอบกจิการโรงงาน 

W6  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด 

ยอ่มและอุตสาหกรรมชุมชนยังขาดความรูค้วาม 

เข้าใจในดา้นการเข้าถึงแหลง่เงินทุนการพัฒนา 

ผลิตภัณฑใ์หมก่ารสร้างมูลคา่เพิ่มจากองคค์วาม 

รู้ภูมปัิญญาและนวัตกรรมดา้นเทคโนโลยกีาร 

ผลิตการตลาดการพัฒนาผลิตภณัฑ์สู่ตลาด 

สากลและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอือ้ 

ประโยชนต์อ่การผลิตจําหนา่ยสนิค้าเป็นต้น 

W7  การประชาสัมพันธ์สนิค้าของจังหวัดยังไมท่ั่วถึง 

และเป็นระบบเดียวกันโดยเฉพาะผลิตภัณฑท่ี์มี 

ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

W8  ขาดระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านแรงงานท่ีทัน 

สมัยท่ีสามารถเช่ือมโยงและใชใ้นการบริหารจัด 

การแรงงาน 

W9  ขาดแคลนแรงงานในชว่งฤดูกาลผลิตแรงงานช่าง 

เทคนิคผู้เชี่ยวชาญในระดับหัวหน้างานวุฒิการ 

ศกึษาระดับปวส. วศิวกรและนักวิทยาศาสตร์ 

W10  แรงงานตอ้งการความมั่นคงในอาชีพแตส่ถาน 

ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีการจ้างแรงงานใน 

ระยะสั้น 

W11  การวางแผนการพัฒนาทักษะฝมีอืแรงงานรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงยังไมช่ัดเจน 

W12  จําเป็นจะต้องมกีารพัฒนาโครงขา่ยการคมนาคม 

ขนสง่และ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวและ 

การเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 

W13  การเชื่อมตอ่ระบบการคมนาคมขนส่งของกลุ่ม 

จังหวัดฯและเมอืงหลักยังไมม่แีผนท่ีเป็นระบบใน 
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S10 มกีารบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอ้มท่ีดี

และไมม่ปัีญหารุนแรงและไมม่ปัีญหาด้าน

สิ่งแวดลอ้มแตค่วรกําหนดมาตรการ

ป้องกันปัญหาเช่นการถ่ายทอดความรู้ใน

การบริหารจัดการขยะชุมชนอยา่งถูกวิธี

และเหมาะสมและการปลูกจิตสาํนกึการ

รณรงค์อยา่งต่อเนื่อง 
 

การรองรับการพัฒนาในพืน้ท่ีเมอืงรองหรือจังหวัด 

ใกล้เคียงให้สอดคล้องกับแผนพฒันาภาคเหนือ 

อย่างเป็นรูปธรรม 

W14  จังหวัดลําพูนม ีGPP สูงท่ีสุดในภาคเหนือซึ่งเป็น 

การคํานวณตัวเลขจากภาคนิคมอุตสาหกรรม 

(โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจะต้อง 

อยู่ภายใต้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

ส่งผลใหจ้ังหวัดได้รับสัดสว่นจากการสนับสนุนงบ 

ประมาณในการพัฒนาจงัหวัดน้อยลงทุกปขีณะท่ี 

จังหวัดตอ้งแบกรับภาระด้านสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการของสถานประกอบการแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มขึ้น 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

O 1 แผนพัฒนาภาคเหนอืและแผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด

ภาคเหนอืตอนบน 1 มุง่พัฒนาการเป็นฐานการลงทุนของ

ภูมิภาคการใชโ้อกาสและเชื่อมโยงกับอนุภูมภิาค GMS 

BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจและ

สนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบ 

Logistic ส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนของจังหวัดลําพูน 

O2 จังหวัดลําพูนกาํหนดแนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมอืงอุตสาหกรรมท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อมและชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

ด้านความรับผดิชอบตอ่สังคม (CSR) สร้างเครือข่าย

ความร่วมมอืของสถานประกอบการอุตสาหกรรมและ

ชุมชนโดยรอบซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตใินด้าน

การเตบิโตบนคุณภาพชวีติท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

O3.ความร่วมมอืขององค์กรภาคเอกชนโดยเฉพาะกรอ.

จังหวัดลําพูนและกรอ.กลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนบน 1 

กําหนดแนวทางการสนับสนุนและพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในการให้ภาคเอกชนมี

บทบาทในการส่งเสริมการผลิตการค้าการลงทุนและการ

บริหารจัดการ 

T1  ราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมี 

ความผันผวน 

T2  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบางรายมกีารขยาย

การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากมีวัตถุดิบ

และค่าจา้งแรงงานถูกกว่าเชน่อุตสาหกรรมผลิต

อาหารสัตว์อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นต้น 

T3  เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีต่างชาติเพื่อหางานทํามีแนว 

โนม้รุนแรงขึน้และอาจส่งผลกระทบตอ่แรงงานไทย 

ในอนาคตโดยเฉพาะแรงงานกึ่งฝีมอืและแรงงาน 

ไร้ฝีมอื 
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ด้านการท่องเที่ยว 

 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน (W) 

S1  มทุีนทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท่ีเอื้อตอ่การสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจ 

S2  มโีบราณสถานมคีวามโดดเด่นดา้นอัตลักษณ์

เฉพาะตัว 

S3  มแีปลง/ฟาร์มท่ีสามารถเช่ือมโยงการ

ท่องเท่ียวเชงิเกษตร 

S4  มแีหลง่ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังดา้น

วัฒนธรรมประวัตศิาสตร์และธรรมชาติ 

S5  ประชาชนมอีัธยาศัยนํ้าใจที่งดงาม 

 

 

W1  ขาดการประชาสัมพันธ์เชงิรุกและเช่ือมโยงการ

ท่องเท่ียวท้ังในและนอกจังหวัด 

W2  การกําหนดจุดเด่นและเอกลกัษณก์ารท่องเท่ียวท่ี

จะนําเสนอตอ่กลุม่เป้าหมายยังไมช่ัดเจน 

W3  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ

สะดวกด้านการท่องเท่ียวยังไมเ่พยีงพอ 

W4  ขาดกิจกรรมดงึดูดการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 

W5  การท่องเท่ียวชุมชนยังขาดการพัฒนาและ

เชื่อมโยง 

W6  ขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเท่ียว 

W7  ขาดการประชาสัมพันธ์อยา่งเป็นระบบและ

ทิศทางเดียวกัน 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

O1  รัฐบาลให้ความสําคัญด้านการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเมืองรอง 

O2  แผนพัฒนาภาคเหนือใหค้วามสาํคัญในการ

พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเนื่อง

ให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลคา่เพ่ิมอย่าง

ยั่งยืน 
 

T1  สภาวะทางเศรษฐกิจอาจส่งผลตอ่การตัดสนิใจ

ของนักทอ่งเท่ียว 

T2  ผลกระทบจากภัยพบัิต ิ

T3  ข้อจํากัดและความยุง่ยากซับซ้อนของระเบียบ

กฎหมายต่างๆ 
 

 

ด้านสังคมความมั่นคงความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน (W) 

S1  มพีื้นท่ีจังหวัดขนาดเล็กและมีประชากร

จํานวน 4 แสนคนเศษ 

S2  ลักษณะของสังคมในหมู่บ้านชุมชนประชาชน

ครัวเรือนมคีวามใกล้ชิดสนมิสนมช่วยเหลอื

เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน 

W1  เป็นท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 900 แห่ง

ทําให้มีประชากรแฝงท้ังแรงงานในประเทศและ

แรงงานตา่งด้าวเข้ามาในพืน้ท่ีจาํนวนมาก 

W2  เกิดชุมชนหนาแน่นในบริเวณโดยรอบแหลง่

อุตสาหกรรมทําให้เกิดปัญหาสงัคม 
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S3  มวีถิีชีวิตวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณส์บืตอ่กัน

มายาวนาน 

S4  ประชาชนยึดม่ันในศลีธรรมประเพณี

วัฒนธรรมให้ความร่วมมอืกับหมูบ้่านชุมชน

และหนว่ยงานราชการ 

 

 

W3  ประชากรแฝงภาคแรงงานท่ีเข้ามาทางานไมม่ี

ฐานทะเบียนบ้านอยูใ่นพืน้ท่ีและมีการอพยพ

เคลื่อนย้ายแรงงานอยู่บ่อยคร้ังทําให้ยากต่อการ

ควบคุมและทําให้เสียโอกาสในการพจิารณา

สนับสนุนงบประมาณในดา้นสัดส่วนประชากร 

W4  ประชากรวัยแรงงานเข้าสูร่ะบบการทางานใน

โรงงานตา่งๆเป็นจํานวนมากและต้องทํางานเป็น

กะในตลอด 24 ชั่วโมงก่อให้เกิดปัญหาความ

อบอุน่ของครอบครัวและการท้ิงให้ผู้สูงอายุอยู่

เพยีงลําพัง 

W5  ชุมชนแออัดโดยรอบแหลง่อุตสาหกรรมเป็น

สถานท่ีก่อตัวของปัญหาทางสังคมท้ังดา้นยา

เสพติดการพนันและ อาชญากรรม 

W6  ปัญหาความไมเ่พยีงพอของระบบ

สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานรองรับแรงงานและ

ประชากรแฝง 

W7  ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ

บริการของภาครัฐ 

W8  ปัญหาความไมเ่พยีงพอของทรัพยากรน้ําท่ี

จะตอ้งรองรับในการอุปโภคบริโภคภาคเกษตร

และภาคอุตสาหกรรม 

W9  ปัญหาหนีน้อกระบบในกลุ่มแรงงาน 

W10  ปัญหาผู้ดอ้ยโอกาสเด็กก่อนวัยเรียนการต้ัง

ท้องท่ีเกิดจากกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานและเยาวชน 

W11  การเข้าสูผู่้สูงอายใุนอัตราที่สูง 
 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน (W) 

S1  จังหวัดให้ความสําคัญในดา้นขยะและ

สิ่งแวดลอ้มโดยกําหนดให้เป็น “จังหวัดปลอด

โฟมปลอดขยะเปียกและรณรงค์การลดใชถุ้ง

W1  ไมม่แีหลง่กักเก็บน้ําหรอือ่างเกบ็น้ําท่ีเพยีงพอทํา

ให้ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ําในฤดูน้ําหลากไว้

ใชใ้นฤดูแลง้ 
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ผ้าแทนพลาสตกิ” ท่ีผ่านมาได้รับรางวัล

ระดับประเทศในดา้นจังหวัดสะอาดปี 2560 

และ 2561  

S2  มพีื้นท่ีป่าอุทยานแห่งชาติท่ีเป็นแหลง่ตน้ทุน

ด้านทรัพยากร 

S3  มแีมน่้ําไหลผา่นจํานวน 4 สายคอืแมน่้ําปิง

แมน่้ํากวงแมน่้ําลีแ้ละแม่นํ้าทา 

S4  โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสว่น

อเิล็กทรอนิกสไ์มค่่อยก่อให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดลอ้ม 

S5  มกีารประกาศให้เป็นเขตเอนุรักษ์เมอืงเก่า

ภายในเขตเมอืงเก่าลําพูน 
 

W2  แมน่้ําลีแ้ละแมน่้ําทามีสภาพทางกายภาพท่ีลาด

ชันในฤดูน้ําหลากจะมกีระแสน้ําท่ีไหลเชี่ยวแรง

ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะตลิง่บ้านเรือนและ

พื้นท่ีเกษตรของประชาชน 

W3  เกิดปัญหามลภาวะในบริเวณแหลง่ชุมชน

หนาแนน่ 

W4  ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
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แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2561 – 2565) 

วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง 

นิยามวิสัยทัศน์ 

 เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียงหมายถึง ประชาชนในจังหวัดลําพูนมคีวามสุขจากคุณภาพ 

ชีวติและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี” 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 

 ตัวชี้วัดวิสัยทัศนแ์บ่งออกเป็น  2 ส่วน ดังนี ้

 (1) ตัวชี้วัดความสุข 

 (2) ตัวชี้วัดความพอเพียง 

 โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ้างอิงตัวชีว้ัดที่ปรับปรุงจากดัชนี

คุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558) ซึ่ง

สามารถใช้ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานและได้นําเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต 

(Quality of Life)ข อ ง  OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) ม า

ปรับปรุงใหส้อดคล้องกับบริบทเฉพาะของจังหวัดลําพูน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1) ความจําเป็นขั้นพื้นฐาน 

2) การพัฒนาทุนมนุษย์ 

3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม 

 

มีรายละเอียดตัวชี้วัดภายในแตล่ะหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง ดังนี้ 

ตัวชี้วดัวิสัยทัศนข์องแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน พ.ศ.2561 – 25 64 
 

ตัวช้ีวัด ความสุข ความพอเพยีง 

หมวดที1่ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (Basic living Needs)   

1.1ร้อยละของสถานพยาบาลท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ HA  (มภีูมิคุม้กัน) 

1.2ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค ไฟฟา้ และ อนิเตอร์เนต  (มภีูมิคุม้กัน) 

1.3ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

และ ไมถู่กรบกวนจากมลพษิ 
 (มภีูมิคุม้กัน) 
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1.4 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีความอบอุน่ ภูมคิุ้มกัน และ มคีวามปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

 

 
(มภีูมิคุม้กัน) 

หมวดที2่การพัฒนาทนุมนุษย ์(Human capital development)   

2.1 จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุระหว่าง๑๕ – ๕๙ปี   (มคีวามรู้) 

2.2 ร้อยละเด็กจบการศึกษาบังคับ 9ปี ที่ไมไ่ด้ เรียนต่อและยังไมม่งีานทําได้รับ

การฝึกอบรมดา้นอาชีพ 
  (มคีวามรู้) 

2.3 สัดสว่นคนอายุ15 – 60 ปี อา่น เขยีน ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได ้   (มคีวามรู้) 

2.4 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)   (มคีวามรู้) 

หมวดที3่การเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกจิ(Economic Growth 

and Stability) 
  

3.1 อัตรารายได้ของครัวเรือนต่อหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)   

3.2 อัตราการออมของครัวเรือนต่อหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)   (พอประมาณ) 

3.3 อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย*(ร้อยละ)   (พอประมาณ) 

3.4 อัตราการวา่งงาน* (ร้อยละ)   

3.5 สัดส่วนของประชากรท่ีอยูใ่ตเ้ส้นความยากจน (ร้อยละ)   

3.6 ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ (ค่าสัมประสิทธ์ิจีนี)่   

หมวดท่ี 4 การอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้ม(Energy & Environmental 

Preservation) 
  

4.1 อัตราเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าในจังหวัด   

4.2 สัดสว่นปริมาณขยะในจังหวดัตอ่ประชากร   

4.3 สัดสว่นการใชไ้ฟฟา้และ น้ํามันเชื้อเพลงิของครัวเรือน   (พอประมาณ) 

4.4 สัดสว่นการใชไ้ฟฟา้ และ น้าํมันเชื้อเพลงิของอุตสาหกรรม   (พอประมาณ) 

หมวดท่ี 5 คณุธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน(Community Moral and 

Solidarity) 
  

5.1 จํานวนหมูบ้่านศีล5ตัวอยา่ง   (มคีุณธรรม) 

5.2 จํานวนคนในครัวเรือนมสี่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์   (มคีุณธรรม) 

5.3 สัดส่วนผู้สูงอายุคนพกิาร ได้รับการดูแลจากครอบครัว หรอื สังคม   (มคีุณธรรม) 

หมายเหต:ุ ตัวช้ีวัดท่ีมีการผกผนัของข้อมูล 
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พันธกิจ (Missions) 

ยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาจังหวัดลําพูน ปี พ.ศ.2561 – 2564 มีพันธกิจ 6 ด้าน ดังนี้ 

(1) ส่งเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดลําพูนด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

(2) สร้างมูลค่าเพิ่ม ใหส้ินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอย่างปราดเปรื่อง 

(3) สร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลําพูนบนฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

(4) ยกระดับคุณภาพชีวติที่ดีของประชาชนในจังหวัดลําพูนอย่างเท่าเทียม 

(5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

(6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้มคีุณภาพบูรณา 

การการทํางานระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 5ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(1) เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 

(2) เมืองเกษตรสีเขยีว (Green Agricultural City) 

(3) เมืองจุดหมายปลายทางแหง่การท่องเที่ยวเชิงประสบการณว์ัฒนธรรม 

(Cultural Experience Destination) 

(4) เมืองแห่งคุณภาพชวีิต (Quality of Life) 

(5) เมืองนิเวศ (Eco - City) 

เป้าประสงค์รวม 

 เป้าประสงค์ 1 การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน  (Household Income) และการจ้างงาน 

(Employment)ที่ เกิดจากการพัฒนาสินค้ าหัตถกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 เป้าประสงค์ 2 การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน  (Household Income) และการจ้างงาน 

(Employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและ

เทคโนโลยี 

 เป้าประสงค์ 3 การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน  (Household Income) และการจ้างงาน 

(Employment) ที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนทุกช่วงวัย (ปฐมวัย แรงงาน ผูสู้งอายุ และ

ผูด้้อยโอกาส) 
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เป้าประสงค์ 5 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

 

จุดเน้นต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดลําพูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการกําหนด

ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้จังหวัดลําพูนมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ตามจุดเด่นของ

จังหวัดและสอดคล้องกับบริบทภายนอก ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาจังหวัดลําพูน จึงมีการกําหนด

จุดเน้นตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic positioning) ใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 

2. เมืองเกษตรปลอดภัย (Safe Agriculture) 

3. เมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience 

Destination) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการพัฒนา และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 

 1.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา: จังหวัดลําพูนมีศักยภาพและความโดดเด่นทางด้าน

ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่สืบทอดมายาวนานโดยปัจจุบันยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา จนเป็นสินค้า

หัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะผ้าฝ้ายทอมือพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ ผ้าฝ้ายยกดอก 

ผ้าฝ้ายลายโบราณ ผ้าทอกะเกรี่ยง ผ้าทอไทลื้อและผ้าไหมยกดอกอันเป็นที่ยอมรับ และได้รับการจด

ทะเบียนสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ และมีการอนุรักษ์ ถ่ายทอดสู่คนรุ่นถัดไปผ่านสถาบันผา้ทอมือหริภุญชัย 

และกลุ่มวัฒนธรรมพื้นบ้านในอําเภอต่างๆ นอกจากนี้ยังมีฝีมือด้านงานไม้แกะสลัก และอีกมากมาย 

ภายใต้การผลักดันผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์เด่นสินค้าลําพูนแบรนด์ สร้างรายได้ปีละไม่

น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท จากศักยภาพดังกล่าว จึงสนับสนุนส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าหัตถอุตสาหกรรม และนํานวัตกรรมมาใช้พัฒนาสินค้าหัตถอุตสาหกรรมให้มี

ความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของผา้ทอ และสินค้าหัตถ 

นวัตกรรม สร้างสรรค์ 
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1.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

(1) จํานวนสถานศกึษาท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เพิ่มขึ้นไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 25 
ร้อยละ 6.25 ต่อ ปี 

(2) จํานวนผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมท่ีได้รับการพัฒนาสู่ตลาดรูปแบบใหมเ่ชงิ

นวัตกรรมสร้างสรรค์ 24ผลิตภัณฑ ์
6 ผลิตภัณฑ ์ต่อ ปี 

(3) จํานวนผูผ้ลิต/ผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้น

การตลาดนวัตกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ จํานวน 100คน 
25 คน ต่อ ปี 

(4) ยอดจําหน่ายผลิตภัณฑห์ัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ OTOP และผลิตภัณฑเ์ด่นของ

จังหวัดเพิ่มขึ้นไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 20 
ร้อยละ 5 ต่อ ปี 

 

1.3 กลยุทธ์ 

                  (1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการ โดยการจัดการ 

องค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการ 

                 (2) พัฒนากระบวนการผลติด้วยนวัตกรรม 

                 (3) สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดโดยการบริการจัดการด้านการตลาดในเชงิรุก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) 

2.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา:ศักยภาพในภาคการเกษตรถือว่าจังหวัดลําพูนเป็นแหล่งผลิต

สินค้าเกษตรที่สําคัญทั้งพืชไร่พืชสวน (ลําไย มะม่วง ข้าว พืชผัก) สินค้าปศุสัตว์ (สุกรโคนม) และ

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเอือ้ต่อการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรสีเขียวซึ่งกําลังเป็นที่ต้องการของ

กลุ่มผู้บริโภคแต่เกษตรกรยังขาดพื้นฐานและการให้ความสําคัญในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่าง

เป็นระบบรวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ํา ที่ดินและปัจจัยการผลิตอื่นๆตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะ

เกษตรกรให้ก้าวไปสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) การรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบเกษตร

แปลงใหญ่ตลอดจนการสร้างทิศทางการเพาะปลูกและพัฒนาคุณภาพลําไยลําพูนให้มีทิศทางทาง

การตลาดที่ชัดเจนได้แก่การผลิตลําใยคุณภาพผลโตเพื่อการแปรรูปและการผลิตลําใยปลอดภัยและ

อินทรีย์เพื่อพัฒนาสู่ลําใยพรีเมี่ยม สําหรับการจําหน่ายเพื่อการบริโภคสดโดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูลําไย

ลําพูนที่เป็นที่รู้จักคือพันธุ์สชีมพูพันธุ์เบีย้วเขียวและพันธุ์แหว้การสร้างกลไกการผลิตและการตลาดแบบ
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ครบวงจรโดยSmart Farmerและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตตาม

นโยบายของรัฐบาลเพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด 

2.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(1) จํานวนแปลงลําใยท่ีได้รับการรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อการแปร

รูปเพิ่มขึ้นจํานวน800ไร่ 
จํานวน 200 ไร่ต่อปี 

(2) จํานวนการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกลําใยพันธ์ุพื้นเมอืง (พันธ์ุสีชมพูพันธ์ุเบี้ยวเขียวและ

พันธ์ุแห้ว) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นลําใยพรีเมี่ยมรองรับการตลาดเพื่อการบริโภค

สดเพิ่มขึ้นจํานวน200ไร่ 

จํานวน 50 ไร่ต่อปี 

(3) จํานวนพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วพันธ์ุดีเพิ่มขึ้น1,000ไร่ 250 ไร่ ตอ่ปี 

(4) ความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต /ผู้ประกอบการสินค้าพืชผักเกษตร

ปลอดภัย/สินค้าเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจังหวัดลําพูนเพิ่มขึ้น

200ราย 

50 ราย ตอ่ปี 

(5) รายได้จากการจําหนา่ยสนิค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าเกษตรอนิทรีย์และผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดลําพูน 

เพิ่มขึ้นปีละ 

5,000,000 บาท 

(6) จํานวนเกษตรกรท่ีผ่านการอบรมเกษตรสีเขียวเพิ่มขึ้น 1,000คน 250 คน ตอ่ปี 

 

2.3 กลยุทธ ์

                   (1) พัฒนาปัจจัยการผลติเพื่อรองรับเกษตรสีเขยีว 

                   (2) พัฒนาระบบเกษตรสีเขยีวด้วยนวัตกรรม 

                   (3) สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดโดยการบริหารจัดการด้านการตลาดในเชงิรุก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์

วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

3.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา:จังหวัดลําพูนมีความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีที่สบืทอดมายาวนานและมีความโดดเด่นของการเป็นเมืองโบราณที่มอีายุ 1,348 กว่าปี ยังคงมี

แหล่งโบราณสถานและความเป็นมาที่น่าศึกษานับได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นธารแห่งอารยะธรรมของ

ล้านนาหรือบางท่านเรียกว่า“แสงแรกแห่งล้านนา” มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตรเพื่อเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน
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และมีประสิทธิภาพจึงมุ่งเน้นพัฒนาการเป็นเมืองที่ เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเชิง

ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมและการเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรมและเพื่อให้             

การขับเคลื่อนบรรลุตามยุทธศาสตร์จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วางแผนและจัดการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมล้านนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวที่สะดวกปลอดภัยพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวตามปฏิทินงานที่สําคัญในรอบปีส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

รองรับการท่องเที่ยวแบบพํานักอาศัยแบบระยะสั้นและระยะยาวส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนและเชื่อมโยงการตลาด   

เชิงรุกร่วมกับ ททท . และภาคเอกชนเพื่อสร้างความโดดเด่นและจูงใจ ในการพัฒนาสู่จุดหมาย

ปลายทางแหง่การท่องเที่ยวเชิงประสบการณว์ัฒนธรรม 

 

3.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(1) จํานวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมด้านการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์

วัฒนธรรมจํานวน 360 คน 
90 คน ตอ่ปี 

(2) จํานวนโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ

ลําพูน 12 เดอืน 
12 โปรแกรม 

(3) จํานวนชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวเชงิวถิีชีวิตวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา 8 ชุมชน 2 ชุมชน ตอ่ปี 

(4) จํานวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ร้อยละ 1.25 ตอ่ปี 

(5) ค่าใชจ้า่ยเฉลี่ยของนักทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีจังหวัดลําพนูเพิ่มขึ้นไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 1.25 ตอ่ปี 

(6) รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 12 ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

 

3.3 กลยุทธ ์

(1) สร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติและการเกษตร 

(2) พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมและการจัดการความรู้เพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
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(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยว    

ทุกกลุ่มวัย 

(4) พัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชวีิต (Quality of Life) 

4.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา:ถึงแม้ว่าลําพูนจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่สภาพความหลากหลาย

ทางสังคมและการเป็นจุดเชื่อมต่อของจังหวัดใกล้เคียงและมีโครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงทุกด้าน

ของพื้นที่ประกอบกับประชากรแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 900 กว่าโรงงาน กลุ่มแรงงาน

ชาวต่างชาติภาคการเกษตรตามฤดูกาลผลิตจังหวัดลําพูนจึงมีประชากรแฝงเพิ่มขึ้นจํานวนเกือบ 

100,000 คนและช่วงอายุของประชาชนชาวจังหวัดลําพูน ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากการพัฒนา

คนในทุกช่วงวัยและการสร้างความมั่นคงปลอดภัย ให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทุกกลุ่มจึงมี

ความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

4.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(1) จํานวนชุมขนท่ีมีระบบการดูแลผู้สูงอายุและพกิารโดยชุมชนแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น

ไมน่อ้ยกว่า 36 แห่ง 
9 ชุมชน ตอ่ปี 

(2) จํานวนนักเรียนเยาวชนท่ีด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ได้รับการสง่เสริมการเรียนรู้ทักษะและสง่เสริมพัฒนาอาชพีเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
ร้อยละ 1 ตอ่ปี 

(3) จํานวนชุมชนตน้แบบในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 10 จากจํานวนตําบลท้ังสิ้น 51 ตําบล 
ร้อยละ 2.5 ตอ่ปี 

(4) จํานวนเครอืขา่ยสหวิชาชพีและภาคประชาชนต่อตา้นการค้ามนุษยเ์พิ่มขึ้น 8 

เครอืขา่ย 
2 เครอืขา่ย ตอ่ปี 

(5) สัดสว่นของปัญหาสังคมดา้นคดยีาเสพติดลดลงร้อยละ 2.5 ร้อยละ 0.625 ตอ่ปี 

6) จํานวนหมูบ้่าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ร้อยละ 5 ตอ่ปี 

4.3 กลยุทธ์ 

(1) ปลูกจติสํานึกรักบ้านและชุมชนเพื่ออนุรักษ์วถิีชวีิตท้องถิ่นที่ดีงาม 

(2) สร้างโอกาสและพัฒนาพัฒนาภาพชวีิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

(3) พัฒนาสังคมน่าอยู่สู่ความยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองนิเวศ (Eco-TOWN) 

5.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา:จังหวัดลําพูนถือว่ามีความหลากหลายและสมบูรณ์ทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ในห้วงที่ผ่านมาจํานวนพื้นที่ป่าไม้ยังอยู่ในค่าเฉลี่ยในระดับ

เกณฑ์กลางของค่ามาตรฐานที่กําหนดประกอบกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํายังไม่เป็นระบบ

เท่าที่ควรอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในเขตและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

จํานวน 900 กว่าโรงงานจึงจําเป็นจะต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาของจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป 

5.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(1) จํานวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 400 ไร่ 100 ไร่ต่อปี 

(2) การฟื้นฟูและพัฒนาแหลง่น้ํา(แมน่้ําลําคลองห้วยฝายระบบส่งนํ้า)เพิ่มขึ้น 80 แห่ง 20 แห่งตอ่ปี 

(3) ผลการดําเนนิการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีกําหนด (ค่า PM10, จุด Hotspot) 

จํานวนวันท่ีอากาศ

โปร่งใส 

(4) จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีเข้าสูร่ะบบอุตสาหกรรมสเีขียวเพิ่มขึ้น 

320 ราย 
80 รายตอ่ปี 

(5) จํานวนเครอืขา่ยดา้นทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย

ธรรมชาติเพิ่มขึ้น 16 เครอืขา่ย 
4 เครอืขา่ยตอ่ปี 

 

4.3 กลยุทธ ์

(1) อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมคีุณค่า 

(2) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(3) การใชน้วัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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แผนผังแสดง Value Chain ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์

วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชวีิต (Quality of Life) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองนิเวศน์ (Eco-town) 

 
 

รายงานการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณในแผนพัฒนา  

ปี พ.ศ. 2564 

 ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 – 2564 การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลําพูน 

โดยได้กําหนดทิศทางที่ชัดเจนไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ระยะปี พ.ศ. 2561-2565 โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

คือ“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง”และกําหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน 5 ประเด็น

ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

 ยุทธศาสตร์เมืองเกษตรสีเขยีว 

 ยุทธศาสตร์เมืองจุดหมายปลายทางแหง่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์เมืองแหง่คุณภาพชวีิต 

 ยุทธศาสตรเ์มืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดลําพูนได้ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาครอบคลุมทุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ผา่นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ของจังหวัด จากการสรุปผลการดําเนินงาน

ที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดลําพูนได้รับงบประมาณจังหวัด ผา่นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการปี 2564 รวม 

185,546,000 บาท 

โดยมีประเด็นการพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต ได้รับงบประมาณสูงสุดคิดเป็น ร้อยละ 40.12 

อันดับที่ 2 ประเด็นการพัฒนาเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 32.70 

อันดับที่ 3 ประเด็นการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 19.32 อันดับที่ 4 ประเด็นการ

พัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว ร้อยละ 2.35 อันดับที่ 5 ประเด็นการพัฒนาเมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์  

ร้อยละ 0.66 และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการร้อยละ 4.85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยแสดงการดําเนินการแล้ว

เสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และ แสดงงบที่เหลอืจา่ยหรือเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
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การเบิกจ่ายงบประมาณแยกรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
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บัญชีโครงการพัฒนา/ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2564 

 

โครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ

จังหวดัล าพนู

ประจ าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2564 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร/์ประเด็นการ

พัฒนา 

1 โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม 

หริภุญไชยสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

1,237,400 ยุทธศาสตร์ท่ี1เมอืงหัตถนวัต

กรรมสร้างสรรค์ 

2 โครงการยกระดับสินค้าเกษตร

ปลอดภัยสู่เมอืงเกษตรสีเขียว 

3,057,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

เมอืงเกษตรสีเขียว 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ

เกษตรกรรมท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

1,300,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

เมอืงเกษตรสีเขียว 

4 โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรม 

60,675,600 ยุทธศาสตร์ท่ี 3เมอืงจุดหมาย

ปลายทางแห่งการท่องเท่ียว

เชงิประสบการณ์วัฒนธรรม 

5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่ออนุรักษแ์ละฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 

30,000,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4เมอืงท่ีเป็น

มติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาสู่เมอืงท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

4,315,800 ยุทธศาสตร์ท่ี 4เมอืงท่ีเป็น

มติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

7 โครงการพัฒนาและใชป้ระโยชนจ์าก

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 

1,550,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4เมอืงท่ีเป็น

มติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติ

ประชาชนทุกชว่งวัยจังหวัดลําพูน 

1,410,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมอืงแห่ง

คุณภาพชีวิต 

9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน

ในจังหวัดลําพูน 

73,000,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมอืงแห่ง

คุณภาพชีวิต 

รวมงบประมาณ  176,546,000 -  
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ตารางสรุปแผน และ ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดล าพูน 
 

สรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดล าพูน 

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นการพัฒนา                   

โครงการ 

(ระดับ

กิจกรรม) 

1 

โครงการ 

(ระดับ

กิจกรรม) 

2 3 

โครงการ 

(ระดับ

กิจกรรม) 

รวม 

เมอืงหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์   1 211,900 1 1,025,500 4,385,928 6 35,865,800 

เมอืงเกษตรสีเขียว 0 0 2 4,357,200 0 2 1,237,400 

เมอืงจุดหมายปลายทางแห่งการ

ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

1 525,600 3 38,054,750 0 2 4,357,200 

เมอืงท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 4 14,404,872 2 17,075,000 22,095,250 4 60,675,600 

เมอืงแห่งคุณภาพชวีติ 3 17,612,022 3 54,052,200 2,745,778 6 74,410,000 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ 

 9,000,000 

รวม 9 32,754,394 11 114,564,650 29,226,956 20 185,546,000 

1.ด าเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2564 

2.อยู่ระหว่างด าเนินการ และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ 

3.งบปกติที่เหลือจากการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ และงบเหลือจ่าย 

 

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2563 ตอ่เนื่อง 

พ.ศ. 2564 กระทั่ง ปีปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการปรับแผนงาน /แผนโครงการ/แผนกิจกรรม และการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุความสําเร็จต่อไป ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

มาตรการทางสาธารณสุข จึงมีความจําเป็นทั้งการปรับแผนงบประมาณเหลื่อมปี และ/หรือ ยกเลิก

โครงการส่งมอบคืนเงินงบประมาณ ดังแสดงในตาราง 
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บทที่ 4 

ผลการประเมินความส าเร็จ 

การติดตามและประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ระยะปี พ .ศ. 2561 -2565  

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกลไกในการติดตามความก้าวหน้า ผลส าเร็จ ด้านประสิทธิภาพ  

ของการด าเนินงานของหน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง

ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาจังหวัดและการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ อีกทั้งแสดงถึง

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการก ากับ ติดตามและประเมินผลโดย

จะแสดงถึงความโปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี/ธรรมาภิบาล โดยใช้ระบบที่มี

มาตรฐาน ครอบคลุมทุกมิติทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และการยอมรับจากส่วนราชการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีผ้ลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว รวมถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค และ 

ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน เพื่อเสนอปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน า

นโยบายไปปฏิบัติ (แผนงาน/โครง/กิจกรรม) จะเป็นข้อมูลประกอบในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดให้มี

ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น และสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของความส าเร็จในระยะต่อไป 

การประเมินผล ในครั้งนี ้เป็นการติดตามและประเมินหลังสิน้สุดโครงการเพื่อให้ทราบภาพรวม

ของการบริหารโครงการ งบประมาณและผลส าเร็จของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย

ตัวชีว้ัดและผลลัพธ์ของโครงการหรือไม่เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะแนวทาง

ส าหรับการประเมินแผนพัฒนาจังหวัด ส าหรับการประเมินผลในครั้งนี้คณะผู้ประเมินใช้เทคนิคการ

ประเมินตามแนวทางทฤษฎีการประเมินที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบันประกอบด้วย 1. แนวทาง “CIPP Model” 

โดยรูปแบบการประเมินจะเน้นไปที่การประเมินผลผลิต / Out Put ที่ได้รับ ผลลัพธ์ /Out Come ที่เกิดขึ้น

รวมถึง ผลกระทบ (Impact) ของโครงการและสรุปภาพรวมทั้งหมดของโครงการ  (Summative 

Evaluation) และ 2.แนวทางการประเมินตามแนวทางทฤษฎี “ความพึงพอใจ”ความพึงพอใจถือเป็น

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มผีลต่อความส าเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผล

จากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือตรงตามความต้องการของประชาชน ทั้งนี้คณะผู้ประเมิน

ได้ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลคือแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบ

ประเมินตนเองของหน่วยงาน บนพื้นฐานของหลักสถิติข้อมูลเชิงปริมาณและในส่วนของข้อมูลเชิง

คุณภาพโดยใช้สถิตกิารพรรณาความโดยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis)  
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ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จังหวัดล าพูนได้ก าหนดกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาเป็นกรอบ

แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของจังหวัดล าพูนรวมถึง 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค และ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์

“เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง” ภายใต้ 6 พันธกิจส าคัญ 

(1) ส่งเสริมยกระดับและพัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดล าพูนด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

(2) สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินคา้เกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอย่างปราดเปรื่อง 

(3) สร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูนบนฐานวัฒนธรรม

อย่างยั่งยืน 

(4) ยกระดับคุณภาพชวีิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 

(5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

(6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้มี

คุณภาพบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดโดยมี 5 ประเด็นการพัฒนาส าหรับการขับเคลื่อน ได้แก่ 

(1) เมืองหัตถนวัตกรรมสรา้งสรรค์ 

(2) เมืองเกษตรสีเขยีว 

(3) เมืองจุดหมายปลายทางแหง่การท่องเที่ยวเชิงประสบการณว์ัฒนธรรม 

(4) เมืองแหง่คุณภาพชวีิต 

(5) เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับ การประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของ

จังหวัดล าพูนในครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเงื่อนไขด้านเวลาและปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด– 19 คณะผู้ประเมิน จึงได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดล าพูนด้วยเทคนิควิธีการเว้นระยะห่าง

ทางสังคมของผู้ให้ข้อมูล โดยการปรับใช้กระบวนการสอบถามแบบออนไลน์ ด้วยเครื่องมือ Google 

From ในการประเมินตนเองของหน่วยงานควบคู่กับการลงพื้นที่เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แบบสัมภาณ์ 

กระบวนการสนทนากลุ่ม และ การสัมภาษณ์ออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพการประเมินผลของการ
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ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดล าพูนให้มีความชัดเจนใน

แตล่ะโครงการมากยิ่งขึน้ 

ดังนั้น คณะผู้ประเมินจึงขอน าเสนอผลการประเมินการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมาใช้

ประกอบการวิเคราะหป์ัจจัยที่มผีลต่อความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และ ขอ้เสนอแนะ ตามเป้าหมายใน

แตล่ะยุทธศาสตรข์องการพัฒนาจังหวัดล าพูนทั้ง 5 ประเด็นการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2564  

การส ารวจข้อมูลผลการด าเนินงานโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารจากแผนพัฒนาจังหวัดล าพูนปี 

พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)

วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน     

9 โครงการ เพื่อติดตาม ประเมินผลและวิเคราะหก์ารด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอ่ไปนี ้
 

4.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564  

 การด าเนินงานศึกษาข้อมูลเพื่อติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้เทคนิควิธีการตามแนวทางของทฤษฎี 

“CIPP Model”โดยรูปแบบการประเมินจะเน้นไปที่การประเมินผลผลิต/Out Put ที่ได้รับ ผลลัพธ์/Out 

Come ที่ เกิดขึ้นรวมถึง ผลกระทบ  (Impact) ของโครงการและสรุปภาพรวมทั้งหมดของโครงการ 

(Summative Evaluation)ด้วยเครื่องมือแบบค าสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ แบบกึ่งโครงสร้าง 

ประกอบด้วย 
 

4.1.1 การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation ; C) คณะผู้ประเมินด าเนินการศึกษา

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดล าพูนในรอบปี พ.ศ. 2563 – 2564 เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองการบริหาร การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจในช่วงเวลาของการขับเคลื่อนการ

พัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านโอกาส (Opportunities) และ ปัจจัยด้านอุปสรรค 

(Treats) ระหว่างการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนา ได้แก่ 
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลสภาพแวดล้อมของจังหวัดล าพูนด้านโอกาส และ อุปสรรค  

ที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2564 
 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats : T) 

O.1นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลตาม

แนวทางภูเก็ต Sand Box สามารถช่วยผอ่น

คลายมาตรการทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

ล าพูน 

 O.2 ด้านการสาธารณสุขในพืน้ที่จังหวัดล าพูน

รูปแบบ Social Wellness และการพัฒนาเป็น

ศูนย์กลางด้านสาธารณสุขของภาคเหนอื

ตอนบน / Upper - Northern Medical Hub

จ านวนโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลประจ า

อ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมต าบล/รพ.สต. และ 

โรงพยาบาลเอกชน สามารถเป็นเครือขา่ยความ

ร่วมมือเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

และดูแลรักษาผูป้่วยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

O.3 การส่งเสริมระบบการตลาดสมัยใหม่ใน

รูปแบบออนไลน์ท าให้ช่วยยกระดับผลผลิต 

สินค้า และ บริการ 

 O.4 นโยบายรัฐบาลกระตุ้นให้เกิดการจา้งงาน

ในพืน้ที่ ภายใต้กรอบการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานจะช่วยให้จังหวัดได้รับการสนับสนุนด้าน

งบพัฒนา 

O.5 การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อ

พลิกโฉมจังหวัดล าพูนรองรับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษลานนาจะช่วยให้สร้างโอกาสทางการ

แขง่ขันในเวทีโลก 

T.1 การแพรร่ะบาดของโรคอุบัติใหม่ไวรัสโควิด 19 

ส่งผลตอ่โครงสรา้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และการ

ฟื้นตัวเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

T.2 ภาคอุตสาหกรรมขาดความมั่นคงในอาชีพ และ

การปรับตัวกับการท างานวิถีใหม่ (New Normal) 

T.3 การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลกในยุคใหม ่

ท าให้เกิดปัญหาการปรับแนวคิดระหว่างคนรุ่นเก่า

กับคนรุ่นใหม ่และ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวติยุคใหม่

กับวิถีชีวติดั้งเดิม 

T.4 ราคาผลผลติการเกษตรตกต่ าจากปัญหาการ

ส่งออกต่างประเทศเกษตรกรไม่สามารถจ าหน่าย

ผลผลิตได้ทัน ท าให้เกิดการสูญเสียรายได้ 

T.5 นโยบายทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 สายพันธุ์ต่างๆ ท าใหบ้างโครงการ

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด 

T.6 สถานการณค์วามชะงักงัน/ชลอตัวทาง

เศรษฐกิจ ในสภาวะ “Disruption” ส่งผลการเพิ่มขึน้

ของหนีค้รัวเรือนทั้งในระบบ และ หนีน้อกระบบ ซึ่ง

อาจส่งผลต่อปัญหาทางสังคม อัตราการฆ่าตัวตาย

ที่อาจจะเพิ่มขึน้ 
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 พบว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของจังหวัดล าพูนในด้านโอกาส และ อุปสรรคในช่วง

เวลาระหว่าง ปี พ.ศ. 2563 – 2564 มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการ

อนุมัตงิบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดโดยมีสาเหตุหลักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการบริหารทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และ การ

จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง เป็นปัจจัยลบที่ท าใหห้ลายโครงการไม่

สามารถด าเนินการต่อได้ บางโครงการจ าเป็นต้องส่งคืนงบประมาณ ประกอบกับ ปัญหาด้านระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขออนุมัติโอนหรอืโยกย้ายงบประมาณ เป็นอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยน

นโยบายหรือแผนโครงการ เมื่อไม่สามารถด าเนินการได้ อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ทุกช่วงวัยจังหวัดล าพูน กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลังเครือข่ายด้านสังคมและความ

มั่นคง กิจกรรมย่อย : สร้างสังคมปลอดภัยและน่าอยู่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมที่ 1 

อบรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชน ด้านสังคม ความมั่นคง เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ และกิจกรรมที่ 2 

อบรมพัฒนานักเรียนและเยาวชน ด้านสังคม ความมั่นคง เพื่อการใช้ชีวิตในสังคมอย่างถูกต้องกิจกรรม

ย่อย การขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และ โครงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ

รองรับการท่องเที่ยว "บูชาพระนางจามเทวี และชมวิถีเมืองเก่าล าพูน" เป็นต้น เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้าน

การรวมคนจ านวนมาก ท าให้โครงการ ดังกล่าว ต้องยกเลิกและส่งคืนงบประมาณ นอกจากนี ้

สภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายนอกของบริบททางการบริหารที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องด าเนินการ

ปรับแผน เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล 

กิจกรรมเพิ่มมูลค่าสิ่งทอพื้นเมืองด้วยนวัตกรรม ที่หน่วยงานต้องปรับแผนการด าเนินงานโดยคงยึด

เป้าหมายและตัวชี้วัดไว้ให้สามารถบรรลุผลส าเร็จ ขณะที่ บางโครงการมีแผนปฏิบัติงานที่เหลื่อมเวลา

ข้ามปีงบประมาณ เช่น โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกิจกรรมหลักการสืบค้นและ

จัดการองค์ความรู้ และ กิจกรรมย่อยครูบาศรีวิชัยบุคคลส าคัญของโลกระยะเวลา ด าเนินโครงการ 

ระหว่าง เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565  เป็นเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 (y 2 กันเงินเหลื่อมปี)   

ซึ่งยังไม่สามารถประเมินชี้วัดความส าเร็จได้ เนื่องจาก ยังไม่สิ้นสุดโครงการ อย่างไรก็ตาม บาง

โครงการที่มีลักษณะเดียวกัน แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ความต้องการแก้ปัญหาในพื้นที่ก็

เปลี่ยนแปลงตาม สาเหตุจาก ความเดือดร้อนของประชาชน โครงการ ดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จงึด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าธิ 

บ้านธิหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านธิ  อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน เปลี่ยนพื้นที่ ในเขตต าบลบ้านธิ ในจุดที่มี
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ความจ าเป็น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับความ

เสียหายรุนแรง ภายใต้ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ าในฤดูน้ าหลาก 

และ เพื่อป้องกันความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินของราษฎร และสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์อื่นๆ เช่น

พืน้ที่เดิม เป็นต้น 

4.1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (In Put) 

ตามที่ คณะผู้ประเมินด าเนินการศึกษาเอกสาร และน าข้อมูลเข้าสังเคราะห์โดยใช้เทคนิค

กระบวนการกลุ่มของนักวิชาการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบข้อมูลบริบทสภาพแวดล้อมของ

จังหวัดล าพูนในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2564 อันเป็นช่วงเวลาของการขับเคลื่อนแผน ดังกล่าว พบว่า บริบท

สภาพแวดล้อมทั่วไปของจังหวัด ก่อนเริ่มโครงการ กับ ระหว่างด าเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

มาก สาเหตุจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล โดย

ด าเนินการศึกษาระดับความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้าของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ที่มี

เป้าประสงค์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วิเคราะห์ความ

สอดคล้องสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม กับ เป้าประสงค์การพัฒนาโดยแยกราย

ประเด็นตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ทั้ง 5 ด้าน 9 โครงการดังในตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 แสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร/์

ประเด็นการ

พัฒนา 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

เมอืงหัตถนวัต

กรรมสร้างสรรค์ 

เพื่อการเตบิโตของรายได้ของ

ครัวเรือน (Household Income) และ

การจ้างงาน(Employment) ท่ีเกิดจาก

การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมดว้ย

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

1. โครงการพัฒนาหัตถ

อุตสาหกรรมหริภุญไชย

สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

 

 

1.เพื่อพัฒนาและยกระดับการ

ผลิตสินค้าหัตถกรรม

สร้างสรรค์ สามารถเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิตเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มและขยายชอ่งทาง

การตลาด 

2. เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ

ในการแขง่ขันดา้นการตลาด

ของผู้ประกอบการหัตถกรรม

สร้างสรรค์ 
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ยุทธศาสตร/์

ประเด็นการ

พัฒนา 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

เมอืงหัตถนวัต

กรรมสร้างสรรค์ 

 - กิจกรรมสง่เสริมและ

พัฒนาหัตถ นวัตกรรม

สร้างสรรค์ เพ่ือเตรียม

ความพร้อมสูส่ากล      

- กิจกรรมเพิ่มมูลคา่สิ่ง

ทอพืน้เมอืงด้วย

นวัตกรรม 

๑) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

นวัตกรรม และพัฒนาองค์

ความรู้ท่ีถูกต้อง สามารถตอบ

โจทย์ความต้องการของตลาด

ได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

ครอบคลุมตัง้แตต่น้ทาง กลาง

ทาง และปลายทาง อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริม

การจัดการนวัตกรรมให้แก่

ชุมชนได้อยา่งยั่งยืน 

(๒) เพื่อสบืสานและตอ่ยอด

ภูมิปัญญางานดา้นหัตถกรรม

หัตถศิลป์ ให้เกิดการ

สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้มีรูปแบบใหมท่ี่เหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ี

เปลีย่นแปลงไปโดยไม่ละทิง้

คุณค่าทางวัฒนธรรมดัง้เดิม 

(๓) เพื่อสง่เสริมให้

ผู้ประกอบการท่ีใชน้วัตกรรม

และเทคโนโลย ีหรอืทักษะ

ความสามารถการออกแบบ

สร้างสรรค์ ให้มผีลิตภัณฑใ์น

รูปแบบและคุณสมบัตท่ีิ

ทันสมัย และเกิดการสร้าง

โอกาสทางการตลาดได้มาก

ยิ่งขึน้ 
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ยุทธศาสตร/์

ประเด็นการ

พัฒนา 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

เมอืงหัตถนวัต

กรรมสร้างสรรค์ 

 - กิจกรรมพัฒนา

ผู้ประกอบการหัตถ

อุตสาหกรรมและขยาย

ชอ่งทางการตลาดสู่

สากล 

๑. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

ในชุมชนหัตถกรรมตา่ง ๆ 

ได้รับการพัฒนาและยกระดับ

การผลิตสนิค้าหัตถกรรม

สร้างสรรค์ สามารถเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิตเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มและขยายช่องทาง

การตลาด ๒. เพื่อเพิ่มขดี

ความสามารถในการแขง่ขัน

ด้านการตลาดของ

ผู้ประกอบการหัตถกรรม

สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

เมอืงเกษตรสีเขียว 

เพื่อการเตบิโตของรายได้ของ

ครัวเรือน (Household Income) และ

การจ้างงาน(Employment) ท่ีเกิดจาก

การพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีได้รับการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

และเทคโนโลย ี

1. โครงการยกระดับ

สินค้าเกษตรปลอดภัยสู่

เมอืงเกษตรสีเขียว 

2. โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาระบบเกษตรกรรม 

ท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

เมอืงจุดหมาย

ปลายทางแห่งการ

ท่องเท่ียวเชงิ

ประสบการณ์

วัฒนธรรม 

เพื่อการเตบิโตทางรายได้ของ

ครัวเรือน (Household Income) และ

การจ้างงาน(Employment) ท่ีเกิดจาก

การพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิ

ประสบการณ์วัฒนธรรม 

1. โครงการยกระดับการ

ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม

1.1 กิจกรรมหลัก; การ

สบืค้นและจัดการองค์

ความรู้  

1.2 กิจกรรมย่อย; ครู

บาศรีวิชัยบุคคลส าคัญ

ของโลก 

1.3 กิจกรรมการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ท่องเท่ียวชุมชน 

1.เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับ

การจัดกิจกรรมวัฒนธรรม

ประเพณี และส่งเสริมชุมชน

การท่องเท่ียวให้มคีุณภาพ 

2.เพื่อเพิ่มจ านวนนักทอ่งเที่ยว

และรายได้จาการท่องเท่ียว

อย่างย่ังยนื 
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ยุทธศาสตร/์

ประเด็นการ

พัฒนา 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 

  2. โครงการส่งเสริมและ

สร้างบรรยากาศรองรับ

การท่องเท่ียว "บูชาพระ

นางจามเทว ีและชมวถิี

เมอืงเก่าล าพูน" 

1, เพื่อสร้างความเข้มแขง็ และ

ความร่วมมอืของคนในชุมชน 

ในการสง่เสริมภาพลักษณ์ท่ีดี

ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด 

2, เพื่อเพิ่มจ านวน

นักท่องเท่ียวและรายได้จาก

การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

เมอืงแห่งคุณภาพ

ชวีติ 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีติของ

ประชาชนทุกชว่งวัย (ปฐมวัย แรงงาน 

ผู้สูงอายุ และผู้ดอ้ยโอกาส) 

 

 

1.โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชน

ทุกชว่งวัย จังหวัดล าพูน 

- กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพเด็ก เยาวชน 

แรงงาน และผูสู้งอาย ุ

-กิจกรรมย่อย Safety 

Zone ส าหรับเด็กและ

เยาวชน  

- กิจกรรมสนับสนุนการ

จัดวันมหกรรมล าพูน

รวมพลังสร้างคนด ีTO 

BE NUMBER ONE และ

การเข้าร่วมกิจกรรมกับ

ส่วนกลาง 

- กิจกรรมอบรมพัฒนา

ศักยภาพหมู่บ้านชุมชน 

ด้านสังคม ความมั่นคง 

เพื่อเป็นชุมชนตน้แบบ   

- กิจกรรม อบรมพัฒนา

นักเรียนและเยาวชน 

ด้านสังคม ความมั่นคง 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและ

เยาวชนเข้าไปยุง่เกี่ยวกับยา

เสพติด โดยรณรงค์สร้าง

กระแสและปลุกจิตส านึกท่ี

เอื้อตอ่การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของเยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไปท่ีเป็นสมาชกิ

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ในทุกประเภทของจังหวัด

ล าพูน 

3. เพื่อสร้างและพัฒนา

เครอืขา่ยชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในจังหวัด

ล าพูน 
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ยุทธศาสตร/์

ประเด็นการ

พัฒนา 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 

เพื่อการใชช้วีติในสังคม

อย่างถูกต้อง 

  2. โครงการขยายผล

เกษตรเพื่ออาหาร

กลางวันอันเนื่องมาจาก

พระราชด ารนิอ้มน าหลัก

ปรัชญาหลักของ

เศรษฐกิจพอเพยีงสู่การ

ปฏบัิติ 

1.เพื่อให้นักเรียนมอีาหาร

กลางวันท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการ โดยใชผ้ลผลิตทาง

การเกษตรท่ีผลิตภายใน

โรงเรียนน ามาประกอบอาหาร 

2.เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้ และ ทักษะดา้น

การท าการเกษตร ด้าน

โภชนาการ และสขุภาพ

อนามัย 

3.เพื่อสง่เสริมให้เกิดการบูร

ณาการการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวันกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

  3. โครงการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชวีติของ

ประชาชนในจังหวัดล าพูน 

3.1 กิจกรรมการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน

ตลิ่งริมแมน่้ าลี ้บา้นตน้

ผึง้หลา่ยลี้ หมูท่ี่ 8 

ต าบลหนองล่อง อ าเภอ

เวยีงหนองล่อง จังหวัด

ล าพูน 

3.2 กิจกรรมการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน

1. เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

ของแม่น้ าในฤดูน้ าหลาก 

2. เพื่อป้องกันความเสียหายท่ี

มตีอ่ทรัพย์สนิของราษฎร และ

สิ่งกอ่สร้างสาธารณะ

ประโยชนอ์ื่นๆ 
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ยุทธศาสตร/์

ประเด็นการ

พัฒนา 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 

ตลิ่งริมแมน่้ าธ ิบา้นธิ

หลวง หมูท่ี่ 3 ต าบล

บ้านธิ อ าเภอบ้านธิ 

จังหวัดล าพูน 

3.3 กิจกรรมการ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน

ตลิ่งริมแมน่้ าลี ้บา้นตน้

ผึง้หลา่ยลี้ หมูท่ี่ 8ต าบล

หนองล่อง อ าเภอเวยีง

หนองล่อง จังหวัดล าพูน 

  3.4 กิจกรรมอ านวย

ความปลอดภัยเพื่อ

ป้องกันและแก้ไข

อุบัตเิหตุทางถนนทาง

หลวงหมายเลข ๑๑๕๖ 

ตอน สบทา – ท่าลี่ 

3.5 กิจกรรมบ ารุงรักษา

ทางหลวง งานแกไ้ขและ

ป้องกันน้ าทว่มทางหลวง

หมายเลข 106 ตอน ทา่

จักร – อุโมงค ์

3.6 กิจกรรมอ านวย

ความปลอดภัยเพื่อ

ป้องกันและแก้ไข

อุบัตเิหตุทางถนน งาน

ไฟฟา้แสงสวา่ง ทาง

หลวงหมายเลข 1087  

ตอน ลี ้– ก้อทุ่ง 

3.7 กิจกรรมบ ารุงรักษา

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การคมนาคมขนส่งในพืน้ท่ี

จังหวัดล าพูน 

๒. ลดอุบัตเิหตุทางถนน สรา้ง

ความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทาง 

๓. แก้ไขปัญหาการระบายน้ า

ในเขตทางหลวง 
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ยุทธศาสตร/์

ประเด็นการ

พัฒนา 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 

ทางหลวง งานแกไ้ขและ

ป้องกันน้ าทว่มทางหลวง

หมายเลข 106 ตอน ทา่

จักร – อุโมงค ์

3.8 กิจกรรมอ านวย

ความปลอดภัยเพื่อ

ป้องกันและแก้ไข

อุบัตเิหตุทางถนน ทาง

หลวงหมายเลข 11  ตอน

ควบคุม 0800 ตอน ขุน

ตาน – อุโมงค ์

3.9 กิจกรรมพัฒนาทาง

หลวง งานปรับปรุงยา่น

ชุมชน ทางหลวง

หมายเลข 1147 ตอน สัน

ป่าฝ้าย – ห้วยไซ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

เมอืงท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม ส าหรับเป็นฐานการ

พัฒนาอย่างย่ังยนื 

1. โครงการอนุรักษ ์

ฟื้นฟทูรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม เพื่อการ

พัฒนาสู่เมอืงท่ีเป็นมติร

กับสิ่งแวดลอ้มอย่าง

ยั่งยืน 

 

1. เพื่อให้เกิดการอนุรักษ ์

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอย่างบูรณาการ 

และมีส่วนร่วม ตอบสนองตอ่

การพัฒนาและใชป้ระโยชน์

อย่างย่ังยนืของจังหวัดล าพูน 

2. เพื่อเป็นการสนับสนุน

นโยบายของรัฐบาลในดา้น

การจัดการขยะมูลฝอยของ

จังหวัด หรอืจังหวัดสะอาด

อย่างตอ่เนื่อง และป้องกัน

ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน

ในพืน้ท่ีจังหวัดล าพูน 
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ยุทธศาสตร/์

ประเด็นการ

พัฒนา 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 

3. เพื่อพัฒนาพืน้ท่ีต้นแบบ

การจัดการขยะโดยชุมชน และ

พัฒนาระบบการจัดการขยะ

อย่างครบวงจรท่ีมีการเชื่อม

ร้อยท้ังในระดับอ าเภอและ

จังหวัด 

  1.1 กิจกรรม ปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหาหมอกควัน

และไฟป่าจังหวัดล าพูน 

ปี 2564 

1. เพื่อลดการเกิดสถานการณ์

มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากไฟ

ป่าและหมอกควันในพื้นท่ี

จังหวัดล าพูน อันจะส่งผล

กระทบทางด้านเศรษฐกิจและ

การท่องเท่ียว 

2. เพื่อสง่เสริมให้ทุกภาคส่วน

และชุมชนมสี่วนร่วมในการ

ควบคุมและดูแลแกไ้ขปัญหา

หมอกควันในจังหวัดล าพูน 

3. เพื่อบูรณาการการ

ปฏบัิตงิานดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ของหน่วยงานภาครัฐ ให้

บังเกิดประโยชนแ์ละ

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2. โครงการพัฒนาและ

ใชป้ระโยชนจ์าก

ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างย่ังยนื 

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น้ า และ

กระจายความชุม่ชืน้ในดินใน

พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและ

บริเวณชุมชนใกล้เคียง 
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จาก ตารางที่ 4. 2 แสดงผลการศึกษาความสอดคล้องระหว่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ

พัฒนาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เมื่อน าโครงการที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 9 โครงการ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามาวิเคราะห์พบว่า ทุกโครงการมีความ

สอดคล้องของวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับ เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ระยะ ปี พ.ศ. 2561 – 2565 และ 

ตารางแสดงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของปัจจัยน าเข้าด้าน

กระบวนการ 

4.1.3 การประเมินปัจจัยด้านกระบวนการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 

(Process Evaluation ; P) 

คณะผู้ประเมินด าเนินการศึกษาเอกสารจากบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2654 พบว่าแผนพัฒนาจังหวัด ระยะปี พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วย

ประเด็นการพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์

จ านวน 1 โครงการ คือโครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมหริภุญไชยสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์งบประมาณ

1,237,400 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองเกษตรสีเขียวจ านวน 2 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการ

ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสีเขียวงบประมาณ  3,057,200 บาท และ 2.โครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงบประมาณ1,300,000รวมงบประมาณ

4,357,200 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์

วัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการคือ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งบประมาณ

60,675,600 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4เ มืองแห่งคุณภาพชีวิต จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย         

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยจังหวัดล าพูนงบประมาณ  1,410,000 บาท และ 2. 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดล าพูนงบประมาณ

73,000,000 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จ านวน 3 โครงการ 

ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

งบประมาณ 30,000,000 บาท 2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 4,315,800 บาท และ 3. โครงการ

พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน งบประมาณ 1,550,000 บาท รวม

งบประมาณ 35,865,800 บาท รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ งบประมาณรวม 176,546,000 บาท
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โดยแสดงโครงการรายยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ดังในตาราง

ที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 แสดงโครงการรายยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2564 

โครงการตาม

แผนปฏิบัติ

ราชการจังหวดั

ล าพูนประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 

2564 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร/์ประเด็นการ

พัฒนา 

1 โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม 

หริภุญไชยสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

1,237,400 ยุทธศาสตร์ท่ี 1เมอืงหัตถนวัต

กรรมสร้างสรรค์ 

2 โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่

เมอืงเกษตรสีเขียว 

3,057,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

เมอืงเกษตรสีเขียว 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ

เกษตรกรรมท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

1,300,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

เมอืงเกษตรสีเขียว 

4 โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรม 

60,675,600 ยุทธศาสตร์ท่ี 3เมอืงจุดหมาย

ปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิ

ประสบการณ์วัฒนธรรม 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติประชาชนทุก

ชว่งวัยจังหวัดล าพูน 

1,410,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4เมอืงแห่ง

คุณภาพชีวิต 

6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนใน

จังหวัดล าพูน 

73,000,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4เมอืงแห่ง

คุณภาพชีวิต 

7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

อนุรักษแ์ละฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

30,000,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5เมอืงท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดลอ้ม 

8 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาสู่เมอืงท่ี

เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

4,315,800 ยุทธศาสตร์ท่ี 5เมอืงท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดลอ้ม 

9 โครงการพัฒนาและใชป้ระโยชนจ์าก

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 

1,550,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5เมอืงท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดลอ้ม 
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4.1.4 การประเมินปัจจัยด้านผลผลิต(Out Put) ผลลัพธ์ (Out Come) และ ผลกระทบ (Impact)  

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลผลิต จ าเป็นต้องพิจารณาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการ

ด าเนินงานว่ากิจกรรมโครงการในแต่ละแผนงานมีการด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลส าเร็จ

รายกิจกรรมหรือรายโครงการหรือไม่ โดยคณะผู้ประเมินน าผลการประเมินตนเองของหน่วยงานมา

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด กับ ระดับความส าเร็จในรายยุทธศาสตร์ 

นั้นๆ เพื่อต้องการทราบว่าผลการด าเนินงาน “บรรลุ หรอื ไม่บรรลุ” ดังในตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4.4 แสดงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายเปรียบเทยีบเพื่อวิเคราะห์ระดับความส าเร็จ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

ระดับความส าเร็จปี 64 

เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ค่าเปา้หมาย 

เมืองหัตถนวัตกรรม

สร้างสรรค ์

(Creative Craft 

Innopolis) 

(1) จ านวนสถานศกึษาท่ีมี

กิจกรรมการเรียนการสอน

ด้านหัตถอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 25 

(2) จ านวนผลิตภัณฑ์หัตถ

อุตสาหกรรมท่ีได้รับการ

พัฒนาสู่ตลาดรูปแบบใหมเ่ชงิ

นวัตกรรมสร้างสรรค์ 24 

ผลิตภัณฑ ์

(3) จ านวนผูผ้ลิต/

ผู้ประกอบการหัตถ

อุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา

ศักยภาพดา้นการตลาด

นวัตกรรมสร้างสรรค์ท่ีมี

คุณภาพ จ านวน 100 คน 

(4) ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

OTOP และผลิตภัณฑเ์ด่นของ

จังหวัดเพิ่มขึ้นไมน่อ้ยกว่าร้อย

ละ 20 

ร้อยละ 6.25 ตอ่ปี 

 

 

 

 

6 ผลิตภัณฑต์อ่ปี 

 

 

 

 

25 คนตอ่ปี 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 5 ตอ่ปี 

ไมบ่รรลุ 

 

 

 

 

10 ผลิตภัณฑ ์

 

 

 

 

40 คน 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 10 ของมูลค่าการ

จ าหนา่ยปกต ิ
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

ระดับความส าเร็จปี 64 

เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ค่าเปา้หมาย 

เมืองเกษตรสีเขียว 

(Green Agriculture) 

(1) จ านวนแปลงล าใยท่ีได้รับ

ก ารรวมกลุ่ ม ก ารผลิ ต ใน

รูปแบบแปลงใหญ่ เพื่ อการ

แปรรูปเพิ่มขึ้นจ านวน 800 ไร่ 

(2) จ านวนการขยายพื้นท่ี

เพาะปลูกล าใยพันธ์ุพืน้เมอืง 

(พันธ์ุสชีมพูพันธ์ุเบ้ียวเขียว

และพันธ์ุแหว้) เพื่อสง่เสริม

และพัฒนาเป็นล าใยพรีเมี่ยม

รองรับการตลาดเพื่อการ

บริโภคสดเพิ่มขึ้นจ านวน 200 

ไร่ 

(3) จ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกขา้ว

พันธ์ุดเีพิ่มขึ้น 1,000 ไร่ 

(4) ความส าเร็จในการสร้าง

เครอืขา่ยผู้ผลิต/

ผู้ประกอบการสินค้าพชืผกั

เกษตรปลอดภัย/สินค้าเกษตร

อนิทรีย์ผลิตภัณฑ์แปรรูป

ทางการเกษตรจังหวัดล าพูน

เพิ่มขึ้น 200 ราย 

(5) รายได้จากการจ าหน่าย

สินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้า

เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์

แ ป ร รูป จ าก ผ ล ผ ลิ ต ท า ง

การเกษตรจังหวัดล าพูน 

(6) จ านวนเกษตรกรท่ีผ่าน

ก า รอ บ รม เก ษ ต รสี เขี ย ว

เพิ่มขึ้น 1,000 คน 

จ านวน 200 ไร่ต่อปี 

 

 

 

จ านวน 50 ไร่ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

250 ไร่ต่อปี 

 

50 รายตอ่ปี 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มขึ้นปีละ 

5,000,000 บาท 

 

 

 

250 คนตอ่ปี 

NA 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

 

 

 

NA 

 

NA 

 

 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

NA 
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เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ค่าเปา้หมาย 

เมืองจุดหมายปลายทาง

แห่งการท่องเที่ยวเชงิ

ประสบการณ์วัฒนธรรม 

(Cultural Experience 

Destination) 

(1) จ านวนผูผ้่านการอบรม

หลักสูตรอบรมดา้นการ

ท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์

วัฒนธรรมจ านวน 360 คน 

(2) จ านวนโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์

วัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของล าพูน 12 เดอืน 

(3) จ านวนชุมชนเพื่อการ

ท่องเท่ียวเชงิวถิีชีวิต

วัฒนธรรมได้รับการพัฒนา 8 

ชุมชน 

(4) จ านวนนักท่องเท่ียว

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

(5) ค่าใชจ้า่ยเฉลี่ยของ

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในพืน้ท่ี

จังหวัดล าพูนเพิ่มขึ้นไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ 5 

(6) รายได้จากการท่องเท่ียว

เพิ่มขึ้นไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 12 

90 คนตอ่ปี 

 

 

 

12 โปรแกรม 

 

 

 

2 ชุมชนตอ่ปี 

 

 

 

ร้อยละ 1.25 ตอ่ปี 

 

ร้อยละ 1.25 ตอ่ปี 

 

 

 

ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

140 คน  

 

 

 

2 โปรแกรม (ไมบ่รรลุ) 

 

 

 

2 ชุมชน 

 

 

 

(ไมบ่รรลุ) 

 

(ไมบ่รรลุ) 

 

 

 

(ไมบ่รรลุ) 

 

การพัฒนาสู่เมืองแห่ง

คุณภาพชีวิต 

(Quality of Life) 

(1) จ านวนชุมขนท่ีมีระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุและพกิารโดย

ชุมชนแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น

ไมน่อ้ยกว่า 36 แห่ง 

(2) จ านวนนักเรียนเยาวชนท่ี

ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการ

และผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม

ได้รับการสง่เสริมการเรียนรู้

ทักษะและสง่เสริมพัฒนา

9 ชุมชนตอ่ปี 

 

 

 

ร้อยละ 1 ตอ่ปี 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

ร้อยละ 1 
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เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ค่าเปา้หมาย 

อาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 

(3) จ านวนชุมชนตน้แบบใน

การพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 10 จากจ านวนต าบลท้ังสิ้น 

51 ต าบล 

(4) จ านวนเครอืขา่ยสหวิชาชพี

และภาคประชาชนต่อตา้น

การค้ามนุษยเ์พิ่มขึ้น 8 

เครอืขา่ย 

(5) สัดสว่นของปัญหาสังคม

ด้านคดยีาเสพติดลดลงร้อย

ละ 2.5 

6) จ านวนหมูบ้่าน/ชุมชนได้รับ

การพัฒนาสาธารณูปโภคขัน้

พื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

 

ร้อยละ 2.5 ตอ่ปี 

 

 

 

 

2 เครอืขา่ยตอ่ปี 

 

 

 

ร้อยละ 0.625 ตอ่ปี 

 

 

ร้อยละ 5 ตอ่ปี 

 

NA 

 

 

 

 

3 ชมรม/เครอืขา่ย 

 

 

 

NA 

 

 

ร้อยละ 5 

 

 

การพัฒนาสู่เมือง

นิเวศน ์(Eco-town) 

 

(1) จ านวนพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับ

การอนุรักษแ์ละฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 

400 ไร่ 

(2) การฟื้นฟูและพัฒนาแหลง่

น้ า(แมน่้ าล าคลองห้วยฝาย

ระบบส่งน้ า)เพิ่มขึ้น 80 แห่ง 

(3) ผลการด าเนนิการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาหมอกควัน

และไฟป่าเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีก าหนด (ค่า 

PM10, จุด Hotspot) 

(4) จ านวนสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมท่ีเข้าสูร่ะบบ

100 ไร่ต่อปี 

 

 

20 แห่งตอ่ปี 

 

 

จ านวนวันท่ีอากาศ

โปร่งใส 

 

 

 

80 รายตอ่ปี 

 

NA 

 

 

14 ต าบล/แห่ง 

(ไมบ่รรลุ) 

 

จ านวนวันท่ีอากาศโปร่งใส 

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

NA 
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เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ค่าเปา้หมาย 

อุตสาหกรรมสเีขียวเพิ่มขึ้น 

320 ราย 

(5) จ านวนเครอืขา่ยดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย

ธรรมชาติเพิ่มขึ้น 16 เครอืขา่ย 

 

 

4 เครอืขา่ยตอ่ปี 

 

 

1 เครอืขา่ย 

(ไมบ่รรลุ) 

 

 

 

  

จาก ตารางที่ 4.4 แสดงการวิเคราะห์ประเมินความส าเร็จด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ 

(Management) แยกรายประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองหัตถนวัตกรรม

สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 4 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัดคือตัวชี้วัดที่ 1จ านวนสถานศึกษาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้านหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25ผลการด าเนินงาน ไม่บรรลุสาเหตุ 

เนื่องจาก ไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับตัวชี้วัด ขณะที่ ตัวชี้วัดท่ี 2 จ านวนผลิตภัณฑห์ัตถ

อุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาสู่ตลาดรูปแบบใหม่เชงินวัตกรรมสร้างสรรค์ 24 ผลิตภัณฑ์ค่าเป้าหมาย 

6 ผลิตภัณฑ์ต่อปี ผลการด าเนินงานจ านวนผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด

นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ จ านวน 100 คน ค่าเป้าหมาย 25 คน/ปี ผลการด าเนินงานมีผู้ผลิต/

ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 40 คน บรรลุและ ตัวชี้วัดที่ 4 ยอดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ OTOP และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

20 ค่าเป้าหมายร้อยละ 5 ต่อปี ผลการด าเนินงานมียอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ของมูลค่าการ

จ าหน่ายปกติบรรลุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)มีตัวชีว้ัดความส าเร็จ จ านวน 6 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 1จ านวนแปลงล าใยที่ได้รับการรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบแปลง

ใหญ่เพื่อการแปรรูปเพิ่มขึ้นจ านวน 800 ไร่ค่าเป้าหมาย จ านวน 200 ไร่ต่อปีผลการด าเนินงานไม่มี
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ข้อมูล/NA ขณะที่ ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนการขยายพื้นที่เพาะปลูกล าใยพันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์สีชมพูพันธุ์

เบี้ยวเขียวและพันธุ์แห้ว) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นล าใยพรีเมี่ยมรองรับการตลาดเพื่อการบริโภคสด

เพิ่มขึ้นจ านวน 200 ไร่จ านวน 50 ไร่ต่อปี ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อมูล/NA ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนพื้นที่

เพาะปลูกข้าวพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น 1,000 ไร่ ค่าเป้าหมาย 250 ไร่ต่อปี ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อมูล/NA

ตัวชี้วัดที่ 4 ความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าพืชผักเกษตรปลอดภัย/สินค้า

เกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจังหวัดล าพูนเพิ่มขึ้น 200 รายค่าเป้าหมาย 50 รายต่อ

ปีผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อมูล/NA ตัวชี้วัดที่ 5 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้า

เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดล าพูนค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นปีละ  

5,000,000 บาท ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อมูล/NA และ ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการ

อบรมเกษตรสีเขยีวเพิ่มขึ้น 1,000 คนค่าเป้าหมาย 250 คนต่อปี ผลการด าเนนิงาน ไม่มีข้อมูล/NA 

หมายเหตุ การประเมินผลความส าเร็จของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองเกษตรสีเขียว 

(Green Agriculture)ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ท าให้การด าเนนิกิจกรรมโครงการ

ไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด จึงไมพ่บข้อมูล/NA เพื่อประกอบการวเิคราะห์ประเมินความส าเร็จ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 

(Cultural Experience Destination) มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 6 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

จ านวน 360 คนค่าเป้าหมาย 90 คนต่อปี ผลการด าเนินงานมีผู้ผ่านการอบรม จ านวน 140 คนบรรลุ

ขณะที่ ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ล าพูน 12 เดือนค่าเป้าหมาย12 โปรแกรมผลการด าเนินงานจ านวน 2 โปรแกรม (ไม่บรรลุ)ตัวชี้วัดที่ 3 

จ านวนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา 8 ชุมชนค่าเป้าหมาย 2 ชุมชนต่อ

ปีผลการด าเนินงาน ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา จ านวน 2 ชุมชน(บรรลุ)ตัวชี้วัดที่4

จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.25 ต่อปี ผลการด าเนินงาน(ไม่บรรลุ)

ตัวชี้วัดที่ 5 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดล าพูนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.25 ต่อปี ผลการด าเนินงาน(ไม่บรรลุ)และตัวชี้วัดที่ 6 รายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 12 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3 ต่อปีผลการด าเนนิงาน(ไม่บรรลุ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) มีตัวชี้วัดความส าเร็จ 

จ านวน 6 ตัวชีว้ัด ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนชุมขนที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุและพิการโดย
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ชุมชนแบบบูรณาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 36 แห่งค่าเป้าหมาย 9 ชุมชนต่อปี ผลการด าเนินงาน ไม่มี

ข้อมูล/NAตัวชี้วัดที ่2 จ านวนนักเรียนเยาวชนที่ด้อยโอกาสผูสู้งอายุผูพ้ิการและผูด้้อยโอกาสทางสังคม

ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 ต่อปี 

ผลการด าเนินงานร้อยละ 1 ต่อปี(บรรลุ)ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนชุมชนต้นแบบในการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากจ านวนต าบลทั้งสิ้น 51 ต าบล ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 

2.5 ต่อปี ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อมูล/NAตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนเครือข่ายสหวิชาชีพและภาคประชาชน

ต่อต้านการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น 8 เครือข่าย ค่าเป้าหมาย 2 เครือข่ายต่อปี ผลการด าเนินงานจ านวน

เครือข่ายเพิ่มขึ้น 3 ชมรม/เครือข่าย(บรรลุ)ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของปัญหาสังคมด้านคดียาเสพติด

ลดลงร้อยละ 2.5 ค่าเป้าหมายร้อยละ 0.625 ต่อปี ผลการด าเนินงานไม่มีข้อมูล/NA และ ตัวชี้วัดที่ 6

จ านวนหมู่บ้าน /ชุมชนได้รับการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ  20 ค่าเป้าหมาย       

ร้อยละ 5 ต่อปี ผลการด าเนนิงานจ านวนหมูบ่้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึน้ร้อยละ 5(บรรลุ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่เมืองนิเวศ (Eco-City) มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 5ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่  1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น  400 ไร่ ค่า

เป้าหมาย 100 ไร่ต่อปี ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อมูล/NA ขณะที่ ตัวชี้วัดที่2 การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่ง

น้ า(แม่น้ าล าคลองห้วยฝายระบบส่งน้ า)เพิ่มขึน้ 80 แห่ง ค่าเป้าหมาย 20 แห่งต่อปี ผลการด าเนินงานมี

การฟื้นฟู จ านวน 14 ต าบล/แห่ง (ไม่บรรลุ) ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา

หมอกควันและไฟป่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  (ค่า PM 10, จุด Hotspot)ค่าเป้าหมาย 

จ านวนวันที่อากาศโปร่งใสผลการด าเนินงาน พบว่าจ านวนวันที่อากาศโปร่งใสสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน (บรรลุ)ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสี

เขียวเพิ่มขึ้น 320 รายค่าเป้าหมาย80 รายต่อปีผลการด าเนินงานไม่มีข้อมูล/NA และ ตัวชี้วัดที่ 5

จ านวนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้น  16 

เครือข่ายค่าเป้าหมาย4 เครอืข่ายต่อปีผลการด าเนินงาน พบว่า จ านวนเครือข่ายเพิ่มขี้น 1 เครอืข่าย

(ไม่บรรลุ) 

 กล่าวโดยสรุป ผลการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี 2564 ตาม ประเด็นการ

พัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ 27 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุ

ความส าเร็จ จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ และ ไม่มีข้อมูล/NA ประกอบการวิเคราะห์จากรายงานการประเมิน

ตนเอง จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ จากการติดตามประเมินผลด้วยเครื่องมือแบบค าสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วย
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ราชการที่ได้รับงบประมาณการพัฒนาจังหวัดล าพูนพบว่า โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่มีข้อมูลรายงาน มี

ปัจจัยสาเหตุ  

ประการที่ 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ท าให้ในบางโครงการ/กิจกรรมไม่

สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด และ ประการที่ 2 บางโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบต้อง

ด าเนินการคืนงบประมาณ สาเหตุ เพราะไม่สามารถด าเนินกิจกรรม โครงการ และ การเบิกจ่าย

งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผน 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห์ผลผลิต (Out Put) ผลลัพธ์ (Out Come) ที่ได้จากการด าเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
จ านวน ผลผลิต ผลลพัธ ์

เงิน  (Out Put)  (Out Come) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เมืองหัตถนวตักรรมสร้างสรรค ์ 1,237,400 - 

การพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑห์ัตถกรรม 

การค้าและการลงทุน 

คุณภาพของ

ผลิตภัณฑท่ี์ได้รับการ

พัฒนา 

1.โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมหริภุญไชยสู่

นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
1,237,400 

ผลิตภัณฑช์ุมชนท่ีได้รับ

การพัฒนาคุณภาพสู่

ตลาดผลผลิต 

มูลค่าทางการตลาด

ท่ีเพิ่มขึน้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เมืองเกษตรสีเขียว 4,357,200 - 
การพัฒนา

เกษตรกรรมย่ังยนื 

ความสามารถ 

ในการแขง่ขัน 

2. โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมอืง

เกษตรสีเขียว 
3,057,200 

ผลผลิตการเกษตร

คุณภาพมาตรฐาน 

การยอมรับใน

ตลาดโลก 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ี

เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
1,300,000  

ระบบเกษตรกรรม

ยั่งยืน 

สร้างมูลคา่เพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เมืองจุดหมายปลายทางแหง่

การท่องเที่ยวเชงิประสบการณ์วัฒนธรรม 
60,675,600- 

การพัฒนาศักยภาพ

การท่องเท่ียวและ

บริการ 

มูลค่าเพิ่มการ

ท่องเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรม 

4. โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 60,675,600 

* กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 

* การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางการ

* เพิ่มศักยภาพ

ทางการท่องเท่ียว    

* นักท่องเท่ียว   

เพิ่มขึ้น 
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ประเด็นยทุธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
จ านวน ผลผลิต ผลลพัธ ์

เงิน  (Out Put)  (Out Come) 

ท่องเท่ียวเพื่ออ านวย

ความสะดวกและสรา้ง

ความปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เมืองแห่งคณุภาพชวีิต 
74,410,000 

- 

การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตปชช. 

5. โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชนทุกชว่งวัย

จังหวัดล าพูน 
1,410,000 

กระบวนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตแบบมี

ส่วนร่วม 

ระบบเครอืขา่ย

เยาวชน และ ปชช. 

6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีติของประชาชนในจังหวัดล าพูน 
73,000,000 

โครงสร้างพื้นฐานถนน 

และ ไฟฟา้ 

ลดอุบัตเิหตุ &ความ

ปลอดภัย 

ในชีวิตทรัพย์สนิ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เมืองทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
35,865,800 

- 

 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

ความสมดลุทาง

ธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดล้อม 

7. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนุรักษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
30,000,000 

การปรับปรุงพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

อนุรักษ ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และแหลง่น้ าได้รับ

การฟื้นฟู 

8. โครงการอนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม เพื่อการพัฒนาสู่เมอืงท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

4,315,800 

 

พัฒนาแหล่งน้ า 

ระบบนเิวศ

สิ่งแวดลอ้ม         

มคีวามสมบูรณ์ 

9. โครงการพัฒนาและใชป้ระโยชนจ์าก

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 
1,550,000 

แหลง่น้ าเพ่ือการ

บริโภค &เกษตร 

การใช้ประโยชน์

ในช่วงวกิฤต 

รวมทั้งสิ้น 176,546,000  
 เมืองแห่งความสุข 

บนความพอเพียง 

 

 จาก ตารางที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห์ผลผลิต (Out Put) ผลลัพธ์ (Out Come) ที่ได้จากการ

ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564คณะผู้ประเมินศึกษาผลการด าเนินงาน
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วิเคราะห์ผลผลิต/Out Put และ ผลลัพธ์/Out Come เพื่อประเมินความคุ้มค่ากับงบประมาณด าเนินการ

โดยแยกรายประเด็นยุทธศาสตร ์ได้ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ มีโครงการภายใต้การขับเคลื่อน จ านวน 1 

โครงการ งบประมาณ 1,237,400 บาท โดยมีแผนงาน แผนโครงการและกิจกรรมโครงการที่เกิดจาก

การบูรณาการของหน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน และส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดล าพูนเป็นแผนบูรณาการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดขับเคลื่อน

ภายใต้ โครงการพัฒนาหัตถกรรมหริภุญไชยสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์โดยมีการด าเนินงานกิจกรรมการ

เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการส่งเสริม

ด้านการตลาด พบว่า ผลผลิต/Out Put ที่เกิดขึ้นท าให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถขยายช่องทางการจ าหน่ายสู่ตลาดสากลมากขึ้น อย่างไรก็

ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมในบางโครงการที่

ยังไม่สิ้นสุด บางกิจกรรมได้กันเงินเบิกเหลื่อมปี เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่อได้ขณะที่ ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ การเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้นตามมูลค่าทางการตลาด เนื่องจาก ตลาดยุโรป 

อเมริกามีความสนใจในสินคา้ที่ผลิตจากหัตถกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองเกษตรสีเขียว มีโครงการภายใต้การขับเคลื่อน จ านวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 4,357,200 บาท ประกอบด้วยโครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสี

เขียว และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ การประเมินผลความส าเร็จของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมอืงเกษตรสีเขียว (Green 

Agriculture)ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ท าให้การด าเนินกิจกรรมโครงการไม่

เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด จึงไมพ่บข้อมูล/NA เพื่อประกอบการวเิคราะห์ประเมินความส าเร็จ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมมี

โครงการภายใต้การขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงบประมาณ 

60,675,600 บาท โดยมี แผนงานการพัฒนาล าพูนสู่เมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา ขับเคลื่อนภายใต้

โครงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศรองรับการท่องเที่ยว “บูชาพระนางจามเทวี และชมวิถีเมืองเก่า

ล าพูน” และ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ล าพูน กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนและ กิจกรรมที่เกิดจากการบูรณาการ 
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ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน 

และ กิจกรรมประดับตกแต่งไฟ (ย้อมเมือง) เสน่ห์สีสันแห่งล าพูน ซึ่งกิจกรรมถูกยกเลิกช่ัวคราว จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ขณะที่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยว โดย ส านักงานแขวงการทางจังหวัดล าพูน ด าเนินกิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพื่อ

ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1087  ตอน ลี้ – ก้อทุ่ง

กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม และ กิจกรรมหลักยกระดับมาตรฐาน

และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง กิจกรรมย่อย  ท าการขยายผิวจราจร

จากเดิม 2 ช่องจราจร กว้าง 6.00 ม. เป็นขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 12.00 ม. ผิวทางแบบแอสฟัลต์

คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ าในเขตทางหลวงกิจกรรมพัฒนาทางหลวง งานปรับปรุงย่านชุมชน ทาง

หลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย – ห้วยไซ พบว่า ผลผลิต/Out Putที่เกิดคือ โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว และ ผลลัพธ์/Out Come ที่คาดว่า

ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว และ การบริหารจัดการที่ดี คือ สามารถเพิ่มศักยภาพ

ทางการท่องเที่ยว และ จ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึน้หลังสถานการณ์โควิคภายใต้จุดหมายปลายทาง

แหง่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์วถิีของจังหวัดล าพูน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต มีโครงการภายใต้การขับเคลื่อน จ านวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 74,410,00 0บาท โดยมีแผนงาน แผนโครงการและกิจกรรมโครงการที่เกิดจากการ  

บูรณาการของหน่วยงาน ประกอบด้วยโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในจังหวัดล าพูน กิจกรรมของส านักงานแขวงทางหลวงจังหวัดล าพูน ได้แก่ กิจกรรมการ

พัฒนาทางหลวง งานปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย – ห้วยไซกิจกรรม

อ านวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานแก้ไข

และป้องกันน้ าท่วมทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร – อุโมงค์ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 

0800 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ และ กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง

ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๖ ตอน สบทา – ท่าลี่โดยเป็นกิจกรรมโครงการที่เหลื่อมปีงบประมาณ 

2563 – 2564 พบว่า ผลผลิต/Out Put ที่เกิดขึ้นจากคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานถนน และ การบริการ

แสงสว่างจากไฟฟ้าส่องสว่างส่งผลให้ประชาชนจังหวัดล าพูน ครอบคลุมพื้นที่ 8 อ าเภอ ได้รับผลลัพธ์/ 

Out Come สามารถช่วยลดอุบัติเหตุ และ สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินขณะที่แผนงานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วง

วัยจังหวัดล าพูนบูรณาการของหน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ส านักงาน
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ศกึษาธิการจังหวัดล าพูน ส านักงานแรงงานจังหวัดล าพูน และ ส านักงานจังหวัดล าพูน กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และผู้สูงอายุ กิจกรรมย่อย Safety Zone ส าหรับเด็กและเยาวชน 

กิจกรรมการขับเคลื่อนในสถานประกอบการการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและ

ที่ว่าการปกครองจังหวัดล าพูน ด าเนินกิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลังเครือข่ายด้าน

สังคมและความมั่นคง กิจกรรมย่อย : สร้างสังคมปลอดภัยและน่าอยู่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชน ด้านสังคม ความมั่นคง เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ และ

กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนานักเรียนและเยาวชน ด้านสังคม ความมั่นคง เพื่อการใช้ชีวิตในสังคมอย่าง

ถูกต้อง พบว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ท าให้การ

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคหนว่ยงานจึงต้องคืนงบประมาณและยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนนิงาน ดังนัน้ คณะผูป้ระเมิน

จงึประเมนิผลความส าเร็จกิจกรรม/โครงการเฉพาะที่มกีารด าเนินงานเสร็จสมบูรณ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีโครงการภายใต้การขับเคลื่อน จ านวน 3 

โครงการ งบประมาณ 35,865,800 บาทโดยมีแผนงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าขับเคลื่อนบูรณาการของ ส านักงานป่าไม้จังหวัดล าพูน และ ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน ภายใต้ 1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าลี้ บ้านต้นผึ้ง  

หล่ายลี้ ม.๘ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าทา บ้านทาสบเส้า ม.๑ และ การก่อสร้างเขื่อน

ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าธิ บ้านธิหลวง ม.๓ 2. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ

พัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนกิจกรรมล าพูนเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาดอย่างยั่งยืน

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จว.ลพ. และ 3. โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ป่าต้นน้ า ให้เกิดความชุ่มชื้น

สร้างฝายถาวร ๑๐แห่ง สร้างแนวกันไฟแบบป่าเปียก พบว่า ผลผลิต/Out Put ที่ได้รับ คือ พื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดลงกระทั่ง จ านวนวันที่คุณภาพ

อากาศของจังหวัดล าพูน อยู่ในเกณฑม์าตรฐานเพิ่มขึ้นขณะที่ ผลลัพธ์/Out Come การเกิดความชุ่มช้ืน

ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติและบริเวณใกล้เคียงดีขึ้นท าให้จังหวัดล าพูนมีคุณภาพอากาศดีขึ้น 
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ตารางที่  4.6 แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) ที่ ได้จากการด าเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนา ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา (Impact) 

(1) เมอืงหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ 

(Creative Craft Innopolis) 

การเตบิโตของรายได้ครัวเรือน (Household Income) และ

การจ้างงาน(Employment) ท่ีเกิดจากสินคา้หัตถกรรม 

(2) เมอืงเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 

 

การเตบิโตของรายได้ครัวเรือน (Household Income) และ

การจ้างงาน(Employment) ท่ีเกิดจากสินคา้เกษตร

มาตรฐานความปลอดภัย/อนิทรีย์ 

(3) เมอืงจุดหมายปลายทางแหง่การท่องเท่ียวเชงิ

ประสบการณ์วัฒนธรรม 

(Cultural Experience Destination) 

การเตบิโตของรายได้ครัวเรือน (Household Income) และ

การจ้างงาน(Employment) ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 

เชงิประสบการณ์วัฒนธรรม 

(4) เมอืงแห่งคุณภาพชวีติ (Quality of Life) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชว่งวัย  

(ปฐมวัย แรงงาน ผู้สูงอาย ุและผู้ดอ้ยโอกาส) 

(5) เมอืงนิเวศ (Eco - City) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนเิวศ 

 

 จาก ตารางที่ 4.6 แสดงความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนงาน และ ตัวชี้วัดในรายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ดังค่าเป้าหมายรวมของการพัฒนา ซึ่ง

จะต้องน าข้อมูลความส าเร็จของการด าเนินงานการพัฒนา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 มา

วิเคราะห์รวมกับผลประเมินการปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. 2565 ผลรวมของการประเมินย้อนหลัง        

ปี พ.ศ. 2561 – 2654 จึงจะสามารถวิเคราะห์ระดับของความส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ว่าจะบรรลุ หรือ ไม่บรรลุ ความส าเร็จของวิสัยทัศน์

การพัฒนา “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 
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4.2 รายงานการประเมินความพึงพอใจ 

การส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.2561 – 2565  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะผู้ประเมินได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ จ านวน 476 ชุด น ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

ประยุกต์ทางสถิติ SPSS  (Statistic Package for Social Science) เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (mean, X ) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD)  ดังสรุปตามตารางคณะผู้ประเมินได้เสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางและแปลผลด้วยการบรรยายตามล าดับ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนา แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 

 ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.

2561 – 2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ส่วนที่  3  สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/การ

ให้บริการ ตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 

 ส่วนที่  4.  สรุปผลการสัมภาษณ์หัวหน้าหนว่ยงาน จ านวน 13 หนว่ยงาน 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.2.1 : แสดงจ านวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 จากตารางที่  4.2.1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 476 คน เป็นเพศชาย จ านวน 

257 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.99 และเป็นเพศหญิง จ านวน 219 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.01 

 

 

 

เพศของผู้ตอบ จ านวนผู้ตอบ(คน) ร้อยละ 

ชาย 257 53.99 

หญิง 219 46.01 

รวม 476 100.00 
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ตารางท่ี 4.2.2 : แสดงจ านวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

จากตารางที่  4.2.2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี จ านวน 174 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.55  รองลงมาอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 27.73 อายุ 40 – 49 ปี 

จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 25.21 อายุ 30 – 39 ปีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 และอายุ 20 – 29  ปี 

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15 

ตารางท่ี 4.2.3 :แสดงจ านวนและร้อยละวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาของผู้ตอบ จ านวนผู้ตอบ(คน) ร้อยละ 

ไม่ได้เข้าเรยีน 14 2.94 

ประถมศึกษา 229 48.11 

มัธยมศกึษาตอนตน้ 98 20.59 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 36 7.56 

อนุปริญญา/ปวส.ปวท. 74 15.55 

ปริญญาตรี 25 5.25 

รวม 476 100.00 

 

จากตารางท่ี  4.2.3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 

จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 48.11 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.59 ระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.55 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย/

อายุของผู้ตอบ จ านวนผู้ตอบ(คน) ร้อยละ 

อายุระหว่าง 20 – 29 ปี 15 3.15 

อายุระหว่าง 30 – 39 ปี 35 7.35 

อายุระหว่าง 40 – 49 ปี 120 25.21 

อายุระหว่าง 50 – 59 ปี 174 36.55 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 132 27.73 

รวม 476 100.00 
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ปวช. จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.56 ระดับปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และ

ไม่ได้เข้าเรยีน จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.94  

ตารางท่ี 4.2.4 : แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพผูต้อบแบบสอบถาม 

อาชีพของผู้ตอบ จ านวนผู้ตอบ(คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศกึษา 2 0.42 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 57 11.97 

ลูกจา้งสว่นราชการ 10 2.10 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 69 14.50 

รับจ้างทั่วไป 122 25.63 

พนักงานบริษัทเอกชน 2 0.42 

เกษตรกร/ประมง 198 41.60 

อื่นๆ ...แม่บ้าน, เกษียณอายุราชการ..... 16 3.36 

รวม 476 100.00 

จากตารางที่ 4.2.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง จ านวน 198 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41.60 รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 25.63 อาชีพค้าขาย/

ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 57 คน      

คิดเป็นร้อยละ 11.997 อาชีพอื่นๆ จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.36 อาชีพลูกจา้งสว่นราชการ จ านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.42 

ตารางท่ี 4.2.5 :แสดงจ านวนและร้อยละของสถานะ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานะของผู้ตอบ จ านวนผู้ตอบ(คน) ร้อยละ 

ประชาชนทั่วไป 422 88.66 

เจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงาน 35 7.35 

เจ้าหนา้ที่รว่มบูรณาการ 19 3.99 

รวม 476 100.00 
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จากตารางท่ี 4.2.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานะประชาชนทั่วไป จ านวน 422 คน 

คิดเป็นร้อยละ 88.66 รองลงมาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จ านวน 35คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 และ

เจ้าหนา้ทีร่่วมบูรณาการจ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.99  

 

ส่วนที่ 2  ผลการส ารวจความพึงพอใจ 

ตารางท่ี 4.2.6 : แสดงความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.2561 – 2565  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ย 

 

S.D. 
ความ   

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

A1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่าง

ชัดเจนและถูกต้อง 
4.35 0.717 มากที่สุด 87.00 

A2 การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็ว 

สะดวก กระตือรือร้น ดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจ

ในการให้บริการ 

4.32 0.751 มากที่สุด 86.40 

A3 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น

ในระหว่างการด าเนินกิจกรรม/โครงการ หรือ

การให้บริการได้อย่างเหมาะสม 

4.25 0.796 มากที่สุด 85.00 

A4 ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม/

โครงการหรือการให้บริการมีความสะดวก

รวดเร็ว เหมาะสมและชัดเจน 

4.21 0.851 มากที่สุด 84.20 

A5 การด าเนินกิจกรรม/ดครงการหรือการให้บิการ 

หน่วยงานมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยใน

การให้บริการ 

4.24 0.775 มากที่สุด 87.80 

A6 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดง

ความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ

หรอืการให้บริการ 

4.10 0.880 มาก 82.00 
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ความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ย 

 

S.D. 
ความ   

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

A7 การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และ

แนะน าข้อมูลให้แก่ผู้เข้าวร่วมกิจกรรม/โครงการ

หรอืการให้บริการ 

4.14 0.860 มาก 82.80 

A8 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารการ

ด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการที่

หลากหลาย เช่น การประชุม/โทศัพท์/ไลน์กลุ่ม/

เฟสบุ๊ค เป็นต้น 

4.09 

 

0.948 

 

มาก 

 

81.80 

 

A9 การด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการ 

สอดคล้องกับความตอ้งการของประชาชน 
4.30 0.746 มากที่สุด 86.00 

A10 ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการ 
4.31 0.752 มากที่สุด 86.20 

A11 การติดตามความก้าวหน้าภายหลังจากการเข้า

ร่วมกิจกรรม โครงการหรอืการให้บริการ 
4.22 0.810 มากที่สุด 84.40 

สรุปภาพรวม 4.23 0.808 
มาก

ที่สุด 
84.87 

 

จากตารางที่ 4.2.6 ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าพูน พ.ศ.2561 – 2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด( X = 4.23, SD= 0.808) คิดเป็นรอ้ยละ 84.87 โดยสรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

ล าดับความพึงพอใจในแต่ละด้านสูงสุด  2  อันดับแรก ได้แก่  

      อันดับที่  1  เจ้าหนา้ที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.35,SD=0.717) 

คิดเป็นรอ้ยละ 87.00  
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อันดับที่2  การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็ว สะดวก กระตือรือร้น ดูแล  

เอาใจใส่ และเต็มใจในการให้บริการ 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.32, SD=0.751) 

คิดเป็นรอ้ยละ 86.40  

 และผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.2561 – 2565  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการที่หลากหลาย เช่น การประชุม/โทศัพท์/

ไลน์กลุ่ม/เฟสบุ๊ค เป็นต้น ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X =4.09, SD=0.948) คิดเป็นร้อยละ 81.80 

ตารางที่ 4.2.7 : แสดงร้อยละความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน แยกตาม

สถานะ 

 
จากตารางที่ 4.2.7 ผลร้อยละความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 

แยกตามสถานะ ภาพรวมความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 84.87 รองลงมาเป็นประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อย

ละ 84.95  เจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 84.33 และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ 

80.84 ตามล าดับเมือ่แยกตามสถานะสรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

กลุ่มประชาชนทั่วไป ล าดับความพึงพอใจในแต่ละด้านสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่  

 อันดับที่ 1 เจ้าหนา้ที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

คิดเป็นรอ้ยละ  87.40  
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อันดับที่  2  การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็ว สะดวก กระตือรือร้น ดูแล เอาใจใส่ 

และเต็มใจในการให้บริการ   

คิดเป็นรอ้ยละ 86.40  

 และผลการส ารวจความพึงพอใจกลุ่มประชาชนทั่วไป อันดับสุดท้าย คือ การเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการ คิดเป็น

ร้อยละ 81.80 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ล าดับความพึงพอใจในแต่ละด้านสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่  

    อันดับที่  1   ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการหรือ 

การให้บริการ 

คิดเป็นรอ้ยละ  85.20  

อันดับที่  2  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มและแสดงความคิดเห็นในการด าเนิน 

กิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการ   

คิดเป็นรอ้ยละ  82.20  

 และผลการส ารวจความพึงพอใจกลุ่มประชาชนทั่วไป อันดับสุดท้าย คือ เจา้หนา้ที่สามารถแก้ไข

ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินกิจกรรม/โครงการ หรือการให้บริการได้อย่างเหมาะสม 

และการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บิการ หน่วยงานมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการ

ให้บริการ คิดเป็นรอ้ยละ 78.80 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการ ล าดับความพึงพอใจในแต่ละด้านสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่  

      อันดับที่  1   ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการหรอื 

การให้บริการ 

คิดเป็นรอ้ยละ 90.60  

อันดับที่  2  เจ้าหนา้ที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

คิดเป็นรอ้ยละ 88.40 

 และผลการส ารวจความพึงพอใจกลุ่มประชาชนทั่วไป อันดับสุดท้าย คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อสร้างการรับรู้และแนะน าขอ้มูลใหแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม/โครงการหรือการใหบ้ริการ และช่องทางการ

ติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการที่หลากหลาย เช่น 

การประชุม/โทศัพท์/ไลน์กลุ่ม/เฟสบุ๊ค เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 80.00 
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ส่วนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/การ

ให้บรกิาร ตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ส่งผลท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ และในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมส่งผลต่อจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กิจกรรมที่ไม่สามารถรวมกลุ่มได้จ านวนมากเนื่องจากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดกิจกรรมและมี

ความกังวลต่อสถานการณ์การแพรร่ะบาด 

2. การก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินงานตามโครงการไม่สอดคล้องกับการจัดสรรและ

การโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการซึ่งมีความล่าช้า ส่งผลต่อการด าเนิน

กิจกรรมและการจัดซือ้จัดจา้งไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

3. หน่วยงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการและกิจกรรม ไม่สามารถปรับ

วิธีการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19  
 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการที่ก าหนดไว้ 

2. การก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ ควรอยู่ในช่วง

ระยะเวลาไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

3. กระบวนการจัดท าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด ควรให้หน่วยงานได้

ระดมความคิดเห็นและบูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดท าโครงการและกิจกรรม 

4. ควรจัดตั้งคณะท างานเพื่อให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ ติดตามและประเมินผล รวมถึง

กระตุ้นให้หน่วยงานที่ด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด ด าเนินการตามระยะเวลาที่

ก าหนดรวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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5. หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินงานโครงการและกิจกรรม ควรสื่อสารสร้างความเข้าใจ 

ความรู ้ผลดแีละผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ของโครงการ 

6. ในกรณีการด าเนินโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรมีการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นและจัดสรรงบประมาณอย่าง

ต่อเนื่อง 

7. ควรก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย การ

สื่อสารข้อมูลและการน าเสนอโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การด าเนินโครงการและกิจกรรม และ

การตดิตามการด าเนินโครงการและกิจกรรมซึ่งตอ้งมกีารตดิตามความก้าวหนา้อย่างต่อเนื่อง 
 

ส่วนที่ 4  สรุปผลการสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 13 หน่วยงาน 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การจัดท าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด 

1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดท าโครงการและกิจกรรมมีระยะเวลาจ ากัด สง่ผลท าให้

หน่วยงานไม่สามารถจัดท าและเตรียมการในรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตาม

ขั้นตอนและเวลาที่ก าหนด 

1.2 ขาดการสร้างความเข้าใจให้กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนงาน โครงการและ

กิจกรรมที่ควรด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด โดยไม่เป็นโครงการที่มี

ลักษณะภาระกิจประจ าของหน่วยงาน 

1.3 ขาดการบูรณาการการท างานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น

และภาคเอกชน รวมถึงข้อจ ากัดของงบประมาณส่งผลท าให้ไม่สามารถเสนอโครงการ

ในลักษณะการท างานรว่มกัน 

1.4 การขาดฐานข้อมูลเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและโครงการ รวมถึง

ข้อมูลการวิเคราะหป์ัญหา ความตอ้งการของพืน้ที่ 

2. การด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด 

2.1 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการและกิจกรรมอาจยังไม่

สามารถด าเนินการให้ครอบคลุมได้ทุกกลุ่มหรือทุกปัญหาความตอ้งการ 

2.2 การสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบและหน่วยงานร่วมบูรณาการที่

เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินโครงการและกิจกรรม 
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2.3 การด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด มีความซ้ าซ้อนกับภาระกิจ

ของหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงภาระงานประจ าของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

2.4 เนื่องจากขั้นตอนและวิธีการในการขออนุมัติโครงการและกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลา

ในการพิจารณา ส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

3. การตดิตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด 

3.1 ขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมด้วยระบบและ

เครื่องมือการประเมินที่มคีวามทันสมัย 

3.2 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด

ในการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างตอ่เนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับสนับสนุนและใช้ประกอบในการจัดท าแผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด อาทิเช่น ข้อมูลปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ผลการ

ด าเนินโครงการและกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของ

แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น 

2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ เพื่อให้เกิ ด

แผนงาน โครงการที่มลีักษณะบูรณาการการท างานรว่มกัน 

3. การก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนงาน โครงการเพื่อให้

หน่วยงานที่ต้องการเสนอโครงการจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดประกอบการเสนอแผนงาน

โครงการ 

4. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการของ

หนว่ยงานและแผนพัฒนาจังหวัด 

5. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ควรมีลักษณะเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง

หลายหน่วยงาน หรือมีส่วนร่วมของภาคเอกชน อีกทั้งเป็นโครงการที่มุ่งผลักดันให้ภาคเอกชน

ด าเนนิการตอ่เนื่องภายหลังเสร็จสิน้การด าเนินโครงการโดยหนว่ยงานภาครัฐ 

6. สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการด าเนินตามแผนงาน โครงการ

ของหน่วยงานที่รับผดิชอบตามแผนพัฒนาจังหวัด 
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7. การติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการควรมีการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนา

จังหวัด โดยอาจแยกเป็นการประเมินผล ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลจากแผนงาน

ตามแผนพัฒนาจังหวัด การประเมินผลจากการด าเนินงานตามภารกิจปกติของหน่วยงาน 

การประเมินผลจากการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่น และการประเมินผลจากการ

ด าเนนิงานในระดับอ าเภอ 

8. พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นการสร้างความเข้าใจในการด าเนินตาม

แผนงาน โครงการ การสรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 
 

4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 

 1. การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในส่วนของงบลงทุนให้สอดคล้องกับสถานที่ด าเนินการจริง 

ส่งผลใหด้ าเนนิการลา่ช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

 2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลให้โครงการ/กิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องการการท่องเที่ยว การอบรม และการจัดกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนต้องเลื่อนการ

จัดหรอืยกเลิกโครงการ/กิจกรรมคืนเงนิงบประมาณ 

 3. ระบบการจัดการฐานข้อมูลรวม (Big DATA) เพื่อการพัฒนาจังหวัดที่ทันสมัย เข้าถึง สืบค้น

งา่ย และ การเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับกลไกการขับเคลื่อนของหน่วยราชการที่ได้รับงบประมาณการ

ปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละช่วงระยะของแผนพัฒนา ทั้งนี้ ข้อมูลรวมจะช่วยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

และหัวหนา้ส่วนราชการในจังหวัดใช้เป็นเครื่องการตัดสินใจทางการบริหารและการปกครอง 

 4. ข้อจ ากัดด้านการจัดท าข้อเสนอโครงการ การสร้างตัวชี้วัดโครงการ การก ากับ ติดตาม

ประเมินผลโครงการ และ การบริหารโครงการที่ต้องมีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการ

บริหารโครงการเชงิกลยุทธ์การพัฒนาท าหนา้ที่รับผดิชอบโดยตรง 

 5. หน่วยราชการควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

จังหวัด แผนหน่วยงานต้นสังกัด/แผนกระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ แผน

ยุทธศาสตรช์าติ 
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4.4 ปัจจัยความส าเร็จการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

 1. โครงการที่ด าเนินการกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นประจ าทุกปีจะท าให้เจ้าหน้าที่

และผูป้ฏิบัติงานมคีวามเชี่ยวชาญ ช านาญในการปฏิบัติงานและ หากด าเนนิการอย่างตอ่เนื่อง โครงการ 

ดังกล่าว อาจเปลี่ยนสถานะจากงานโครงการเป็นงานประจ าของหนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

 2. โครงการที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญจะเกิดความร่วมมือของบุคลากรภายใน

หนว่ยงาน 

 3. หนว่ยงานควรก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดของแผนงาน/แผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง

กับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งนี้ การปรับแผนการด าเนินงานควรยึดเป้าหมาย

และตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นส าคัญ 

4. ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจา้หน้าที่และ ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องช่วย

ให้เกิดการบูรณาการงานรว่มกันน าไปสู่ความส าเร็จ 

6. การจัดการกับปัญหาการสื่อสารกับหน่วยงานอื่น ควรใช้วิธีการติดต่อประสานงานเป็นลาย

ลักษณ์อักษรร่วมกับการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ เพื่อความรวดเร็ว / เร่งรัดด าเนินการโดยการจัดประชุม

ร่วมกับหนว่ยงานที่บูรณาการร่วมกันโดยประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ 

7.หน่วยราชการในจังหวัด ควรยึดเป้าประสงค์หลัก (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดความส าเร็จ) 

ของแผนพัฒนาจังหวัดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ

หนว่ยงานอย่างบูรณาการ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

รายงานการติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เป็นหนึ่งในกระบวนการก ากับ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดล าพูนปี พ.ศ. 2561 

– 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าพูน และ เพื่อศกึษาปัญหา อุปสรรค และ จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากผลการประเมิน

ความส าเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ประเมินด าเนินการศึกษาโดยประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาเก็บ

รวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) และ การศึกษา

เชิงปริมาณ (Quantitative) โดยก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาเพื่อการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ

ของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาจากผลการประเมินความส าเร็จ ครอบคลุมขอบเขตพื้นที่ ทั้ง 8 อ าเภอของจังหวัดล าพูน 

แบ่งประชากรตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ 13 แห่ง ที่ได้รับการ

อนุมัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ส าหรับด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาจังหวัด

ล าพูน บุคลากรของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 คนผู้แทนของภาคเอกชน จ านวน 5 คน 

และ ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลจากการด าเนินงานของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน จ านวน 476 คนโดยใช้

เครื่องมือการศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม แบบประเมินตนเอง แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

และ กระบวนการกลุ่ม ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี วิเคราะห์รายงาน

การประเมินตนเองของหน่วยงาน รูปแบบการประเมินใช้เทคนิควิธีการศึกษาวิเคราะห์ตามทฤษฎี 

CIPP Model เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยบริบทสภาพแวดล้อม/Context ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาปัจจัย

น าเข้า/Input เพื่อวิเคราะหแ์ผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยด้านกระบวนการ/Processแผนเงิน แผนคน 

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือด าเนินงาน และ ปัจจัยด้านผลกระทบ /Impact เพื่อให้สามารถวิเคราะห์

ความส าเร็จเมื่อโครงการสิ้นสุด ผลผลิต/Out Put ที ่ได้รับ ผลลัพธ์/Out Come ที่เกิดจะท าให้มี

ผลกระทบ/Impact อย่างไร ต่อความส าเร็จตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในรายยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็น

ของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ 2564 รวมถึง การประเมินความพึงพอใจจากการสอบถามความ

คิดเห็นผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานบูรณาการ ผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการ 
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วิเคราะห์สรุปปัญหา อุปสรรค และ จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเสนอผู้บริหารของจังหวัด

ล าพูนเพื่อน าไปเป็นกรอบการทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีตอ่ไป 

 

5.1 สรุปผลการประเมิน 

 ปีงบประมาณพ .ศ. 2564 จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2564 เพื่อให้แผนการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2561 – 2565 บรรลุ วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง” ภายใต้ 6 พันธกิจส าคัญ 

(1) ส่งเสริมยกระดับและพัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดล าพูนดว้ยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค ์

(2) สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินคา้เกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอย่างปราดเปรื่อง 

(3) สร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูนบนฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

(4) ยกระดับคุณภาพชวีิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 

(5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

(6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพบูรณา

การการท างานระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อยกระดับความสามารถใน

การแขง่ขันของจังหวัดโดยมี 5 ประเด็นการพัฒนาส าหรับการขับเคลื่อนได้แก่ 

(1) เมืองหัตถนวัตกรรมสรา้งสรรค์ 

(2) เมืองเกษตรสีเขยีว 

(3) เมืองจุดหมายปลายทางแหง่การท่องเที่ยวเชิงประสบการณว์ัฒนธรรม 

(4) เมืองแหง่คุณภาพชวีิต 

(5) เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                คณะผู้ประเมินได้สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการประเมินผล

ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากการติดตาม 

ประเมินผลและ วิเคราะหก์ารด าเนินงาน ดังนี้  
 

 5.1.1 ผลการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนพัฒนา

จังหวัดล าพูน 

 คณะผู้ประเมินด าเนินการศึกษาเอกสาร ประกอบด้วย แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2561 

– 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัญชีโครงการตาม
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แผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ รายงานการประเมินตนเองของ

หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี พ.ศ. 2564 ในภาพรวมจากการประเมิน

ความส าเร็จแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของจังหวัดล าพูนโดยวิเคราะห์ปัจจัย   

4 มิติ ตามกรอบทฤษฎี CIPP Model สรุปผลการประเมิน ดังตอ่ไปนี ้

 5.1.1.1การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation ; C) 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การบริหาร การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจใน

ช่วงเวลาของการขับเคลื่อนการพัฒนา ในช่วงเวลาระหว่าง ปี พ.ศ. 2563 – 2564 มีผลต่อการ

ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโดยมีสาเหตุหลักจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการบริหารทั้งระบบ

เศรษฐกิจ สังคม และ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด อีกทั้ง ปัจจัยลบที่ท าให้หลายโครงการไม่

สามารถด าเนินการต่อได้ “ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ” อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยจังหวัดล าพูน กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลังเครือข่ายด้าน

สังคมและความมั่นคง กิจกรรมย่อย : สร้างสังคมปลอดภัยและน่าอยู่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชน ด้านสังคม ความมั่นคง เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ และ

กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนานักเรียนและเยาวชน ด้านสังคม ความมั่นคง เพื่อการใช้ชีวิตในสังคมอย่าง

ถูกต้องกิจกรรมย่อย การขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และ โครงการส่งเสริมและ

สร้างบรรยากาศรองรับการท่องเที่ยว "บูชาพระนางจามเทวี และชมวิถีเมืองเก่าล าพูน" เป็นต้นขณะที่ 

“บางโครงการต้องด าเนินการปรับแผนปฏิบัติงานให้เหลื่อมเวลาข้ามปีงบประมาณ” หรือ “ขอ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินโครงการ” 

5.1.1.2 การประเมินผลด้านปัจจัยน าเข้า (In Put ; I) 

การประเมินผลด้านปัจจัยน าเข้า (In Put ; I)  คณะผู้ประเมิน ด าเนินการศึกษาเอกสารบัญชี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ น าข้อมูล ดังกล่าว วิเคราะห์

ตามระเบียบวิธีวิจัยเชงิคุณภาพ ใช้เครื่องมอืกระบวนการกลุ่มโดยนักวิชาการ และ ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 

5 คน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จ านวน 9 โครงการ ใน 5 ประเด็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการประเมิน พบว่าเมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ และ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามข้อเสนอแผนโครงการ และ แผนกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 

เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ระยะ ปี 
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พ.ศ. 2561 – 2565 สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อเสนอของแผนระดับต่างๆที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

“มีความสอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญ” 

5.1.1.3 การประเมินปัจจัยด้านกระบวนการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ

งบประมาณ (Process Evaluation ; P) 

 จาก การศึกษาเอกสารบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2654 ดังในตารางที่ 4.3 แสดงโครงการรายยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานได้รับการอนุมัติ

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 คณะผู้ประเมินด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

ใช้เครื่องมอืกระบวนการกลุ่มโดยนักวิชาการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื่อประเมินความพร้อม

ด้านการเงนิและงบประมาณ 

พบว่า แผนพัฒนาจังหวัด ระยะปี พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนาจ านวน 

5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ จ านวน 1 โครงการงบประมาณ

1,237,400 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองเกษตรสีเขียว จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ4,357,200 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม จ านวน 1 

โครงการ งบประมาณ 60,675,600 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต จ านวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 73,000,000 บาท และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจ านวน 3 โครงการ

งบประมาณ 35,865,800 บาท รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ งบประมาณรวม 176,546,000 บาทโดย ปัจจัย

ด้านกระบวนการเกี่ยวกับงบประมาณ สรุปได้ว่า งบประมาณจ านวน ดังกล่าว พบว่า มีความเพียงพอ

เพื่อการบริหารจัดการด าเนินแผนงาน แผนโครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ให้บรรลุความส าเร็จ 

ตามค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดแต่เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านกระบวนการเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ และ เวลา พบว่า ในสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ 

การบริหาร กรณี สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบท าให้ บางโครงการ

หนว่ยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินกิจกรรม โครงการ และ การเบิกจ่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตาม

แผนจงึตอ้งยกเลิกและคนืเงินงบประมาณ 

5.1.1.4 การประเมินปัจจัยด้านผลผลิต(Out Put) ผลลัพธ์ (Out Come) และ ผลกระทบ 

(Impact) 

คณะผู้ประเมินน าผลการประเมินตนเองของหน่วยงานมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนด กับ ระดับความส าเร็จในรายยุทธศาสตร ์เพื่อต้องการทราบว่าผลการด าเนินงาน
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ที่เกิดจากกระบวนการบริหารจัดการโดยวิเคราะห์ผลที่เกิดจากผลผลิต (Out Put) และ ผลลัพธ์ (Out 

Come)ว่า“บรรลุ หรอื ไม่บรรลุ”โดยประเมินผลความส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ดังตอ่ไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) มีตัวชี้วัด

ความส าเร็จ จ านวน 4 ตัวชีว้ัด ผลการด าเนินงาน บรรลุ 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัดคือตัวชี้วัดที่ 1

จ านวนสถานศึกษาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25ผลการด าเนินงาน ไม่บรรลุ สาเหตุ เนื่องจาก ไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 6 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนนิงานไม่มีข้อมูล/NA 

             หมายเหตุการประเมินผลความส าเร็จของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองเกษตรสี

เขียว (Green Agriculture)ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ท าให้การด าเนินกิจกรรม

โครงการไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด จึงไมพ่บข้อมูล/NA เพื่อประกอบการวเิคราะห์ประเมินผลความส าเร็จ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 

(Cultural Experience Destination)มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 6ตัวชี้วัด พบว่า ผลการด าเนินงาน

ตัวชีว้ัดที่ 1 และตัวชีว้ัดที่ 3 บรรลุ ขณะที่ ตัวชีว้ัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชีว้ัดที่ 5 และตัวชี้วัดที่ 6 ไม่บรรลุ

ความส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสู ่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  (Quality of Life) มีตัวชี้วัด

ความส าเร็จ จ านวน 6 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 และ ตัวชี้วัดที่ 5 ไม่มีข้อมูล/

NA ขณะที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 และ ตัวชี้วัดที่ 6 บรรลุ ความส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่เมืองนิเวศ (Eco-Town) มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 5 ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 1 และ ตัวชี้วัดที่ 4 ไม่มีข้อมูล/NA ขณะที่ ตัวชี้วัดที่ 2 และ ตัวชี้วัดที่ 5       

ไม่บรรลุ มีเพียง ตัวชี้วัดที่ 3 บรรลุตัวชี้วัดเดียวตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 กล่าวโดยสรุป ผลการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี 2564 ตามประเด็นการ

พัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ 27 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุ

ความส าเร็จตามค่าเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ และ ไม่มีข้อมูล/NA ประกอบการวิเคราะหจ์ากรายงาน

การประเมินตนเอง จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี  เมื่อวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมเชิงลกึ ปัจจัยสาเหตุที่ไม่มีข้อมูล
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รายงานเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ท าให้ในบางโครงการ/กิจกรรมไม่

สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด  
 

     นอกจากที่กล่าวมา คณะผู้ประเมินด าเนินการวิเคราะห์ผลผลิต (Out Put) ผลลัพธ์ (Out 

Come) ที่ได้จากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เพื่อศกึษาความคุ้มค่า

กับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัต ิสามารถวิเคราะหส์รุปแยกรายประเด็นยุทธศาสตร ์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ มีโครงการภายใต้การขับเคลื่อน จ านวน 1 

โครงการ งบประมาณ 1,237,400 บาท โดยมีแผนงาน แผนโครงการและกิจกรรมโครงการที่เกิดจาก

การบูรณาการร่วมของหน่วยงาน พบว่า ผลผลิต/Out Put ที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถขยายช่องทางการจ าหน่ายสู่ตลาดสากล

ได้มากขึ้น ขณะที่ ผลลัพธ์/Out Come ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ การเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้นตามมูลค่า

ทางการตลาด เนื่องจาก ตลาดยุโรป อเมริกามีความสนใจในสินค้าที่ผลิตจากหัตถกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองเกษตรสีเขียว มีโครงการภายใต้การขับเคลื่อน จ านวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 4,357,200 บาท ประกอบด้วยโครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตร    

สีเขียว และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ การประเมินผลความส าเร็จของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมอืงเกษตรสีเขียว (Green 

Agriculture)ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ท าให้การด าเนินกิจกรรมโครงการไม่

เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด จึงไมพ่บข้อมูล/NA เพื่อประกอบการวเิคราะห์ประเมินความส าเร็จ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมมี

โครงการภายใต้การขับเคลื่อนแบบบูรณาการหน่วยงานได้แก่ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม งบประมาณ 60,675,600 บาท โดยมี แผนงานการพัฒนาล าพูนสู่เมืองมรดกวัฒนธรรม

ล้านนา ขับเคลื่อนภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศรองรับการท่องเที่ยว “บูชาพระนางจาม

เทวี และชมวิถีเมอืงเก่าล าพูน” ซึ่งบางกิจกรรมถูกยกเลิกชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด 19  

ขณะที่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมอ านวยความ

ปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ

เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง พบว่า ผลผลิต/Out Put ที่เกิดจากการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว และ ผลลัพธ์/Out Comeที่คาดว่า



87 

 

ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพ คือ สามารถเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว และ เพิ่มจ านวน

นักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิคภายใต้จุดหมายปลายทางแหง่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์

วิถีของจังหวัดล าพูน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต มีโครงการภายใต้การขับเคลื่อน จ านวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 74,410,000 บาท โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในจังหวัดล าพูน พบว่าผลผลิต/Out Put ที่เกิดขึ้นจากคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานถนน และ การบริการ

แสงสว่างจากไฟฟ้าส่องสว่างส่งผลให้ประชาชนจังหวัดล าพูน ครอบคลุมพื้นที่ 8 อ าเภอ ได้รับผลลัพธ์/ 

Out Come สามารถช่วยลดอุบัติเหตุ และ สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินขณะที่แผนงานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนสร้างสังคมปลอดภัยและน่าอยู่ โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน พบว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ท าให้ไม่

สามารถด าเนินกิจกรรมจึงต้องคืนงบประมาณและยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนั้น คณะผู้

ประเมินจึงประเมินผลความส าเร็จกิจกรรม/โครงการเฉพาะที่มกีารด าเนนิงานเสร็จสมบูรณ์  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีโครงการภายใต้การขับเคลื่อน จ านวน 3 

โครงการ งบประมาณ 35,865,800 บาทโดยมี แผนงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าพบว่า ผลผลิต/Out Put ที่ได้รับ คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีความ

สมบูรณ์เพิ่มขึ้นปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดลงกระทั่ง จ านวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดล าพูน 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นขณะที่ ผลลัพธ์/Out Comeการเกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

และบริเวณใกล้เคียงดีขึ้นท าให้จังหวัดล าพูนมคีุณภาพอากาศดีขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม การประเมินความส าเร็จด้าน ผลผลิต/Out Put และ ผลลัพธ์/Out Come ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาจไม่สามารถประเมินความส าเร็จได้อย่าง

ครอบคลุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมในบาง

โครงการที่ยังไม่สิ้นสุด บางกิจกรรมได้กันเงินเบิกเหลื่อมปี เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่อได้ ในปี

ถัดไป บางโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการคืนงบประมาณ สาเหตุ เพราะไม่สามารถ

ด าเนนิกิจกรรม โครงการ และ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 ดังนัน้ การประเมินผลความส าเร็จในด้าน “ผลกระทบ (Impact)”จงึสามารถวิเคราะหไ์ด้เพียง

ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2565 ตามแผนงาน และ ตัวชี้วัดใน

รายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ตามค่าเป้าหมายรวมของการพัฒนา ซึ่งจะต้องน าข้อมูลความส าเร็จ
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ของการด าเนินงานการพัฒนา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 มาวิเคราะห์รวมกับผลประเมิน

การปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. 2565 ผลรวมของการประเมินย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2561 – 2654 จึงจะ

สามารถวิเคราะห์ระดับของความส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี 

พ.ศ. 2561 – 2565 ว่าจะบรรลุ หรือ ไม่บรรลุ ความส าเร็จของวิสัยทัศน์การพัฒนา “เมืองแห่ง

ความสุข บนความพอเพียง” 

 

 5.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.2561 – 

2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะผู้ประเมินเก็บข้อมูลประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ จ านวน 476 ชุด น ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์

ทางสถิติ SPSS(Statistic Package for Social Science) เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (mean, X ) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD)  ดังสรุปผลการวิเคราะห์แปลผลด้วยข้อมูลเชิงพรรณนา

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ชาย 257 คน คิดเป็นร้อยละ 53.99 และหญิง 219 คน คิดเป็น

ร้อยละ 46.01 ส่วนใหญ่อายุ 50 – 59 ปี 174 คน คิดเป็นร้อยละ 36.55 รองลงมาอายุ 60 ปีขึ้นไป 132 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.73 อายุ 40 – 49 ปี 120 คน คิดเป็นร้อยละ 25.21 อายุ 30 – 39 ปี 35 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.35 และอายุ 20 – 29  ปี 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15 ด้านการศึกษาระดับประถมศกึษา 229  คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.11 รองลงมามัธยมศึกษาตอนต้น 98 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 อนุปริญญา/ปวส./

ปวท. 74 คน คิดเป็นร้อยละ 15.55 มัธยาศึกษาตอนปลาย/ปวช. 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.56 ระดับ

ปริญญาตรี 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และไม่ได้เข้าเรียน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 ด้านอาชีพส่วน

ใหญ่อาชีพเกษตรกร/ประมง 198 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60 รองลงมารับจ้างทั่วไป 122 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.63 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 69 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 57 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.997 อาชีพอื่นๆ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36 ลูกจ้างส่วนราชการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 

และนักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42 ด้านสถานะ ประชาชนทั่วไป 

422 คน คิดเป็นร้อยละ 88.66 รองลงมาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 และ

เจ้าหนา้ที่รว่มบูรณาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 3.99 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.2561 – 2565 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 84.87 โดยมี
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ล าดับความพึงพอใจในแต่ละด้านสูงสุด  2  อันดับแรกได้แก่ อันดับที่ 1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบ     

ข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้องความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.00 อันดับ

ที่2การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วสะดวก กระตือรือร้นดูแลเอาใจใส่ และเต็มใจในการ

ให้บริการความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.40 และอันดับสุดท้าย คือ ช่อง

ทางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการที่หลากหลาย เช่น 

การประชุม/โทศัพท์/ไลน์กลุ่ม/เฟสบุ๊ค เป็นต้น ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 81.80 

ขณะที่ ร้อยละความพึงพอใจ แยกตามสถานะภาพรวมความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 84.87 รองลงมา

เป็นประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 84.95  เจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 84.33 และ

เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน คิดเป็น ร้อยละ 80.84 ตามล าดับเมื่อแยกตามสถานะพบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไป 

ล าดับความพึงพอใจในแต่ละด้านสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ อันดับที่ 1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อ

ซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้องคิดเป็นร้อยละ  87.40 อันดับที่  2  การให้บริการของเจ้าหน้าที่มี

ความรวดเร็ว สะดวก กระตือรือร้น ดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 86.40

 และอันดับสุดท้าย คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ

ด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 81.80 กลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ล าดับ

ความพึงพอใจสูงสุด อันดับที่ 1 ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการหรือ

การให้บริการคิดเป็นร้อยละ 85.20 อันดับที่ 2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความ

คิดเห็นในการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรอืการใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ  82.20 และอันดับสุดท้าย คือ 

เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินกิจกรรม/โครงการ หรือการ

ให้บริการได้อย่างเหมาะสม และการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บิการ หน่วยงานมีอุปกรณ์และ

เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 78.80 ส าหรับ กลุ่มเจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการ 

ล าดับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ อันดับที่ 1 ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการหรือการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 90.60 อันดับที่ 2 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้

อย่างชัดเจนและถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 88.40 และอันดับสุดท้าย คือ การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการ

รับรู้และแนะน าข้อมูลให้แก่ผู้ เข้าวร่วมกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการ และช่องทางการ

ติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการที่หลากหลาย เช่น 

การประชุม/โทศัพท์/ไลน์กลุ่ม/เฟสบุ๊ค เป็นต้น คิดเป็นรอ้ยละ 80.00 
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สรุปผลความคิดเห็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในจังหวัดล าพูน 

 จาก การสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในจังหวัดล าพูน 

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปความคิดเห็นแยก

ประเด็นปัญหา อุปสรรค และขอ้เสอแนะต่อแนวทางการบริหารการพัฒนาจังหวัดล าพูน ดังตอ่ไปนี้ 

 ปัญหาและอุปสรรค 

1. ด้านการจัดท าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด 

1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดท าโครงการและกิจกรรมมีระยะเวลาจ ากัด สง่ผลท าให้

หน่วยงานไม่สามารถจัดท าและเตรียมการในรายละเอียดประกอบโครงการได้ทันตาม

ขั้นตอนและเวลาที่ก าหนด 

1.2 ขาดการสร้างความเข้าใจให้กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนงาน โครงการและ

กิจกรรมที่ควรด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการที่ไม่มี

ลักษณะตามภาระกิจประจ าของหน่วยงาน/Function  

1.3 ขาดการบูรณาการการท างานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น

และภาคเอกชน รวมถึงข้อจ ากัดของงบประมาณส่งผลท าให้ไม่สามารถเสนอโครงการ

ในลักษณะการท างานรว่มกัน 

1.4 การขาดฐานข้อมูล/Big Data เพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและโครงการ 

รวมถึงขอ้มูลการวิเคราะหป์ัญหา ความตอ้งการของพืน้ที่ 

1.5 ข้อจ ากัดด้านการจัดท าข้อเสนอโครงการ การสร้างตัวชี้วัดโครงการ การก ากับ ติดตาม

ประเมินผลโครงการ และ การบริหารโครงการที่ต้องมีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ ความ

เข้าใจด้านการบริหารโครงการเชงิกลยุทธ์การพัฒนาท าหนา้ที่รับผดิชอบโดยตรง 

2. ด้านการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด 

2.1 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการและกิจกรรมอาจยังไม่

สามารถด าเนินการให้ครอบคลุมได้ทุกกลุ่มหรอืทุกปัญหาความตอ้งการ 

2.2 การสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบและหน่วยงานร่วมบูรณาการที่

เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินโครงการและกิจกรรม 

2.3 การด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด มีความซ้ าซ้อนกับภาระกิจ

ของหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงภาระงานประจ าของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
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2.4 เนื่องจากขั้นตอนและวิธีการในการขออนุมัติโครงการและกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลา

ในการพิจารณา ส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2.5 การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในส่วนของงบลงทุนให้สอดคล้องกับสถานที่ด าเนนิการจริง 

ส่งผลใหด้ าเนนิการลา่ช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

2.6 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลให้โครงการ/

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการการท่องเที่ยว การอบรม และการจัดกิจกรรมที่ต้องเกี่ ยวข้อง

กับประชาชนต้องเลื่อนการจัดหรอืยกเลิกโครงการ/กิจกรรมคืนเงนิงบประมาณ 

3. ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด 

3.1 ขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมด้วยระบบและ

เครื่องมือการประเมินที่มคีวามทันสมัย 

3.2 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด

ในการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างตอ่เนื่อง 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ และ ปัจจัยความส าเร็จเพื่อการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 

ตามที่ คณะผู้ประเมินได้ด าเนินการศึกษาเชิงคุณภาพจากเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม โดย

ศกึษาแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ 2564) รายงานบัญชีโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบส ารวจรายงานผลการประเมินตนเอง และ การศกึษาเชงิปริมาณ

ด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม การสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือกระบวนการกลุ่ม สามารถสรุป

ข้อเสนอแนะ ปัจจัยความส าเร็จการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดังตอ่ไปนี ้

5.2.1 ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูล/Big Data ส าหรับสนับสนุนและใช้ประกอบในการ

จัดท าแผนงาน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด อาทิ ข้อมูลปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ผลการ

ด าเนินโครงการและกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา

จังหวัด เป็นต้น 

2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ 

เพื่อให้เกิดแผนงาน โครงการที่มลีักษณะบูรณาการการท างานรว่มกัน 



92 

 

               3. การก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนงาน โครงการ

เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องการเสนอโครงการจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดประกอบการเสนอแผนงาน

โครงการ 

               4. หน่วยราชการควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานต้นสังกัด/แผนกระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และ แผนยุทธศาสตรช์าติ 

          5. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผูม้ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการของหน่วยงาน

และแผนพัฒนาจังหวัด 

          6. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ควรมีลักษณะเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกัน

ระหว่างหลายหน่วยงาน หรือมีส่วนร่วมของภาคเอกชน อีกทั้งเป็นโครงการที่มุ่งผลักดันให้ภาคเอกชน

ภาคประชาสังคมด าเนนิการตอ่เนื่องภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการโดยหนว่ยงานภาครัฐ 

          7 . สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการด าเนินตามแผนงาน 

โครงการของหน่วยงานที่รับผดิชอบตามแผนพัฒนาจังหวัด 

           8. การติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการควรมีการประเมินในภาพรวมของ

แผนพัฒนาจังหวัด โดยอาจแยกเป็นการประเมินผล ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลจากแผนงาน

ตามแผนพัฒนาจังหวัด การประเมินผลจากการด าเนินงานตามภาระกิจปกติของหน่วยงาน การ

ประเมินผลจากการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่น และการประเมินผลจากการด าเนินงานในระดับ

อ าเภอ 

           9. พัฒนาองค์ความรูข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นการสร้างความเข้าใจในการด าเนิน

ตามแผนงาน โครงการ การสรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 
 

         5.2.2 ปัจจัยความส าเร็จ 

1. โครงการที่ด าเนินการกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นประจ าทุกปีจะท าให้

เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเช่ียวชาญ ช านาญในการปฏิบัติงานและ หากด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ ดังกล่าว อาจเปลี่ยนสถานะจากงานโครงการเป็นงานประจ าของหนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

2. โครงการที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญจะเกิดความร่วมมือของบุคลากรภายใน

หนว่ยงาน 
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3. หน่วยงานควรก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนงาน/แผนโครงการ/กิจกรรมให้

สอดคล้องกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งนี ้การปรับแผนการด าเนินงานควรยึด

เป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จเป็นส าคัญ 

4. ความรว่มมอืขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และ ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่วยใหเ้กิดการบูรณาการงานรว่มกันน าไปสู่ความส าเร็จ 

5. การจัดการกับปัญหาการสื่อสารกับหน่วยงานอื่น ควรใช้วิธีการติดต่อประสานงานเป็น

ลายลักษณ์อักษรร่วมกับการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ เพื่อความรวดเร็ว / เร่งรัดด าเนินการโดยการจัด

ประชุมรว่มกับหนว่ยงานที่บูรณาการร่วมกันโดยประยุกต์ใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ 

6. หน่วยราชการในจังหวัด ควรยึดเป้าประสงค์หลัก (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ) ของแผนพัฒนาจังหวัดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ

ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างบูรณาการ 

7. ควรมีระบบการจัดการฐานข้อมูลรวม (Big DATA) เพื่อการพัฒนาจังหวัดที่ทันสมัย 

เข้าถึง สืบค้นง่าย และ การเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับกลไกการขับเคลื่อนของหน่วยราชการที่ได้รับ

งบประมาณการปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละช่วงระยะของแผนพัฒนา ทั้งนี ้ข้อมูลรวมจะช่วยใหผู้้ว่า

ราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดใช้เป็นเครื่องการตัดสินใจทางการบริหารและการ

ปกครอง 

กล่าวโดยสรุป ข้อเสนอแนะที่มีผลต่อปัจจัยความส าเร็จของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 

2561 – 2565 มีองค์ประกอบส าคัญ  5 ประการ ได้แก่  

1. จังหวัดล าพูนควรจัดท าฐานข้อมูลรวม/Big Dataเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารจังหวัดแบบ

บูรณาการ  

2. ควรให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ สร้างความเข้าใจในเป้าประสงค์หลักแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด  

3. ควรส่งเสริมกลไกสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการหน่วยราชการ ภาคเอกชน ภาคประชา

สัมคมอย่างเป็นเจา้ของรว่ม  

4. ควรมีระบบ กลไก การก ากับ ตดิตาม แผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

5. แผนพัฒนาทุกระดับต้องมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนเพื่อให้

ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมุ่งสู่การบรรลุค่าเป้าหมาย และ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ตาม

วิสัยทัศน์การพัฒนา“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 
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ภาคผนวก 1 

บัญชีโครงการตามแผนปฏบิัติราชการจังหวัดล าพูน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

  งบประมาณ 185,546,000  บาท 4/11/2563

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
(จ านวน 3 โครงการ)

35,865,800

 ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

35,865,800

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ (3 กิจกรรม)

30,000,000 30,000,000

1.1  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้้าล้ี บ้านต้นผ้ึงห
ล่ายล้ี หมู่ท่ี 8 ต้าบลหนองล่อง อ้าเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดล้าพูน

10,000,000 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 

จ.ล้าพูน

1.2  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้้าทา บ้านทาสบ
เส้า หมู่ท่ี 1 ต้าบลสบทา อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน

10,000,000 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 

จ.ล้าพูน

1.3  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้้าธิ บ้านธิหลวง 
หมู่ท่ี 3 ต้าบลบ้านธิ อ้าเภอบ้านธิ จังหวัดล้าพูน

10,000,000 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 

จ.ล้าพูน

2 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาสู่เมืองท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน (2 กิจกรรม)

4,315,800 4,315,800

2.1  กิจกรรมล้าพูนเมืองส่ิงแวดล้อมสะอาดอย่างย่ังยืน 
ปี 2564

1,000,000 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

จ.ล้าพูน

2.2  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
จังหวัดล้าพูน ปี 2564

3,315,800 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

จ.ล้าพูน

3  โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน (1 กิจกรรม)

1,550,000 1,550,000

 บัญชีโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 งบประมาณ
ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 



2

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ
ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

3.1  กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ ป่าต้นน้้า ให้เกิดความ
ชุ่มช้ืน เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดล้าพูน 
(2 กิจกรรมย่อย)

1,550,000 ศูนย์ป่าไม้ล าพูน 
ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล าพูน

 3.1.1 ก่อสร้างฝายถาวร ในพ้ืนท่ีโครงการป่าชุมชนท่ี
ได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จ้านวน 10 แห่ง

750,000 ศูนย์ป่าไม้ล้าพูน

 3.1.2 ก่อสร้างแนวกันไฟแบบป่าเปียก ในพ้ืนท่ีโครงการ
ป่าชุมชนท่ีได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จ้านวน
 10 แห่ง

800,000 ศูนย์ป่าไม้ล้าพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (จ านวน
 1 โครงการ)

1,237,400

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและ
การลงทุน

1,237,400

4  โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม หริภุญไชย
สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (2 กิจกรรม)

1,237,400 1,237,400

4.1  กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
การตลาด (1 กิจกรรมย่อย)

211,900

 4.1.1 การเพ่ิมศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการท่ีได้รับการ
พัฒนาด้านการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและได้รับการ
ส่งเสริมด้านการตลาด

211,900  สนง.พัฒนาชุมชน
 จ.ล้าพูน

4.2  กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมและขยาย
ช่องทางการตลาดสู่สากล (2 กิจกรรมย่อย)

1,025,500

  4.2.1 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ผู้ประกอบการส่ิงทอพ้ืนเมืองและหัตถอุตสาหกรรม 325,500

 สนง.พาณิชย์ 
จ.ล้าพูน

  4.2.2 กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลและขยาย
ตลาดสู่สากล

700,000  สนง.พาณิชย์ 
จ.ล้าพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองเกษตรสีเขียว 
(จ านวน 2 โครงการ)

4,357,200

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 4,357,200
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ
ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

5  โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสี
เขียว (1 กิจกรรม)

3,057,200 3,057,200

5.1 กิจกรรมส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาด
ในธุรกิจการเกษตรและอาหาร

3,057,200  สนง.พาณิชย์ 
จ.ล้าพูน

6  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (1 กิจกรรม)

1,300,000 1,300,000

6.1  กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดล้าพูน 
(มี 3 กิจกรรมย่อย)

1,300,000 ส านักงานจังหวัด
ล าพูน,สนง.

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล าพูน

 6.1.1 ค่าจ้างเหมาการจัดงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี พ.ศ.2564

600,000 ส านักงานจังหวัด
ล าพูน

 6.1.2 ค่าจ้างเหมาการจัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

200,000 ส านักงานจังหวัด
ล าพูน

 6.1.3 ค่าจ้างเหมาการจัดท้าสวนพฤกษาศาสตร์เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์พืชพ้ืนถ่ินของจังหวัด
ล้าพูน

500,000 ส านักงานจังหวัด
ล าพูน,ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล าพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทาง
แห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม
(จ านวน 1 โครงการ)

60,675,600

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
และบริการ

60,675,600

7 โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
(4 กิจกรรม)

5,675,600 55,000,000 60,675,600

7.1  กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและการอ้านวยความ
สะดวก (2 กิจกรรมย่อย)

55,000,000 55,000,000
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ
ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

 7.1.1 ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ล้ี –ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.
31+875 - กม.35+000

45,000,000 แขวงทางหลวง
ล าพูน

 7.1.2 อ้านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข
 1087 ตอน ล้ี –ก้อทุ่งระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000 
(เป็นช่วงๆ)

10,000,000 แขวงทางหลวง
ล าพูน

7.2  กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเท่ียว
ชุมชน

525,600 สนง.การ
ท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดล้าพูน
7.3  กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว

และของท่ีระลึก (2 กิจกรรมย่อย)
1,450,000

 7.3.1 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี
สรงน้้าพระธาตุหริภุญชัย

750,000 สนง.วัฒนธรรม 
จ.ล้าพูน

 7.3.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี
สลากย้อมหน่ึงเดียวในโลก

700,000 สนง.วัฒนธรรม 
จ.ล้าพูน

7.4  กิจกรรมการพัฒนาตลาดและการประชาสัมพันธ์
 (มี 1 กิจกรรมย่อย)

3,700,000

 7.4.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียวท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัด
ล้าพูน (2 กิจกรรมย่อย)

3,700,000

   7.4.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและ
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียวภายในพ้ืนท่ีจังหวัด
ล้าพูน

2,000,000  สนง.พัฒนาชุมชน
 จ.ล้าพูน

   7.4.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดล้าพูน
ในห้วงฤดูท่องเท่ียว

1,700,000 สนง.การ
ท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดล้าพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
(จ านวน 2 โครงการ)

74,410,000

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม 74,410,000

8  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
จังหวัดล าพูน (จ านวน 1 กิจกรรม)

1,410,000 1,410,000
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ
ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

8.1  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และ
ผู้สูงอายุ (1 กิจกรรมย่อย)

1,410,000

8.1.1 Safety Zone ส้าหรับเด็กและเยาวชน 
(มี 4 กิจกรรมย่อย)

1,410,000

  8.1.1.1 กิจกรรมการขับเคล่ือนในสถานศึกษา 250,000 สนง.ศึกษาธิการ 
จ.ล้าพูน

  8.1.1.2 กิจกรรมการขับเคล่ือนในสถานประกอบการ 200,000  สนง.แรงงาน
จ.ล้าพูน

  8.1.1.3 กิจกรรมการขับเคล่ือนชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในชุมชน

460,000 ท่ีท้าการปกครอง 
จ.ล้าพูน

  8.1.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดวันมหกรรมล้าพูนรวม
พลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE และการเข้าร่วม
กิจกรรมกับส่วนกลาง

500,000  สนง.สาธารณสุข
 จ.ล้าพูน

9  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในจังหวัดล าพูน 
(5 กิจกรรม)

73,000,000 73,000,000

9.1  กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 11 
ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ต้าบลทาสบเส้า อ้าเภอแม่ทา,
ต้าบลศรีบัวบาน ต้าบลป่าสัก อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน

20,000,000 แขวงทางหลวง
ล้าพูน

9.2  บ้ารุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน้้าท่วมทาง 
ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ต้าบล
อุโมงค์ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน

5,000,000 แขวงทางหลวง
ล้าพูน

9.3 ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 
1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ต้าบลบ้านกลาง ต้าบล
มะเขือแจ้ อ้าเภอเมือง, ต้าบลบ้านธิ ต้าบลห้วยหยาบ 
อ้าเภอบ้านธิ จังหวัดล้าพูน

30,000,000 แขวงทางหลวง
ล้าพูน

9.4  กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข
 1156 ตอน สบทา - ท่าล่ี ต้าบลปากบ่อง ต้าบลน้้าดิบ 
อ้าเภอป่าซาง, ต้าบลวังผาง อ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด
ล้าพูน

10,000,000 แขวงทางหลวง
ล้าพูน
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ
ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

9.5  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท
สายลพ.2031 - บ้านใหม่ อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน

8,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทล้าพูน

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ

9,000,000 9,000,000

9 โครงการ (20 กิจกรรมย่อย) 
1 แผนบริหารงานจังหวัด

25,996,000 159,550,000 185,546,000

 ร้อยละของ งปม. 85.99

 หมายเหตุ ช่องงบด้าเนินงาน วงเงิน 25,996,000.-  มี 2 ส่วน คือ
 1. งบด าเนินงาน 16,996,000 9.16
 2. งบรายจ่ายอ่ืน 9,000,000 4.85



 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

รายงานการประเมนิตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก 3 

แบบประเมินความพงึพอใจ 



 
แบบประเมินตนเอง 

(รายโครงการ) 
 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติประชาชนทุกชว่งวัยจังหวัดล าพูน/กิจกรรมย่อย การ

ขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยรณรงค์สร้าง

กระแสและปลุกจิตส านกึที่เอื้อตอ่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนและประชาชนท่ัวไปท่ีเป็น

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกประเภทของจังหวัดล าพูน 

3. เพื่อสร้างและพัฒนาเครอืขา่ยชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดล าพูน 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต/

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 

4. ชื่อแผนงาน  แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชนอยา่งยั่งยืน 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

จังหวัดล าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

เยาวชนกลุ่มอายุ 6 - 24 ปี  /กลุ่มเยาวชน และประชาชนท่ัวไปได้รับการสร้างเสริม

ภูมิคุม้กันทางจิตใจให้แก่ตนเองและได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้

ปลอดภัยจากยาเสพติด(ไมบ่รรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศกัยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และผู้สูงอายุ/ 

กิจกรรมย่อย  :  Safety Zone ส าหรับเด็กและเยาวชน 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 

9. งบประมาณ 250000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ได้ตัวแทนโรงเรียน/สถานศกึษาเข้าร่วมการแขง่ขันระดับภาค จ านวน 4 โรงเรียน /

กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได ้

11. ผลผลิต (Output)  โรงเรียนเข้าร่วมการแขง่ขันระดับภาค 4 โรงเรียน และได้รับคัดเลอืกเข้าแข่งขันใน

ระดับประเทศ 3 โรงเรียน 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

โรงเรียนได้รับคัดเลอืกเข้าแข่งขันในระดับประเทศ จ านวน 3 โรงเรียน 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่ กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องส่งคืนงบประมาณ 



เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนนิ

โครงการ (ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19)  ท าให้การด าเนินงานกิจกรรมในโครงการ  ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ต้องส่งคืนงบประมาณ 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ  

16. ประโยชนท์ี่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

ได้เครอืขา่ย TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้น 

17.ข้อเสนอแนะต่อการด าเนนิ

โครงการ  

อยากให้จังหวัดสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมการแขง่ขันในระดับประเทศ 

18.กรณีไมส่ามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ก าหนด (ระบสุาเหตุ แนว

ทางแก้ไข) 

เนื่องจากสถานการณปั์จจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19)  ท าให้การด าเนนิงานกิจกรรมในโครงการฯ ไมส่ามารถด าเนินการได้ 

ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ต้องคืนงบประมาณ 

19.โครงการ/กจิกรรมทีห่นว่ยงาน

วางแผนจะด าเนินการใน

ปีงบประมาณถัดไป 

 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปีงบประมาณ 256๔ 

งบประมาณ ๑๘๕,๕๔๖,๐๐0 บาท 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ยุทธศาสตร์ที่  1 เมืองเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

จ านวน 3 โครงการ งบ 30,000,000 

บาท 

1.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่ออนุรักษแ์ละฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

     -โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน

ตลิ่งริมแม่น้ าลี้ บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ ม.๘ 

    - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน

ตลิ่งริมแม่น้ าทา บ้านทาสบเส้า ม.๑ 

    - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน

ตลิ่งริมแม่น้ าธิ บ้านธิหลวง ม. ๓  

1.2 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่

เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่าง

ยั่งยืน 

   - กิจกรรมล าพูนเมืองสิ่งแวดล้อม

สะอาดอย่างยั่งยนื 

   - กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา

หมอกควันและไฟป่า จว.ลพ. 

1.3 โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน 

   * กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่า

ไม้ ป่าต้นน้ า ให้เกิดความชุ่มช้ืน 

     - สร้างฝายถาวร 10 แห่ง  

     - สร้างแนวกันไฟแบบป่าเปียก  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม  



สร้างสรรค์ 

  * โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม

หริภุญชัยสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

    - กิ จกรรม เพิ่ ม ศั กยภาพ การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาด  

  - การพัฒนาผู้ประกอบการหัตถ

อุตสาหกรรมและขยายช่องทาง

การตลาดสู่สากล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว 

 โครงการยกระดับสินค้าเกษตร

ปลอดภัยสู่เมอืงเกษตรสีเขียว  

 โครงการส่ งเส ริมและพัฒ นา

ระบบเกษตรกรรมท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ที่ 4 เมื อ ง จุ ด ห ม าย

ปลายทางแห่ งการท่ องเที่ ยวเชิ ง

ประสบการณ์วัฒนธรรม 

   * โครงการยกระดับการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม  

 

5.พื้นที่เป้าหมาย 

 

 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

บรรลุ 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

 

8.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  

9.งบประมาณ  

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

11. ผลผลิต (Output)  

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome) 

 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

 



14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ  

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 2564 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้า และกระจายความชุ่มชื้นในดนิในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและ

บริเวณชุมชนใกล้เคียง 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสู่เมอืงนิเวศน ์(Eco-Town) 

4. ชื่อแผนงาน  การอนุรักษ ์ฟื้นฟู และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุ้มคา่ 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ป่าชุมชนท่ีได้รับอนุมัตโิครงการจากกรมป่าไม ้ทอ้งท่ีอ้าเภอแม่ทา อ้าเภอบ้านโฮ่ง 

จังหวัดล้าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

จ้านวนจุดความรอ้นลดลงจากค่าเฉลี่ยยอ้นหลัง 3 ปี ร้อยละ 10 และพืน้ท่ีเผาไหม ้

ลดลงร้อยละ 10 (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

ก่อสร้างฝายถาวร จ้านวน 10 แห่ง และจัดท้าแนวกันไฟป่าเปียก จ้านวน 10 แห่ง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 1 ปี ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 2563-ก.ย. 2564) 

9. งบประมาณ 1550000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ส้าเร็จตามวัตถุประสงค ์

11. ผลผลิต (Output)  ปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดลง พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

เกิดความชุ่มชื้นในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติและบริเวณใกล้เคียงดีขึน้ 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้มของจังหวัด

ล้าพูนดขีึน้ 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมอื 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้า และกระจายความชุ่มชื้นในดนิในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและ

บริเวณชุมชนใกล้เคียง 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น  



โครงการ  

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

โครงการฟื้นฟู ปา่ต้น้้า และใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปีงบประมาณ 256๓ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุทำงถนนทำงหลวง

หมำยเลข ๑๑๕๖ ตอน สบทำ – ท่ำลี่ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูน 

๒. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 เมอืงแห่งคุณภำพชวีติ 

4. ชื่อแผนงาน  กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุทำงถนนทำงหลวง

หมำยเลข ๑๑๕๖ ตอน สบทำ – ท่ำลี่ 

5.พื้นที่เป้าหมาย 

 

ทำงหลวงหมำยเลข ๑๑๕๖ ตอน สบทำ– ท่ำลี่ ระหวำ่ง กม.๐+๐๐๐– กม.๒๓+

๓๒๑ (เป็นช่วงๆ) พืน้ท่ี ต ำบลปำกป่อง ต ำบลน้ ำดบิ อ ำเภอป่ำซำง, ต ำบลวังผำง 

อ ำเภอเวยีงหนองล่อง จังหวัดล ำพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

- หมูบ้่ำน/ชุมชน ท่ีได้รับกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น ๘ แห่ง/ปี – ร้อยละของจ ำนวนอุบัตเิหตุท่ี

ลดลง (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

ท ำกำรตดิตัง้ไฟฟำ้แสงสวำ่ง ชนิดกิ่งเดี่ยว ควำมสูง ๙.๐๐ ม. 

วงเงินงบประมำณ ๑๐.๐๐ ล้ำนบำท 

8.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระยะเวลำด ำเนนิกำร ๑๒๐ วัน 

9.งบประมาณ 10000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

สถิตกิำรเกิดอุบัตเิหตุลดนอ้ยลง 

11. ผลผลิต (Output) เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนสง่, 

ลดปัญหำอุบัตเิหตุทำงถนน, อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัย 

ให้แกป่ระชำชนและผูใ้ชเ้ส้นทำง 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome) 

๑. เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคมขนส่งและ Logistics, ลดตน้ทุนในกำร 

คมนำคม, แก้ไขปัญหำน้ ำทว่มขงัในเขตทำงหลวง, อ ำนวยควำมสะดวกและ 

ปลอดภัยให้แกป่ระชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง 

๒.ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลปำกป่อง อ ำเภอป่ำซำง จ ำนวน ๕ หมูบ้่ำน จ ำนวน 

๓,๓๐๐คน, ต ำบลน้ ำดิบ อ ำเภอป่ำซำง จ ำนวน ๑๗ หมูบ้่ำน จ ำนวน ๙,๔๐๐คน, 

ต ำบลวังผำง อ ำเภอเวยีงหนองล่อง จ ำนวน ๑๑ หมูบ้่ำน จ ำนวน ๗,๙๐๐ คน 



๓. ประชำชนผู้ใชเ้ส้นทำง 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

มคีวำมสะดวกปลอดภัยเพิ่มมำกยิ่งขึน้ 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ คุณภำพชีวติ และควำมสะดวกปลอดภัยของชุมชนเป้ำหมำยและกำรลดอุบัติเหตุใน

พื้นท่ี 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

เพิ่มควำมสะดวกปลอดปลอดภัยแก่ผู้ใชท้ำง และลดอุบัตเิหตุตอนกลำงคืน 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 256๓ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนแก้ไขและปอ้งกันน้ ำท่วมทำง 

ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอน ท่ำจักร – อุโมงค ์

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. แก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในเขตทำงหลวง 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูน 

3. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 เมอืงแห่งคุณภำพชวีติ 

4. ชื่อแผนงาน  กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนแก้ไขและปอ้งกันน้ ำท่วมทำง 

ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอน ท่ำจักร – อุโมงค ์

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอน ท่ำจักร – อุโมงค ์ ระหว่ำง กม.165+380 - กม.

166+825  พืน้ท่ี ต ำบลอุโมงค ์อ ำเภอเมอืง จังหวัดล ำพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

1. หมู่บ้ำน/ชุมชน ที่ได้รับกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น 8 แห่ง/ปี 2. รอ้ยละของจ ำนวนอุบัตเิหตุ

ท่ีลดลง (บรรลุ) 

 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนแก้ไขและปอ้งกันน้ ำท่วมทำง 

ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอน ท่ำจักร – อุโมงค ์

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ มกรำคม 2564 - มถิุนำยน 2564 

9. งบประมาณ 5000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมิน 

11. ผลผลิต (Output)  ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำในเขตทำงหลวง ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอน ทำ่จักร – 

อุโมงค ์

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนสง่, 

แก้ไขปัญหำน้ ำทว่มในเขตทำงหลวง, อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่

ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

ลดปัญหำควำมเดือดของชุมชนในพื้นท่ีด ำเนนิกำรและพืน้ท่ีขำ้งเคียง 



14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ควำมร่วมมอืของชุมชนในพื้นท่ีด ำเนนิกำรและงบด ำเนนิกำร 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

ลดปัญหำควำมเดือดของชุมชนในพื้นท่ีด ำเนนิกำรและพืน้ท่ีขำ้งเคยีง 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

ยังไม่มีแผนด ำเนนิกำร 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 256๓ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุทำงถนน  

งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี ้- ก้อทุ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูน 

2. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 เมอืงจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

4. ชื่อแผนงาน  กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุทำงถนน  

งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง  ระหวำ่ง กม.0+000 - กม.20+000 

(เป็นช่วงๆ)  พื้นท่ี ต ำบลลี้ ต ำบลแมล่ำน ต ำบลก้อ อ ำเภอลี ้จังหวัดล ำพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

- ร้อยละนักทอ่งเท่ียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี – ร้อยละของจ ำนวนอุบัตเิหตุท่ีลดลง 

(บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุทำง

ถนน  

งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง 

 

กิจกรรมย่อย  ท ำกำรตดิตัง้ไฟฟำ้แสงว่ำง ชนิดกิ่งเดี่ยว ควำมสูง 9.00 ม 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 120 วัน 

9. งบประมาณ 10000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูน 

2. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง 

11. ผลผลิต (Output)  ตดิตัง้ไฟฟำ้แสงสวำ่ง 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และ ลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนสง่ , ลดปัญหำ

อุบัตเิหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และ ลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนสง่ , ลดปัญหำ

อุบัตเิหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง

ได้ดีย่ิงขึ้น 



14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ชุมชนในพืน้ท่ีเป้ำหมำย 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และ ลดต้นทุนในกำรคมนำคมขนส่ง , ลดปัญหำ

อุบัติเหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใช้เส้นทำง

ได้ดีย่ิงขึ้น 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 256๓ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนแก้ไขและปอ้งกันน้ ำท่วมทำง 

ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอน ท่ำจักร - อุโมงค ์

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. แก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในเขตทำงหลวง 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูน 

3. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 เมอืงแห่งคุณภำพชวีติ 

4. ชื่อแผนงาน  กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนแก้ไขและปอ้งกันน้ ำท่วมทำง 

ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอน ท่ำจักร - อุโมงค ์

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอน ท่ำจักร – อุโมงค ์ ระหว่ำง กม.165+380 - กม.

166+825  พืน้ท่ี ต ำบลอุโมงค ์อ ำเภอเมอืง จังหวัดล ำพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

1. หมู่บ้ำน/ชุมชน ที่ได้รับกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น 8 แห่ง/ปี 2. รอ้ยละของจ ำนวนอุบัตเิหตุ

ท่ีลดลง (บรรลุ) 

 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนแก้ไขและปอ้งกันน้ ำท่วมทำง 

ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอน ท่ำจักร - อุโมงค ์

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ มกรำคม 2564 - มถิุนำยน 2564 

9. งบประมาณ 5000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมิน 

11. ผลผลิต (Output)  ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำในเขตทำงหลวง ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอน ทำ่จักร - 

อุโมงค ์

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนสง่, 

แก้ไขปัญหำน้ ำทว่มในเขตทำงหลวง, อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่

ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

ลดปัญหำควำมเดอืดของชุมชนในพื้นท่ีด ำเนนิกำรและพืน้ท่ีขำ้งเคียง 



14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ควำมร่วมมอืของชุมชนในพื้นท่ีด ำเนนิกำรและงบด ำเนนิกำร 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

ลดปัญหำควำมเดือดของชุมชนในพื้นท่ีด ำเนนิกำรและพืน้ท่ีขำ้งเคยีง 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

ยังไม่มีแผนด ำเนนิกำร 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 2564 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุทำงถนน  

งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูน 

2. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 เมอืงจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

4. ชื่อแผนงาน  กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุทำงถนน  

งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง  ระหวำ่ง กม.0+000 - กม.20+000 

(เป็นช่วงๆ)  พื้นท่ี ต ำบลลี้ ต ำบลแมล่ำน ต ำบลก้อ อ ำเภอลี ้จังหวัดล ำพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

- ร้อยละนักทอ่งเท่ียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี – ร้อยละของจ ำนวนอุบัตเิหตุท่ีลดลง 

(บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุทำง

ถนน  

งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง 

 

กิจกรรมย่อย  ท ำกำรตดิตัง้ไฟฟำ้แสงว่ำง ชนิดกิ่งเดี่ยว ควำมสูง 9.00 ม 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 120 วัน 

9. งบประมาณ 10000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ตดิตัง้ไฟฟำ้แสงสวำ่ง 

11. ผลผลิต (Output)  ตดิตัง้ไฟฟำ้แสงสวำ่ง 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และ ลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนสง่ , ลดปัญหำ

อุบัตเิหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และ ลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนสง่ , ลดปัญหำ

อุบัตเิหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง

ได้ดีย่ิงขึ้น 



14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ชุมชนในพืน้ท่ีเป้ำหมำย และงบประมำณ 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และ ลดต้นทุนในกำรคมนำคมขนส่ง , ลดปัญหำ

อุบัตเิหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แกป่ระชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

ยังไม่มีแผนด ำเนนิกำร 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 256๓ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุทำงถนน  

ทำงหลวงหมำยเลข 11  ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตำน - อุโมงค ์

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูน 

2. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 เมอืงแห่งคุณภำพชวีติ 

4. ชื่อแผนงาน  กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุทำงถนน  

ทำงหลวงหมำยเลข 11  ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตำน - อุโมงค ์

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ทำงหลวงหมำยเลข 11  ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตำน - อุโมงค์  ระหวำ่ง กม.

500+307 - กม.527+000 (เป็นช่วงๆ)  พื้นท่ี ต ำบลทำงสบเส้ำ อ ำเภอแมท่ำ , 

ต ำบลศรีบัวบำน ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมอืงล ำพูน จังหวัดล ำพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

1. หมู่บ้ำน / ชุมชน ที่ได้รับกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น 8 แห่ง / ป ี2. รอ้ยละของจ ำนวน

อุบัตเิหตุท่ีลดลง (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมหลัก  กิจกรรมอ ำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุทำง

ถนน  

ทำงหลวงหมำยเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตำน - อุโมงค ์

กิจกรรมย่อย  ท ำกำรตดิตัง้ไฟฟำ้แสงว่ำง ชนิดกิ่งเดี่ยว ควำมสูง 9.00 ม. 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 

9. งบประมาณ 5000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนอยำ่งมำก 

2. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

11. ผลผลิต (Output)  ตดิตัง้ไฟฟำ้แสงสวำ่ง ชนดิกิ่งเดีย่ว ควำมสูง 9.00 ม. 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และ ลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนสง่ , ลดปัญหำ

อุบัตเิหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพนูอยำ่งมำก 

และลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 



14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ชุมชนในพืน้ท่ีเป้ำหมำย และงบประมำณ 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนอยำ่งมำก 

และลดอุบัติเหตุทำงถนน สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 2564 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมพัฒนำทำงหลวง งำนปรับปรุงยำ่นชุมชน ทำงหลวง

หมำยเลข 1147 ตอน สันป่ำฝ้ำย - ห้วยไซ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. แก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในเขตทำงหลวง 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูน 

3. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 เมอืงจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

4. ชื่อแผนงาน  กิจกรรมพัฒนำทำงหลวง งำนปรับปรุงยำ่นชุมชน ทำงหลวงหมำยเลข 1147 ตอน 

สันป่ำฝ้ำย - ห้วยไซ 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ทำงหลวงหมำยเลข 1147 ตอนสันป่ำฝ้ำย - ห้วยไซ ระหวำ่ง กม. 1+250 - กม. 

22+300 (เป็นช่วงๆ) พื้นท่ี ต ำบลบ้ำนกลำง ต ำบลมะเขอืแจ ้อ ำเภอเมอืง , ต ำบล

บ้ำนธิ ต ำบลหว้ยหยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

- หมูบ้่ำน / ชุมชน ที่ได้รับกำรพฒันำเพ่ิมขึน้ 8 แห่ง / ป ี– ร้อยละของอุบัตเิหตุท่ี

ลดลง (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

ท ำกำรขยำยผิวจรำจรจำกเดมิ 2 ช่องจรำจร กว้ำง 9.00 ม. เป็นขนำด 2 ช่องจรำจร 

กว้ำง 12.00 ม. ผิวทำงแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พรอ้มก่อสร้ำงอำคำรระบำยน้ ำใน

เขตทำงหลวง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระยะเวลำด ำเนนิกำร 210 วัน 

9. งบประมาณ 30000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. แก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในเขตทำงหลวงได้ด ี

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนย่ิงขึ้น 

3. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

11. ผลผลิต (Output)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนส่ง , ลดปัญหำ

อุบัตเิหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคมขนส่งและ Logistics , ลดตน้ทุนในกำร

คมนำคมขนสง่ , แก้ไขปัญหำน้ ำทว่มขังในเขตทำงหลวง , อ ำนวยควำมสะดวกและ

ควำมปลอดภัยให้แกป่ระชำชนผูใ้ชเ้ส้นทำง 



2. ประชำชนในพื้นท่ี ต ำบลบ้ำนกลำง อ.เมอืง จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน จ ำนวน 10,700 

คน , ต ำบลมะเขือแจ้ อ. บ้ำนธิ จ ำนวน 21 หมู่บ้ำน จ ำนวน 15,100 คน , ต ำบล

บ้ำนธิ อ. บำ้นธิ จ ำนวน 20 หมูบ้่ำน จ ำนวน 9,500 คน , ต ำบลหว้ยหยำบ อ. บำ้นธิ 

จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน จ ำนวน 8,100 คน 

3. ประชำชนผู้ใชเ้ส้นทำง 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนส่ง , ลดปัญหำ

อุบัตเิหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง

ได้ดีย่ิงขึ้น 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ชุมชนในพืน้ท่ีเป้ำหมำย 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพกำรคมนำคม และลดต้นทุนในกำรคมนำคมขนสง่ , ลดปัญหำ

อุบัติเหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใช้เส้นทำง

ได้ดีย่ิงขึ้น 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

ยังไม่มีแผนด ำเนนิกำร 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 256๓ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนและเพิ่มประสิทธิภำพทำงหลวง  

ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูน 

2. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 เมอืงจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

4. ชื่อแผนงาน   กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนและเพิ่มประสิทธิภำพทำงหลวง  

ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง  ระหวำ่ง กม.31+875 - กม.35+000 

พื้นท่ี ต ำบลลี้ ต ำบลแมล่ำน ต ำบลก้อ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

ร้อยละนักทอ่งเท่ียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี – ร้อยละของจ ำนวนอุบัตเิหตุท่ีลดลง 

(บรรลุ) 

 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยกระดบัมำตรฐำนและเพิ่มประสิทธิภำพทำงหลวง  

ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง  

กิจกรรมย่อย  ท ำกำรขยำยผิวจรำจรจำกเดิม 2 ชอ่งจรำจร กวำ้ง 6.00 ม. เป็น

ขนำด  

2 ช่องจรำจร กว้ำง 12.00 ม. ผวิทำงแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พรอ้มระบบระบำยน้ ำ

ในเขตทำงหลวง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ พฤษภำคม 2564 - ตุลำคม 2564 

9. งบประมาณ 25000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนย่ิงขึ้น 

2. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

11. ผลผลิต (Output)  ระยะทำงด ำเนนิกำร 3.125 กิโลเมตร 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และ ลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนสง่ , ลดปัญหำ

อุบัตเิหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนย่ิงขึ้น 



เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 2. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ชุมชนในพืน้ท่ี และงบประมำณ 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนย่ิงขึ้น 

2. ลดอุบัติเหตุทำงถนน สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 2564 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนและเพิ่มประสิทธิภำพทำงหลวง  

ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูน 

2. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 เมอืงจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

4. ชื่อแผนงาน  กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนและเพิ่มประสิทธิภำพทำงหลวง  

ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง  ระหวำ่ง กม.31+875 - กม.35+000 

พื้นท่ี ต ำบลลี้ ต ำบลแมล่ำน ต ำบลก้อ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

ร้อยละนักทอ่งเท่ียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี – ร้อยละของจ ำนวนอุบัตเิหตุท่ีลดลง 

(บรรลุ) 

 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

 กิจกรรมหลัก  กิจกรรมยกระดบัมำตรฐำนและเพิ่มประสิทธิภำพทำง

หลวง  

ทำงหลวงหมำยเลข 1087  ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง  

กิจกรรมย่อย  ท ำกำรขยำยผิวจรำจรจำกเดิม 2 ชอ่งจรำจร กวำ้ง 6.00 ม. เป็น

ขนำด  

2 ช่องจรำจร กว้ำง 12.00 ม. ผวิทำงแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พรอ้มระบบระบำยน้ ำ

ในเขตทำงหลวง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ พฤษภำคม 2564 - ตุลำคม 2564 

9. งบประมาณ 25000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนย่ิงขึ้น 

2. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

11. ผลผลิต (Output)  ระยะทำงด ำเนนิกำร 3.125 กิโลเมตร 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และ ลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนสง่ , ลดปัญหำ

อุบัตเิหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง 



13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนย่ิงขึ้น 

2. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ชุมชนในพืน้ท่ีเป้ำหมำย 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนย่ิงขึ้น 

2. ลดอุบัติเหตุทำงถนน สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 256๓ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนำทำงหลวง งำนปรับปรุงยำ่นชุมชน ทำงหลวงหมำยเลข 1147 ตอน 

สันป่ำฝ้ำย - ห้วยไซ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. แก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในเขตทำงหลวง 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูน 

3. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 เมอืงแห่งคุณภำพชวีติ 

4. ชื่อแผนงาน  กิจกรรมพัฒนำทำงหลวง งำนปรับปรุงยำ่นชุมชน ทำงหลวงหมำยเลข 1147 ตอน 

สันป่ำฝ้ำย - ห้วยไซ 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ทำงหลวงหมำยเลข 1147 ตอนสันป่ำฝ้ำย - ห้วยไซ ระหวำ่ง กม. 1+250 - กม. 

22+300 (เป็นช่วงๆ) พืน้ท่ี ต ำบลบ้ำนกลำง ต ำบลมะเขอืแจ ้อ ำเภอเมอืง , ต ำบล

บ้ำนธิ ต ำบลหว้ยหยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

- หมูบ้่ำน / ชุมชน ที่ได้รับกำรพฒันำเพ่ิมขึน้ 8 แห่ง / ป ี– ร้อยละของ

อุบัตเิหตุท่ีลดลง (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

ท ำกำรขยำยผิวจรำจรจำกเดมิ 2 ช่องจรำจร กว้ำง 9.00 ม. เป็นขนำด 2 ช่องจรำจร 

กว้ำง 12.00 ม. ผิวทำงแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พรอ้มก่อสร้ำงอำคำรระบำยน้ ำใน

เขตทำงหลวง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระยะเวลำด ำเนนิกำร 210 วัน 

9. งบประมาณ 30000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. แก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในเขตทำงหลวงได้ด ี

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนิ่งขึน้ 

3. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

11. ผลผลิต (Output)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนส่ง , ลดปัญหำ

อุบัตเิหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคมขนส่งและ Logistics , ลดตน้ทุนในกำร

คมนำคมขนสง่ , แก้ไขปัญหำน้ ำทว่มขังในเขตทำงหลวง , อ ำนวยควำมสะดวกและ

ควำมปลอดภัยให้แกป่ระชำชนผูใ้ชเ้ส้นทำง 



2. ประชำชนในพื้นท่ี ต ำบลบ้ำนกลำง อ.เมอืง จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน จ ำนวน 10,700 

คน , ต ำบลมะเขือแจ้ อ. บ้ำนธิ จ ำนวน 21 หมู่บ้ำน จ ำนวน 15,100 คน , ต ำบล

บ้ำนธิ อ. บำ้นธิ จ ำนวน 20 หมูบ้่ำน จ ำนวน 9,500 คน , ต ำบลหว้ยหยำบ อ. บำ้นธิ 

จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน จ ำนวน 8,100 คน 

3. ประชำชนผู้ใชเ้ส้นทำง 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

1. แก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในเขตทำงหลวงได้ด ี

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนิ่งขึน้ 

3. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

ในช่วงฤดูฝน มีปริมำณน้ ำมำกท ำให้เกิดควำมลำ่ชำ้ในกำรท ำงำน 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ชุมชนในพืน้ท่ีเป้ำหมำย และงบประมำณ 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

1. แก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในเขตทำงหลวงได้ดี 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนิ่งขึน้ 

3. ลดอุบัติเหตุทำงถนน สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

ปัญหำทำงกำยภำพในพืน้ท่ีมีน้ ำท่วมขัง แนวทำงแก้ปัญหำควรสร้ำงระบบระบำยน้ ำ

ชั่วครำว 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 2564 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนำทำงหลวง งำนปรับปรุงยำ่นชุมชน ทำงหลวงหมำยเลข 

1147 ตอน สันป่ำฝ้ำย – ห้วยไซ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. แก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในเขตทำงหลวง 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูน 

3. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 เมอืงแห่งคุณภำพชวีติ 

4. ชื่อแผนงาน  กิจกรรมพัฒนำทำงหลวง งำนปรับปรุงยำ่นชุมชน ทำงหลวงหมำยเลข 1147 ตอน 

สันป่ำฝ้ำย – ห้วยไซ 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ทำงหลวงหมำยเลข 1147 ตอนสันป่ำฝ้ำย - ห้วยไซ ระหวำ่ง กม. 1+250 - กม. 

22+300 (เป็นช่วงๆ) พืน้ท่ี ต ำบลบ้ำนกลำง ต ำบลมะเขอืแจ ้อ ำเภอเมอืง , ต ำบล

บ้ำนธิ ต ำบลหว้ยหยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

- หมู่บ้ำน / ชุมชน ที่ได้รับกำรพฒันำเพ่ิมขึน้ 8 แห่ง / ป ี– ร้อยละของอุบัตเิหตุท่ี

ลดลง (บรรลุ) 

 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

ท ำกำรขยำยผิวจรำจรจำกเดมิ 2 ช่องจรำจร กว้ำง 9.00 ม. เป็นขนำด 2 ช่องจรำจร 

กว้ำง 12.00 ม. ผิวทำงแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้ำงอำคำรระบำยน้ ำใน

เขตทำงหลวง 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระยะเวลำด ำเนนิกำร 210 วัน 

9. งบประมาณ 30000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. แก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในเขตทำงหลวงได้ด ี

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนย่ิงขึ้น 

3. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สรำ้งควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

11. ผลผลิต (Output)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคม และลดตน้ทุนในกำรคมนำคมขนส่ง , ลดปัญหำ

อุบัตเิหตุ , อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนและผู้ใชเ้ส้นทำง 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคมขนส่งและ Logistics , ลดตน้ทุนในกำร

คมนำคมขนสง่ , แก้ไขปัญหำน้ ำทว่มขังในเขตทำงหลวง , อ ำนวยควำมสะดวกและ



ควำมปลอดภัยให้แกป่ระชำชนผูใ้ชเ้ส้นทำง 

2. ประชำชนในพื้นท่ี ต ำบลบ้ำนกลำง อ.เมอืง จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน จ ำนวน 10,700 

คน , ต ำบลมะเขือแจ้ อ. บ้ำนธิ จ ำนวน 21 หมู่บ้ำน จ ำนวน 15,100 คน , ต ำบล

บ้ำนธิ อ. บำ้นธิ จ ำนวน 20 หมูบ้่ำน จ ำนวน 9,500 คน , ต ำบลหว้ยหยำบ อ. บำ้นธิ 

จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน จ ำนวน 8,100 คน 

3. ประชำชนผู้ใชเ้ส้นทำง 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

1. แก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในเขตทำงหลวงได้ด ี

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนย่ิงขึ้น 

3. ลดอุบัตเิหตุทำงถนน สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

ในช่วงฤดูฝน มีปริมำณน้ ำมำกท ำให้เกิดควำมลำ่ชำ้ในกำรท ำงำน 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ชุมชนในพืน้ท่ีเป้ำหมำย และงบประมำณ 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

1. แก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ ำในเขตทำงหลวงได้ดี 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนสง่ในพืน้ท่ีจังหวัดล ำพูนย่ิงขึ้น 

3. ลดอุบัติเหตุทำงถนน สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทำง

ยิ่งขึน้ 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

ปัญหำทำงกำยภำพในพืน้ท่ีมีน้ ำท่วมขัง แนวทำงแก้ปัญหำควรสร้ำงระบบระบำยน้ ำ

ชั่วครำว 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

ยังไม่มีแผนด ำเนนิกำร 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 



 
แบบประเมินตนเอง 

(รายโครงการ) 
 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการฝกึอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ประจ าป ีพ.ศ. 

2564 จังหวัดล าพูน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

 

4. ชื่อแผนงาน   

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

ไมบ่รรลุ 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  

9. งบประมาณ  

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

11. ผลผลิต (Output)   

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ  

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน  



โครงการ 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

เนื่องจากขณะนัน้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ยังมี

แนวโนม้การแพร่ระบาดอยา่งตอ่เนื่อง ประกอบกับค าสั่งคกก.โรคติดตอ่จังหวัด

ล าพูน ท่ี 76/2564 ลงวันท่ี 20 ก.ค. 64 ห้ามการจดักิจกรรม ซึง่มกีารรวมกลุม่ของ

บุคคลที่มจี านวนมากกวา่ 100 คน ฯ จึงไมส่ามารถด าเนนิการได้ จึงได้ขอคืนเงิน

งบประมาณ 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 256๓ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

 

4. ชื่อแผนงาน   

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

ไมบ่รรลุ 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  

9. งบประมาณ  

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

11. ผลผลิต (Output)   

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ  

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น  



โครงการ  

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติประชาชนทุกชว่งวัยจังหวัดล าพูน กิจกรรมหลัก : 

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลงัเครอืขา่ยดา้นสังคมและความมั่นคง กิจกรรมย่อย : 

สร้างสังคมปลอดภัยและนา่อยู่ โดยการมสี่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมท่ี 1 อบรม

พัฒนาศักยภาพหมูบ้่านชุมชน ด้านสังคม ความมั่นคง เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ และ

กิจกรรมท่ี 2 อบรมพัฒนานักเรียนและเยาวชน ด้านสังคม ความมั่นคง เพื่อการใช้

ชวีติในสังคมอยา่งถูกตอ้ง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

 

4. ชื่อแผนงาน   

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

ไมบ่รรลุ 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  

9. งบประมาณ  

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

11. ผลผลิต (Output)   

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน  



โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ  

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

เนื่องจากขณะนัน้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ยังมี

แนวโนม้การแพร่ระบาดอยา่งตอ่เนื่อง ประกอบกับค าสั่งคกก.โรคติดตอ่จังหวัด

ล าพูน ท่ี 83/2564 ลงวันท่ี 3 ส.ค. 64 ห้ามการจัดกิจกรรม ซึง่มกีารรวมกลุม่ของ

บุคคลที่มจี านวนมากกวา่ 20 คน ฯ จึงไมส่ามารถด าเนินการได ้จึงได้ขอคืนเงิน

งบประมาณ 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 256๓ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศรองรับการท่องเท่ียว "บูชาพระนางจามเทว ี 

และชมวถิีเมอืงเก่าล าพูน" 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือของคนในชุมชน ในการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ท่ีด ี      ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด 

2) เพื่อเพิ่มจ านวนนักทอ่งเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียว 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/

ยุทธศาสตร ์  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4. เมอืงจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

4. ชื่อแผนงาน  การพัฒนาล าพูนสู่เมอืงมรดกวฒันธรรมลา้นนา 

5.พื้นที่เป้าหมาย 

 

ในพืน้ท่ีจังหวัดล าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

จ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 3 (ไม่บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

1. กิจกรรมประดับตกแต่งไฟ (ย้อมเมอืง) ในเขตเมอืงเก่าล าพูน 

2. กิจกรรมเสนห่์สีสันแห่งล าพนู 

8.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระหว่างเดอืนมกราคม – กันยายน 

9.งบประมาณ 7900000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ไมป่ระสบความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์โครงการ 

11. ผลผลิต (Output) 1) เกิดการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าทางการ

ท่องเท่ียว 

2) มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเท่ียวเพื่ออ านวยความสะดวก และ

เกิดความปลอดภัย        แก่นักท่องเท่ียว  

3) สามารถจูงใจนกัทอ่งเท่ียวในการเข้ามาเยอืนจังหวัดล าพูน 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome) 

1) มกีารขยายผลและเกิดมูลคา่เพ่ิมจากวัฒนธรรมชุมชน ประเพณี ในภาคการ

ท่องเท่ียว 

2) โครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและปลอดภัย 

3) มีกิจกรรมรองรับและดึงดูดนักท่องเท่ียว 



13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

เกิดการเชื่อมโยงการท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์และขยายตลาดการท่องเท่ียว เกดิ

การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ19) 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ 1. ความร่วมมอืของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

1. เกิดการกระจายรายได้สู่ชมชน 

2. เกิดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

เกิดสถานการณก์ารระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ19) ต้องรอจนกวา่

สถานการณ์จะคลี่คลายลงจนสามารถจัดกจิกรรมท่ีสามารถรวมคนได้ 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการท่องเท่ียวชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อยกมาตรฐานของระบบฐานข้อมูลและบุคลากรการท่องเท่ียวรองรับการ

ประชาสัมพันธ์ในเชงิรุก 

2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชน  

3) เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณ ีและส่งเสริมชุมชน

การท่องเท่ียวให้มคีุณภาพ 

4) เพื่อเพิ่มจ านวนนักทอ่งเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน   

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่ งการท่องเท่ียวเชิง

ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

4. ชื่อแผนงาน  เพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขันให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการ โดยการ

จัดการองคค์วามรู้ และทักษะการบริหารจัดการ 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

พื้นท่ีในจังหวัดล าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

จ านวนผูผ้่านการอบรมจ านวนไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 80 (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมย่อย ท่ี 1 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานดา้นความปลอดภัยของท่องเท่ียวชุมชน 

กิจกรรมย่อย ท่ี 2 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานดา้นการช่วยเหลอืนักทอ่งเท่ียว 

กิจกรรมย่อย ท่ี 3 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานทักษะการบริการของท่องเท่ียวชุมชน 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 

9. งบประมาณ 525600 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ประสบความส าเร็จ มผีู้เข้าร่วมจ านวนท้ังสิ้น 150 คน ผูผ้่านการอบรมท้ังสิ้น 140 

คน 

11. ผลผลิต (Output)  1. บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา จ านวน 150 คน 

2. เครอืขา่ยดา้นการท่องเท่ียวชุมชน จ านวน 2 เครอืขา่ย 

3. เส้นทางเช่ือมโยงการท่องเท่ียวชุมชน จ านวน 2 เส้นทาง 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ (1) เกิดการใชจ้่ายเงินในพืน้ท่ีท่องเท่ียว และก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนใน



(Outcome)  ท้องถิ่น 

(2) ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีดใีนภาพรวม 

(3) ยกระดับการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูน 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

เกิดการเชื่อมโยงการท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์และขยายตลาดการท่องเท่ียว เกดิ

การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียว กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ความร่วมมอืของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชนท่องเท่ียว 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

1. บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา  

2. มีการสร้างเครอืขา่ยดา้นการท่องเท่ียวชุมชน  

3. มีการออกแบบและจัดท าเส้นทางเช่ือมโยงการท่องเท่ียวชุมชนของจังหวัดล าพูน 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

ควรมกีิจกรรมการศึกษาและแลกเปลี่ยนกับชุมชนท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปีงบประมาณ 256๓ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศรองรับการท่องเท่ียว "บูชาพระนางจามเทว ี 

และชมวถิีเมอืงเก่าล าพูน" 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือของคนในชุมชน ในการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ท่ีดดี้านการท่องเท่ียวของจังหวัด 

2) เพื่อเพิ่มจ านวนนักทอ่งเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียว 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/

ยุทธศาสตร ์  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4. เมอืงจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

4. ชื่อแผนงาน  การพัฒนาล าพูนสู่เมอืงมรดกวฒันธรรมลา้นนา 

5.พื้นที่เป้าหมาย 

 

ในพืน้ท่ีจังหวัดล าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

จ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 3 (ไม่บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

1. กิจกรรมประดับตกแต่งไฟ (ย้อมเมอืง) ในเขตเมอืงเก่าล าพูน 

2. กิจกรรมเสนห่์สีสันแห่งล าพนู 

8.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระหว่างเดอืนมกราคม – กันยายน 

9.งบประมาณ 7900000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ไมป่ระสบความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์โครงการ 

11. ผลผลิต (Output) 1) เกิดการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าทางการ

ท่องเท่ียว 

2) มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเท่ียวเพื่ออ านวยความสะดวก และ

เกิดความปลอดภัย        แก่นักท่องเท่ียว  

3) สามารถจูงใจนกัทอ่งเท่ียวในการเข้ามาเยอืนจังหวัดล าพูน 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome) 

1) มกีารขยายผลและเกิดมูลคา่เพ่ิมจากวัฒนธรรมชุมชน ประเพณี ในภาคการ

ท่องเท่ียว 

2) โครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและปลอดภัย 

3) มีกิจกรรมรองรับและดึงดูดนักท่องเท่ียว 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดการเชื่อมโยงการท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์และขยายตลาดการท่องเท่ียว เกดิ



เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ19) 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ 1. ความร่วมมอืของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

1. เกิดการกระจายรายได้สู่ชมชน 

2. เกิดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

เกิดสถานการณก์ารระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ19) ต้องรอจนกวา่

สถานการณ์จะคลี่คลายลงจนสามารถจัดกจิกรรมท่ีสามารถรวมคนได้ 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 2564 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการท่องเท่ียวชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อยกมาตรฐานของระบบฐานข้อมูลและบุคลากรการท่องเท่ียวรองรับการ

ประชาสัมพันธ์ในเชงิรุก 

2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชน  

3) เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณ ีและส่งเสริมชุมชน

การท่องเท่ียวให้มคีุณภาพ 

4) เพื่อเพิ่มจ านวนนักทอ่งเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน   

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่ งการท่องเท่ียวเชิง

ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

4. ชื่อแผนงาน  เพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขันให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการ โดยการ

จัดการองคค์วามรู้ และทักษะการบริหารจัดการ 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

พื้นท่ีในจังหวัดล าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

จ านวนผูผ้่านการอบรมจ านวนไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 80 (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมย่อย ท่ี 1 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานดา้นความปลอดภัยของท่องเท่ียวชุมชน 

กิจกรรมย่อย ท่ี 2 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานดา้นการช่วยเหลอืนักทอ่งเท่ียว 

กิจกรรมย่อย ท่ี 3 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานทักษะการบริการของท่องเท่ียวชุมชน 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 

9. งบประมาณ 525600 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ประสบความส าเร็จ มผีู้เข้าร่วมจ านวนท้ังสิ้น 150 คน ผูผ้่านการอบรมท้ังสิ้น 140 

คน 

11. ผลผลิต (Output)  1. บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา จ านวน 150 คน 

2. เครอืขา่ยดา้นการท่องเท่ียวชุมชน จ านวน 2 เครอืขา่ย 

3. เส้นทางเช่ือมโยงการท่องเท่ียวชุมชน จ านวน 2 เส้นทาง 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

(1) เกิดการใชจ้่ายเงินในพืน้ท่ีท่องเท่ียว และก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนใน

ท้องถิ่น 



(2) ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีดใีนภาพรวม 

(3) ยกระดับการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูน 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

เกิดการเชื่อมโยงการท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์และขยายตลาดการท่องเท่ียว เกดิ

การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียว กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ความร่วมมอืของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชนท่องเท่ียว 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

1. บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา  

2. มีการสร้างเครอืขา่ยดา้นการท่องเท่ียวชุมชน  

3. มกีารออกแบบและจัดท าเส้นทางเช่ือมโยงการท่องเท่ียวชุมชนของจังหวัดล าพูน 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

ควรมกีิจกรรมการศึกษาและแลกเปลี่ยนกับชุมชนท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินตนเอง 

(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 256๓ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชด ารนิอ้มน า

หลักปรัชญาหลักของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การปฏบัิติ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้ผลผลิตทา

การเกษตรท่ีผลิตภาย 

ในโรงเรียนมาประกอบอาหาร 

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และ ทักษะด้านการท าการเกษตร ด้าน

โภชนาการ และสุขภาพอนามัย 

3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศาสตร์ท่ี4 เมอืงแห่งคุณภาพชวีติ 

4. ชื่อแผนงาน  การสง่เสริมผลผลิตอาหารท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

นอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่โครงการอาหารกลางวัน 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ร.ร.เฉลิมพระเกยีรต ิ48พรรษาฯ /ร.ร.ธรรมสาธิตศกึษา 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

ร้อยละ100ผู้ร่วมโครการมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับดีมากและร้อยละ100ได้รับวัสดุ 

อุปกรณ ์พันธ์ุผักและปศุสัตวต์ามความตอ้งการของสถานศึกษา (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

จัดหาวัสดุอุปกรณ ์พืชผกัสวนครัว/ปศุสัตว์ 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ มนีาคม 2564 – กันยายน 2564 

9. งบประมาณ 250000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ100ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจในระดับดีมาก 

ร้อยละ100ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ์พันธ์ุผักและปศุสัตวต์ามความตอ้งการ 

ร้อยละ100ผู้เข้าร่วมโครงการไดล้งมอืปฎบัิติ 

11. ผลผลิต (Output)  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าผกัและสัตวท่ี์ได้จากการด าเนินโครงการไปใช้ประกอบ

อาหารกลางวันแกผู่้เรียนได้ 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพงึพอใจและตระหนักความส าคญัของการด าเนนิ



(Outcome)  โครงการ 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

ผู้เรียนมสีุขภาวะโภชนาการสมบูรณ์แข็งแรง 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

การจัดสรรงบประมาณล่าช้า สถานการณ์โควิดระบาดท าให้ไม่สามารถด าเนินการ

ตาทแผนปฎิทินท่ีก าหนดไว้ได้ 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการด าเนนิการและผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจ 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

 1. นักเรียนได้รับอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและน าผลผลผลิตมาใชใ้น

โครงการอาหารกลางวัน 

 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดการเรียนรู้ด้านการท าการเกษตร ด้าน

โภชนาการ และสุขภาพอนามัยสามารถน าความรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

 3. เกิดเครือข่ายการบูรณาการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนมุ่งประโยชน์ใน

การสง่เสริมด้านโภชนาการและเกษตรปลอดภัย 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 2564 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชด ารนิอ้มน า

หลักปรัชญาหลักของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การปฏบัิติ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้ผลผลิตทา

การเกษตรท่ีผลิตภาย 

ในโรงเรียนมาประกอบอาหาร 

2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และ ทักษะด้านการท าการเกษตร ด้าน

โภชนาการ และสุขภาพอนามัย 

3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศาสตร์ 5 

4. ชื่อแผนงาน  การสง่เสริมผลผลิตอาหารท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

นอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่โครงการอาหารกลางวัน 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

ร.ร.เฉลิมพระเกยีรติ48พรรษา/ร.ร.ธรรมสาธิต 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

ร้อยละ100ผู้ร่วมโครการมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับดีมากและร้อยละ100ได้รับวัสดุ 

อุปกรณ ์พันธ์ุผักและปศุสัตวต์ามความตอ้งการของสถานศึกษา (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ ์พันธ์ุผักและปศุสัตว์ 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ มนีาคม 2564 – กันยายน 2564 

9. งบประมาณ 250000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ100ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจในระดับดีมาก 

ร้อยละ100ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ์พันธ์ุผักและปศุสัตวต์ามความตอ้งการ 

ร้อยละ100ผู้เข้าร่วมโครงการไดล้งมอืปฎบัิติ 

11. ผลผลิต (Output)  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าผกัและสัตวท่ี์ได้จากการด าเนินโครงการไปใช้ประกอบ

อาหารกลางวันแกผู่้เรียนได้ 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพงึพอใจและตระหนักความส าคญัของการด าเนนิ

โครงการ 



13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

ผู้เรียนมสีุขภาวะโภชนาการสมบูรณ์แข็งแรง 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

การจัดสรรงบประมาณล่าช้า สถานการณ์โควิดระบาดท าให้ไม่สามารถด าเนินการ

ตาทแผนปฎิทินท่ีก าหนดไว้ได้ 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการด าเนนิการและผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจ 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

1. นักเรียนได้รับอาหารท่ีมคีุณค่าทางโภชนาการและน าผลผลผลิตมาใช้ในโครงการ

อาหารกลางวัน 

 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดการเรียนรู้ด้านการท าการเกษตร ด้าน

โภชนาการ และสุขภาพอนามัยสามารถน าความรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

 3. เกิดเครือข่ายการบูรณาการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนมุ่งประโยชน์ใน

การสง่เสริมด้านโภชนาการและเกษตรปลอดภัย 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

การด าเนนิโครงการสง่เสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

สากล กจิกรรมเพิ่มมูลคา่สิ่งทอพืน้เมอืงด้วยนวัตกรรม 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ (๑) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวัตกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง สามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ครอบคลุมตั้งแต่ต้น

ทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการจัดการ

นวัตกรรมให้แก่ชุมชนได้อยา่งยั่งยืน 

(๒) เพื่อสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญางานด้านหัตถกรรมหัตถศิลป์ ให้เกิดการ

สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ละทิง้คุณค่าทางวัฒนธรรมดัง้เดิม 

(๓) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่ีใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือทักษะ

ความสามารถการออกแบบสร้างสรรค์ ได้มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบและคุณสมบัติท่ี

ทันสมัย และเกิดการสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากยิ่งขึน้ 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/

ยุทธศาสตร ์  

เมอืงหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 

4. ชื่อแผนงาน  การยกระดับและพัฒนาสินคา้หตัถกรรม ผลิตภัณฑท่ี์ส าคญัของจังหวัด  

5.พื้นที่เป้าหมาย 

 

ในพืน้ท่ีจังหวัดล าพูน และจัดการส่งเสริมด้านการตลาดในพื้นท่ีต่างจังหวัด 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

มแีหลง่ถ่ายทอดภูมปัิญญางานหัตถอุตสาหกรรม หรือชุมชนนวัตกรรมสิ่งทอ ท่ีน า

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมมาประยุกตใ์ช ้ไมน่อ้ยกว่า ๑๐ ชุมชน (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

๑.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโยลีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 

๓๗๗,๐๐๐ บาท ด าเนนิการจริงใชง้บประมาณ ๒๖๕,๑๓๙ บาท (ร้อยละ ๗๐.๓๓) 

๑.๒ กิจกรรมสร้างความเข้มแขง็ให้กับผู้ประกอบการ งบประมาณ ๔๙๕,๒๐๐ บาท 

ด าเนนิการจริงใชง้บประมาณ ๔๑๙,๔๕๑ บาท (ร้อยละ ๘๔.๗๐) 

๑.๓ กิจกรรมขยายผลจากชุมชนนวัตกรรมสูเ่ครอืขา่ยอื่น งบประมาณ ๑๑๑,๔๐๐ 

บาท ด าเนนิการจริงใชง้บประมาณ ๙๔,๘๙๒ บาท (ร้อยละ ๘๕.๑๘) 

8.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เดอืนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

9.งบประมาณ  

983600 



10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

การด าเนนิโครงการมีความเหมาะสม เชน่ การก าหนดพื้นท่ีด าเนนิโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน หนว่ยงานรับผิดชอบ วิธีการจัดซือ้จัดจ้าง ฯลฯ 

โครงการมคีวามเหมาะสมเนื่องจากตอบสนองความตอ้งการในการพัฒนาศักยภาพ

ในการแขง่ขันและสร้างรายได้ให้แกชุ่มชนหัตถกรรมและกลุ่มอาชพีหัตถกรรมใน

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพัฒนาและรกัษาจุดแข็งของจงัหวัดล าพูนใหส้อดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีมุ่งเนน้ให้น าเทคโนโลยสีมัยใหมเ่ข้ามาปรับใช้

เพื่อสร้างมูลคา่เพ่ิมให้กับผลิตภณัฑ์ของชุมชน อย่างไรก็ดี จังหวัดล าพูนไมม่ี

หนว่ยงานท่ีมีองค์ความรู้เฉพาะด้านส่ิงทอและหัตถกรรมอยูใ่นพื้นท่ี จึงตอ้งขอความ

ร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอก จึงมขี้อจ ากัดดา้นการประสานงาน วิธีการจัดซือ้จัด

จ้าง รวมถึงกลุม่เป้าหมายท่ีควรจะได้รับประโยชนอ์าจจะมมีากกว่างบประมาณที่

ได้รับจัดสรร หรอือาจจะไมค่รอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย จึงต้องใชว้ธีิการขยายผลในปี

ตอ่ ๆ ไป 

11. ผลผลิต (Output) ชิ้นงานตน้แบบผลิตภัณฑส์่งทอท่ีสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรมดา้นเทคนิคสิ่งทอ 10 

ชิ้นงาน 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome) 

เกิดการต่อยอดสร้างมุลคา่ทางการตลาดให้กับกลุ่มชุมชนหัตถกรรมการพัฒนาสิ่ง

ทอพืน้เมอืงด้วยนวัตกรรม 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

ผลกระทบ จากการด าเนนิโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคมและ

วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดลอ้ม เป็นต้น 

ด้านเศรษฐกิจ : ชุมชนหัตถกรรมและกลุ่มอาชีพ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งทอ หรือการลดต้นทุนโดยใช้เอมไซน์ (ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการลา้งแปง้) ส่งผลให้ต้ังราคาขายท่ีแขง่ขันได้มากขึน้ นอกจากนี้ยังช่วยให้

คิดต้นทุนการผลิต การประชาสัมพันธ์ดว้ยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และการสร้าง

แบรนดเ์บือ้งต้น 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม : เกดิเครอืขา่ยความร่วมมอืท้ังในจังหวัดและตา่งจังหวัด 

โดยมีตัวกลางคือส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 

ประสานงานให้ผู้น าชุมชนหัตถกรรมเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครอืขา่ยท่ีจัดขึน้ใน

หลายพืน้ท่ีท่ัวประเทศ และยังประชาสัมพันธ์แหล่งชุมชนหัตถกรรมของจังหวัด

ล าพูนผ่านสื่อส านักข่าวออนไลนห์ลายช่องทาง อาทิ บ้านหนองเงอืก บา้นดอนหลวง 

บ้านปวงค า (ผ้าซิ่นตนีจกโหลง่ลี)้ และในอนาคตจะมีกลุ่มผ้าทอมอืกะเหร่ียงลายจก

มัดย้อมสธีรรมชาติ ต าบลทากาศ อ าเภอแมท่า 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

1.เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ในช่วงปลายเดอืนมนีาคม ๒๕๖๓ มีความรุนแรงเพิ่มขึน้จนสง่ผลกระทบตอ่แผนการ

จัดฝึกอบรมท่ีวางไว้ จึงต้องมีการปรับแผนการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประกอบด้วยผู้ประกอบการ ชุมชนหัตถกรรม และวิทยากร สามารถเข้าร่วม

กิจกรรมได้และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ อย่างไรก็ตาม จาก

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ียังไม่กลับคืนสู่ปกติ จึงมีผลให้จ านวนผู้เข้า

อบรมในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระหว่าง



วันท่ี ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีจ านวนน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ตามแผนงานเดิม 

อย่างไรก็ดี ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูนได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนจาก

กลุ่มชุมชนหัตถกรรมให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไมน่อ้ยกว่า ๑๐ ชุมชน 

2. ผลงานการออกแบบและการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีของชุมชนหัตถกรรมยังอยู่ใน

ระยะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งยังไม่สามารถคาดหวังมูลค่าการจ าหน่ายในเชิง

พาณิชยไ์ด้ อย่างไรก็ดีนับเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพัฒนาและตอ่ยอดการสร้างสรรค์ใน

อนาคตให้ดีย่ิงขึ้น 

3.คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้ข้อสังเกตว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนยังยึดติดกับ

รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บแบบเดิมซึ่งปรากฎอยูใ่นตลาดเสื้อผ้าส าเร็จรูป แต่ตั้ง

ราคาจ าหน่ายท่ีสูงกว่าปกติ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการออกแบบใหม่และมีต้นทุนการ

ผลิตท่ีเพิ่มขึ้น จึงอาจสรุปได้ว่า แนวคดิการตั้งราคาโดยการก าหนดตลาดและต้นทุน

ค่าเสียโอกาส อาจจะเหมาะสมกับผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ โครงการตอบสนองตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน มีผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมเพิ่มขึ้น จ านวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

ชิ้นงานต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ผลผลิตโครงการ) ประกอบด้วย ๑. ชุดเคร่ืองแต่ง

กาย ๒ ชุด ( ๑ ชุดประกอบด้วย เสื้อ กางเกง เสื้อคลุม กระโปรง หมวก กระเป๋า 

ฯลฯ) ๒. ป้ายห้อยสินค้า (Tag) ท่ีมีโลโก้ตามท่ีออกแบบ ๕๐๐ ชิ้น ๓. คลิปวีดีโอสั้น

ส าหรับแนะน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม/ชุมชน  ถูกน าไปใช้เป็นสินค้าต้นแบบในการ

ประชาสัมพันธ์และการทดสอบตลาดในกิจกรรม  LANNA EXPO ๒๐๒๐ ระหว่าง

วันท่ี ๑๘ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และงาน OTOP CITY ๒๐๒๐ 

ระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี      

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

ปรับแผนการด าเนนิงานให้สามารถด าเนนิการโดยยึดเป้าหมายและตัวช้ีวัดให้

สามารถบรรลุผลส าเร็จ ส่วนการจัดการกับปัญหาการสื่อสารกบัหนว่ยงานอื่น ใช้

วธีิการติดต่อประสานงานเป็นลายลักษณอ์ักษรร่วมกับการสื่อสารชอ่งทางอื่น ๆ 

เพื่อความรวดเร็ว / เร่งรัดด าเนินการโดยการจัดประชุมร่วมกับหนว่ยงานท่ีบูรณา

การร่วมกัน 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมหริภุญไชย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์   กิจกรรม

พัฒนาผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมและขยายชอ่งทางการตลาดสูส่ากล 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในชุมชนหัตถกรรมตา่ง ๆ ได้รับการพัฒนาและยกระดับ

การผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มและขยายชอ่งทางการตลาด  

 ๒. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของผู้ประกอบการ

หัตถกรรมสร้างสรรค ์

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ เมอืงหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

4. ชื่อแผนงาน  การยกระดับและพัฒนาสินคา้หตัถกรรม ผลิตภัณฑท่ี์ส าคญัของจังหวัด 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

จังหวัดล าพูนและจังหวัดอื่น ๆ ท่ีมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

๑. 1.จ านวนผลิตภัณฑจ์ังหวัดล าพูนได้รับการสง่เสริมให้ใชต้ราสัญลักษณ์ล าพูนแบ

รนด ์(LB) หรือการขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ (GI) เพิ่มขึ้นจากเดิมไมน่อ้ยกว่า 

๑๐ รายหรือผลิตภัณฑ ์(พณ.) 2. มูลค่าการจ าหนา่ยของผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมสง่เสริมชอ่งทางการตลาดและการจ าหน่ายในระบบออนไลนไ์มน่อ้ยเพิ่มขึ้น

อย่างนอ้ยร้อยละ ๑๐ ของมูลคา่การจ าหนา่ยปกตใินช่วงเวลาเดียวกันหรือชว่ง

เดียวกันของปีก่อน (พณ.) (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

๑. กิจกรรมเพิ่มขดีความสามารถทางการแขง่ขันผู้ประกอบการสิ่งทอพืน้เมอืงและ

หัตถอุตสาหกรรม งบประมาณ  ๓๒๕,๕๐๐ บาท ๒. กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการ

ดิจิทัลและขยายตลาดสูส่ากล  งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๔ บางกิจกรรมได้กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 

9. งบประมาณ 1025500 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากการด าเนนิกิจกรรมยังไมเ่สร็จสิ้น 

11. ผลผลิต (Output)  ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากการด าเนนิกิจกรรมยังไมเ่สร็จสิ้น 



12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากการด าเนนิกิจกรรมยังไมเ่สร็จสิ้น 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากการด าเนนิกิจกรรมยังไมเ่สร็จสิ้น 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากการด าเนนิกิจกรรมยังไมเ่สร็จสิ้น 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากการด าเนนิกิจกรรมยังไมเ่สร็จสิ้น 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากการด าเนนิกิจกรรมยังไมเ่สร็จสิ้น 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากการด าเนนิกิจกรรมยังไมเ่สร็จสิ้น 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากการด าเนนิกิจกรรมยังไมเ่สร็จสิ้น 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากการด าเนนิกิจกรรมยังไมเ่สร็จสิ้น 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 256๓ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมกิจกรรมหลักการสบืคืนและจัดการ

องคค์วามรู้ กิจกรรมย่อยครูบาศรีวิชัยบุคคลส าคัญของโลก 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมชุมชน

การท่องเท่ียวให้มคีุณภาพ 

2.เพื่อเพิ่มจ านวนนักทอ่งเท่ียวและรายได้จาการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยนื 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/

ยุทธศาสตร ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  เมืองจุดหมายปลายทางแห่ งการท่องเท่ียวเชิง

ประสบการณ์วัฒนธรรม 

4. ชื่อแผนงาน  เพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขันให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการโดยการจัดการ

องคค์วามรู้และทักษะการบริหารจัดการ 

5.พื้นที่เป้าหมาย 

 

ในพื้นท่ีจังหวัดล าพูนและนอกพื้นท่ีจังหวัดล าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

1.จ านวนรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้น (ไม่บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมหลักการสบืคืนและจัดการองค์ความรู้ กจิกรรมย่อยครูบาศรีวิชัยบุคคล

ส าคัญของโลก 

8.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง มนีาคม 2565 (งบประมาณพ.ศ. 2564  y 2 กันเงินหลื่อมปีX 

9.งบประมาณ 1000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

11. ผลผลิต (Output)  อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมชุมชน

การท่องเท่ียวให้มปีระสิทธิภาพ 

2.เพื่อเพิ่มจ านวนนักทอ่งเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศาสตร์ท่ี4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์

วัฒนธรรม 

4. ชื่อแผนงาน  พัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวหิาร 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

1.จ านวนรายได้จากการท่องเท่ียว และจ านวนนักทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 3 ตอ่ปี 

(ไมบ่รรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมหลักการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวและของท่่ีระลึก/กิจกรรมย่อย 

1กจิกรรมการจัดงานสบืสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย 

2.กิจกรรมการจัดงานสบืสานประเพณีสลากย้อมหน่ึงเดียวในโลก 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เมษายน-พฤภาคม 2564 และ กันยายน 2564 

9. งบประมาณ 1450000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 

11. ผลผลิต (Output)  คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 



โครงการ 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 256๓ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติประชาชนทุกชว่งวัยจังหวัดล าพูน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรณรงค์สร้างกระแส

ปลุกจิตส านกึที่เอื้อตอ่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนและประชาชนท่ัวไปท่ีเป็น

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกประเภทของจังหวัดล าพูน 

3. เพื่อสร้างและพัฒนาเครอืขา่ยชมรม  TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดล าพูน 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/

ยุทธศาสตร ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมอืงแห่งคุณภาพชวีติ 

ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 

4. ชื่อแผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอยา่งยั่งยืน 

5.พื้นที่เป้าหมาย 

 

จังหวัดล าพูน ครอบคลุมพื้นท่ี 8 อ าเภอ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

6.1 แกนน าเครือข่ายและสมาชกิชมรม TO BE NUMBER ONE เข้ารับการอบรม 

จ านวน 120 คน 6.2 ชมรมในสถานประกอบการได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน TO BE 

NUMBER ONE จ านวน 3 ชมรม (ไม่บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และผู้สูงอายุ กิจกรรมย่อย safety 

Zone ส าหรับเด็กและเยาวชน  กิจกรรมการขับเคลื่อนในสถานสถานประกอบการ 

กิจกรรมย่อยท่ี1 : การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าเครอืขา่ยและสมาชกิชมรม TO 

BE NUMBER ONE 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : สนับสนุนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน

ประกอบการ (ระดับภาค) 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 : สนับสนุนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน

ประกอบการ (ระดับประเทศ) 

8.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

9.งบประมาณ 200000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

11. ผลผลิต (Output) 1. หน่วยงานมีการด าเนินการครบถ้วน และตามก าหนดระยะเวลา 



2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รอ้ยละ 100  

3. ผลประเมินความพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับดีเด่นและดีมากมากว่า

ร้อยละ 90 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome) 

จ านวนชมรมในสถานประกอบการได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE 

จ านวน 3 ชมรม 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 

19) ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2563 – มีนาคม 2564 ท่ีมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมท่ีมกีารรวมบุคคลจ านวนมาก สถานประกอบการท่ี

จะน าผู้เข้าอบรม/ศกึษาดูงานมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโค

วิด - 19 ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า-ออก ประกอบกับการยกเลิกการจัด

ประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ท าให้ไมส่ามารถด าเนิน

กิจกรรมได้ 

2. การจัดประกวด TO BE NUMBER ONE มีกรอบระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมไม่

วา่จะห้วงระยะเวลาของการน าเสนอผลงานระดับจังหวัด/การจัดประกวดระดับภาค/

การจัดประกวดระดับประเทศ โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ เป็นโครงการท่ีด าเนนิการกจิกรรมมาอย่างตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกปี 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการตระหนักถึงความส าคัญการป้องกัน และเฝ้า

ระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดล าพูน 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

ส านักงานแรงงานจังหวัดล าพูน ไมส่ามารถด าเนนิงานใน 2 กจิกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายและสมาชกิชมรม TO 

BE NUMBER ONE 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 : สนับสนุนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน

ประกอบการ (ระดับประเทศ) 

1. เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 

19) และกรอบระยะเวลาการจัดประกวด  TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคและ

ระดับประเทศท่ีชัดเจนซึ่งก าหนดโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

2. ส่งคนืเงินงบประมาณประจ าป ี2564 ในกิจกรรมท่ีไม่สามารถด าเนนิการได้ เป็น

เงินท้ังสิ้น 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติประชาชนทุกชว่งวัยจังหวัดล าพูน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรณรงค์สร้างกระแส

ปลุกจิตส านกึที่เอื้อตอ่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนและประชาชนท่ัวไปท่ีเป็น

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกประเภทของจังหวัดล าพูน 

3. เพื่อสร้างและพัฒนาเครอืขา่ยชมรม  TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดล าพูน 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมอืงแห่งคุณภาพชวีติ 

ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 

4. ชื่อแผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอยา่งยั่งยืน 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

จังหวัดล าพูน ครอบคลุมพื้นท่ี 8 อ าเภอ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

6.1 แกนน าเครือข่ายและสมาชกิชมรม TO BE NUMBER ONE เข้ารับการอบรม 

จ านวน 120 คน 6.2 ชมรมในสถานประกอบการได้ เข้าร่วมน าเสนอผลงาน TO BE 

NUMBER ONE จ านวน 3 ชมรม(ไมบ่รรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และผู้สูงอายุ กิจกรรมย่อย safety 

Zone ส าหรับเด็กและเยาวชน  กิจกรรมการขับเคลื่อนในสถานสถานประกอบการ 

กิจกรรมย่อยท่ี1 : การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าเครอืขา่ยและสมาชกิชมรม TO 

BE NUMBER ONE 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : สนับสนุนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน

ประกอบการ (ระดับภาค) 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 : สนับสนุนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน

ประกอบการ (ระดับประเทศ) 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

9. งบประมาณ 200000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

11. ผลผลิต (Output)  1. หนว่ยงานมกีารด าเนนิการครบถ้วน และตามก าหนดระยะเวลา 



2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รอ้ยละ 100  

3. ผลประเมินความพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับดีเด่นและดีมากมากว่า

ร้อยละ 90 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

จ านวนชมรมในสถานประกอบการได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE 

จ านวน 3 ชมรม 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 

19) ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2563 – มีนาคม 2564 ท่ีมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมท่ีมกีารรวมบุคคลจ านวนมาก สถานประกอบการท่ี

จะน าผู้เข้าอบรม/ศกึษาดูงานมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโค

วิด - 19 ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า-ออก ประกอบกับการยกเลิกการจัด

ประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ท าให้ไมส่ามารถด าเนิน

กิจกรรมได้ 

2. การจัดประกวด TO BE NUMBER ONE มีกรอบระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมไม่

วา่จะห้วงระยะเวลาของการน าเสนอผลงานระดับจังหวัด/การจัดประกวดระดับภาค/

การจัดประกวดระดับประเทศ โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ เป็นโครงการท่ีด าเนนิการกจิกรรมมาอย่างตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกปี 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการตระหนักถึงความส าคัญการป้องกัน และเฝ้า

ระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดล าพูน 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

การด าเนนิการจัดสง่ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการไม่สามารถ

ด าเนนิการได้เนื่องจากเป็นไปตามแผนการจดัประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 

ซึ่งมีการก าหนดห้วงระยะเวลาด าเนินการท่ีชัดเจน ที่กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาะารสุข ก าหนด 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

มแีผนการด าเนนิการทุกปภีายใตง้บ function ของส านักงานแรงงานจังหวัดล าพูน 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 256๓ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/

ยุทธศาสตร ์  

 

4. ชื่อแผนงาน   

5.พื้นที่เป้าหมาย  

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย  

8.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  

9.งบประมาณ  

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

11. ผลผลิต (Output)  

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome) 

 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ  

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไมส่ามารถด าเนนิการได้ตามแผน

ที่ก าหนด (ระบสุาเหต ุแนวทางแก้ไข) 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแมน่้้าลี ้บา้นตน้ผึ้งหล่ายลี ้หมู่ท่ี 8  

ต้าบลหนองล่อง อ้าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวัดล้าพูน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้้าในฤดูน้้าหลาก 

2. เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีมีต่อทรัพย์สินของราษฎร และสิ่งก่อสร้างสาธารณะ

ประโยชนอ์ื่นๆ 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

เมอืงแห่งคุณภาพชวีติ 

(Quality of Life) 

4. ชื่อแผนงาน  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

บ้านต้นผึง้หลา่ยลี้ หมูท่ี่ 8  ต้าบลหนองล่อง อ้าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวัดล้าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

เป้าหมาย : เขื่อนป้องกันตลิ่งชนดิเขื่อนเรียงหินพร้อมโครงสร้างประกอบ ยาว 300  

ม. ตัวชี้วัด :   1. สามารถป้องกนัการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้้าในฤดูน้้าหลาก              

2. สามารถป้องกันความเสียหายท่ีมีต่อทรัพย์สนิของราษฎร และ                  

สิ่งกอ่สร้างสาธารณะประโยชนอ์ื่นๆ (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เริ่มต้นสัญญาจ้างวันท่ี 25 มีนาคม 2564 สิน้สุดสัญญา

จ้างวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน) วงเงินตามสัญญาจ้าง 

8,749,000 บาท 

9. งบประมาณ 10000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีผลการก่อสร้างและผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 

2564 

11. ผลผลิต (Output)  ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนดิเขื่อนเรียงหิน ความยาว 300  ม. 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

1. สามารถปอ้งกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้้าในฤดูน้า้หลาก 

2. สามารถป้องกันความเสียหายท่ีมีต่อทรัพย์สนิของราษฎร และสิ่งก่อสร้าง 

    สาธารณะประโยชนอ์ื่นๆ 



13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ 1. ความพร้อมของผู้รับจ้างด้านเคร่ืองจักร บุคลากร และสภาพคล่อง เนื่องจากเป็น

การจ้างเหมาผู้รับจ้างเข้าด้าเนินการ 2. ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

1. สามารถปอ้งกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้้าในฤดูน้้าหลาก 

             2. สามารถป้องกันความเสียหายท่ีมีต่อทรัพย์สนิของราษฎร และ 

                 สิ่งกอ่สร้างสาธารณะประโยชนอ์ื่นๆ 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

ส้านักงานฯ มแีผนท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอ่สร้างเขื่อนป้องกัน

ตลิ่งริมแมน่้้าลีใ้นเขตพื้นท่ีต้าบลหนองล่องในจุดท่ีมีความจา้เป็น เพื่อเป็นการแกไ้ข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีได้รับความเสียหายต่อไป 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแมน่้้าธ ิบา้นธิหลวง หมูท่ี่ 3  

ต้าบลบ้านธิ  อ้าเภอบ้านธิ จังหวัดล้าพูน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้้าในฤดูน้้าหลาก 

2. เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีมีต่อทรัพย์สินของราษฎร และสิ่งก่อสร้างสาธารณะ

ประโยชนอ์ื่นๆ 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

เมอืงแห่งคุณภาพชวีติ 

(Quality of Life) 

4. ชื่อแผนงาน  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

บ้านธิหลวง หมู่ท่ี 3  ต้าบลบ้านธิ  อ้าเภอบ้านธิ จังหวัดล้าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

เป้าหมาย : เขื่อนป้องกันตลิ่งชนดิเขื่อนเรียงหินพร้อมโครงสร้างประกอบ 

ยาว 350 ม. ตัวช้ีวัด :   1. สามารถป้องกันการกัดเซาะตลิง่ของแมน่้้าในฤดูน้้าหลาก              

2. สามารถป้องกันความเสียหายท่ีมีต่อทรัพย์สนิของราษฎร และ                  

สิ่งกอ่สร้างสาธารณะประโยชนอ์ื่นๆ (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เร่ิมต้นสัญญาวันท่ี 26 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 

วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลา ก่อสร้าง 240 วัน) วงเงินตามสัญญาจ้าง 

7,250,000 บาท 

9. งบประมาณ 10000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

การด้าเนนิการล่าช้ากว่าแผนงานก่อสร้าง ปัจจุบันผลงานร้อยละ 65 

11. ผลผลิต (Output)  ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนดิเขื่อนเรียงหิน ความยาว 350  ม. 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

1. สามารถป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้้าในฤดูน้า้หลาก 

2. สามารถป้องกันความเสียหายท่ีมีต่อทรัพย์สนิของราษฎร และสิ่งก่อสร้าง 

    สาธารณะประโยชนอ์ื่นๆ 



13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

1. สภาพพื้นท่ีก่อสร้างคับแคบเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการด้าเนินการท้าให้การ

ท้างานแล้วเสร็จล่าช้ากว่าสัญญา 2. สภาพพื้นท่ีก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงท้าให้มี

ความจ้าเป็นจะต้องปรับแก้ไขแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ท่ีจริง 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ 1. ความพร้อมของผู้รับจ้างด้านเคร่ืองจักร บุคลากร และสภาพคล่อง เนื่องจากเป็น

การจ้างเหมาผู้รับจ้างเข้าด้าเนินการ 2. ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

1. สามารถป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้้าในฤดูน้้าหลาก 

             2. สามารถป้องกันความเสียหายท่ีมีต่อทรัพย์สนิของราษฎร และ 

                 สิ่งกอ่สร้างสาธารณะประโยชนอ์ื่นๆ 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

1. แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งด้าเนนิการให้เป็นไปตามสัญญา 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

ส้านักงานฯ มแีผนท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอ่สร้างเขื่อนป้องกัน

ตลิ่งริมแมน่้้าธใินเขตพื้นท่ีต้าบลบ้านธิ ในจุดท่ีมีความจา้เป็น เพื่อเป็นการแกไ้ข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีได้รับความเสียหายต่อไป 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแมน่้้าทา บา้นทาสบเส้า หมูท่ี่ 1  

ต้าบลทาสบเส้า อ้าเภอแมท่า จังหวัดล้าพูน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้้าในฤดูน้้าหลาก 

2. เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีมีต่อทรัพย์สินของราษฎร และสิ่งก่อสร้างสาธารณะ

ประโยชนอ์ื่นๆ 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

เมอืงแห่งคุณภาพชวีติ 

(Quality of Life) 

4. ชื่อแผนงาน  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

บ้านทาสบเส้า  หมูท่ี่ 1 ต้าบลทาสบเส้า อ้าเภอแมท่า จังหวัดลา้พูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

เป้าหมาย : เขื่อนป้องกันตลิ่งชนดิเขื่อนเรียงหินพร้อมโครงสร้างประกอบ ยาว 410ม. 

ตัวช้ีวัด : 1. สามารถปอ้งกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้้าในฤดูน้้าหลาก              2. 

สามารถป้องกันความเสียหายท่ีมตีอ่ทรัพย์สนิของราษฎร และ                  

สิ่งกอ่สร้างสาธารณะประโยชนอ์ื่นๆ(บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เร่ิมต้นสัญญาจ้างวันท่ี 19 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา

จ้างวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน) วงเงินตามสัญญาจ้าง 

9,825,000 บาท 

9. งบประมาณ 10000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีผลการก่อสร้างและผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 

2564 

11. ผลผลิต (Output)  ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนดิเขื่อนเรียงหิน ความยาว 410  ม. 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

1. สามารถปอ้งกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้้าในฤดูน้า้หลาก 

2. สามารถป้องกันความเสียหายท่ีมีต่อทรัพย์สนิของราษฎร และสิ่งก่อสร้าง 

    สาธารณะประโยชนอ์ื่นๆ 



13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ 1. ความพร้อมของผู้รับจ้างด้านเคร่ืองจักร บุคลากร และสภาพคล่อง เนื่องจากเป็น

การจ้างเหมาผู้รับจ้างเข้าด้าเนินการ 2. ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

1. สามารถปอ้งกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้้าในฤดูน้้าหลาก 

2. สามารถป้องกันความเสียหายท่ีมีต่อทรัพย์สินของราษฎร และสิ่งก่อสร้าง

สาธารณะประโยชนอ์ื่นๆ 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าห นด (ระบุ ส า เห ตุ แน ว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

ส้านักงานฯ มแีผนท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอ่สร้างเขื่อนป้องกัน

ตลิ่งริมแมน่้้าทาในเขตพื้นท่ีต้าบลทาสบเส้าในจุดที่มคีวามจา้เป็น เพื่อเป็นการแกไ้ข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีได้รับความเสียหายต่อไป 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 256๓ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

3.ภายใต้ ประเด็นการพัฒ นา

จังหวัด/ยุทธศาสตร์  

 

4. ชื่อแผนงาน   

5.พื้นที่เป้าหมาย 

 

 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรอืไม่) 

 

7. กิจกรรมหลัก/ย่อย 

 

 

8.ร ะ ย ะ เว ล า ใน ก า รด า เ นิ น

โครงการ 

 

9.งบประมาณ  

10. ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ร ะ ดั บ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ 

 

11. ผลผลิต (Output)  

12. ผ ล ลั พ ธ์ จ าก ก ารด า เ นิ น

โครงการ (Outcome) 

 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

 



14. ปัญ หา อุ ป ส รรคต่ อ ก าร

ด าเนินโครงการ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

 

15. ปั จ จั ย ค ว าม ส า เร็ จ ข อ ง

โครงการ 

 

16. ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ

ด าเนินโครงการ 

 

17.ข้อเสนอแนะต่อการด าเนิน

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้

ตามแผนที่ก าหนด (ระบุสาเหตุ 

แนวทางแก้ไข) 

 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหัตถกรรมหรภิุญไชย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์ สามารถ

เพิ่มศักยภาพในการผลิต   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทาง

การตลาด 

2 . เพื่ อ เพิ่ ม ขีดความสามารถ ในการแข่ งขันด้ านการตลาดของ

ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสร้างสรรค์ 

3.ภายใต้ ประเด็นการพัฒ นา

จังหวัด/ยุทธศาสตร์  

เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค ์ (Creative) 

4. ชื่อแผนงาน  เพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาด 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

สถานที่เอกชนในพื้นที่จังหวัดล าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรอืไม่) 

เชงิปริมาณ1. ร้อยละ 50 ของผู้ผลติ ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสรา้งสรรค์ 

มีความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตสนิค้าที่มคีุณภาพและการส่งเสริมด้าน

การตลาด และผ่านเกณฑก์ารประเมินความรู้ ร้อยละ 80  2. 

ผูผ้ลติ ผู้ประกอบการหัตถกรรมสรา้งสรรคไ์ด้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน

การตลาด จ านวน 40 คน      

 

เชงิคุณภาพผู้ผลติ ผู้ประกอบการหัตถกรรมสร้างสรรค์พัฒนายกระดับ

สินค้าให้มคีุณภาพ มาตรฐาน สนิค้าเป็นที่นิยมของตลาดและมีช่องทาง

การตลาดที่หลากหลาย (บรรลุ) 

7. กิจกรรมหลัก/ย่อย 

 

การเพิ่มศักยภาพผู้ผลติ/ผูป้ระกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลติ

สินค้า       ที่มคีุณภาพและได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด   

8. ร ะ ย ะ เวล า ใน ก ารด า เ นิ น

โครงการ 

ด าเนนิการเดือนเมษายน 2564 



9. งบประมาณ 211900 

10. ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ร ะ ดั บ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการ เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสนิค้า

หัตถกรรมสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิต   เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มและขยายชอ่งทางการตลาด จ านวน 40 ราย โดยมี มี

ผลติภัณฑชุ์มชนที่ได้รับการสนับสนุนและมีการพัฒนาสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 

10 ผลิตภัณฑ ์และ มีชุมชนท่องเที่ยวที่ที่มสีินค้าชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ 

อย่างนอ้ย 4 ชุมชน 

11. ผลผลิต (Output)  1.มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและมีการพัฒนาสู่ตลาดไม่น้อย

กว่า 10 ผลิตภัณฑ์ 

2.มชุีมชนท่องเที่ยวที่ที่มสีินค้าชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ อย่างนอ้ย 4 ชุมช 

12. ผ ล ลั พ ธ์ จ าก ก ารด า เ นิ น

โครงการ (Outcome)  

1.ผูป้ระกอบการ1.ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้การพัฒนาคุณภา

ผลติภัณฑส์ิ่งทอพืน้เมืองดว้ยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้บริโภคยุคใหม่และน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ตอ่ธุรกิจ 

2.ผู้ประกอบการเกิดการแข่งขันทางด้านคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งลูกค้า

เฉพาะกลุ่ม และพร้อมที่จะปรับตัวด้วยความเต็มใจ  

3.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลติภัณฑ์ในชุมชนเป้าหมายเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 10 ของมูลค่าการจ าหน่ายปกติในช่วงเวลาเดียวกันหรือใน

ช่วงเวลาของปีก่อน 

4.ชุมชนหัตถกรรมของังหวัดล าพูนได้รับการส่งเสริมตลาดสนิค้าชุมชน

และกระตุ้นการท่องเที่ยว 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

เชงิบวก  มีการอนุรักษ์สบืสานสินค้าภูมปิัญญาและการต่อยอดการผลิต

สินค้าในเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดย

เสหน่สนิค้าภูมปิัญญาและทุนชุมชนในเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์  

เชงิลบ ผูป้ระกอบการตอ้งมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการผลิตและ

การตลาด 

14. ปัญ หา อุ ป ส รรคต่ อ ก าร

ด าเนินโครงการ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

 

15. ปั จ จั ย ค ว าม ส า เร็ จ ข อ ง

โครงการ 

1.การคัดเลือกกลุ่มผูผ้ลิตทีมีศักยภาพและการรวมกลุ่มของผู้ผลิตในพื้นที่

เพื่อต่อยอดหัตถกรรมพื้นบ้าน 

2..การขยายผลการเรียนรรู้ของกลุ่มและภาคีที่เกี่ยวข้องโดยการร่วมกัน

บูรณาการการท างานรว่มกัน 

3.การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพแกนน าและกลุ่ ม



ผู้ประกอบการโดยการให้แกนน าและกลุ่มทบทวนองค์ความรู้และการ

ติดตามประเมินผล 

4.การติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดย

สังเกตุจากพฤติกรรมและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากลุ่ม ให้ประสบ

ความส าเร็จยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ผลจากการทดสอบตลาดเพื่อ

แสวงหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต 

5.การจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการคิดค้น 

พัฒนาสิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรมที่เป็นประโยชนใ์นการพัฒนาภาคการเกษตร

และอุตสาหกรรมในจังหวัดล าพูนอย่างต่อเนื่องละจริงจังโดยเน้น

กลุ่มเป้าหมายในแต่ละสถานศึกษาให้เห็นถึงความส าคัญ รวมถึงติดตาม

ผลการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ 

16. ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ

ด าเนินโครงการ 

1. ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ์สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคยุคใหม่และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อธุรกิจ 

2. ผู้ประกอบการเกิดการแข่งขันทางด้านคุณภาพ มาตรฐาน มุ่ งลูกค้า

กลุ่มเฉพาะ และพร้อมสูก่ารปรับตัว 

3. ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชนและกระตุ้น

การท่องเที่ยวชุมชน 

17.ข้อเสนอแนะต่อการด าเนิน

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้

ตามแผนที่ก าหนด (ระบุสาเหตุ 

แนวทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใน

ปีงบประมาณถัดไป 

งานพัฒนาคุณภาพผูป้ระกอบการ OTOP 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 2564 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่เมอืงท่ี

เป็นมติร 

กับสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 

และมีส่วนร่วม  

ตอบสนองตอ่การพัฒนาและใชป้ระโยชนอ์ย่างย่ังยนืของจังหวัดล าพูน 

2.เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ

จังหวัด หรือจังหวัดสะอาดอย่างต่อเนื่อง และป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของ

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน 

3. เพื่อพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการจัดการขยะโดยชุมชน และพัฒนาระบบการจัดการ

ขยะอย่างครบวงจรท่ีมีการเชื่อมร้อยท้ังในระดับอ าเภอและจังหวัด 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมอืงท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม (Eco City) 

4. ชื่อแผนงาน  อนุรักษแ์ละจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลและย่ังยนื 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

พื้นท่ีจังหวัดล าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

1)เกิดชุมชนต้นแบบท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยสู่

ชุมชนอื่นๆ จ านวน 8 แหง่ 2) ปริมาณขยะของจังหวัดล าพูน ลดลงร้อยละ 10  เมื่อ

เปรียบเทียบกับคา่เฉลี่ยของปริมาณขยะมูลฝอย ของจังหวัดล าพูน 3 ปี ยอ้นหลัง 

(บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมล าพูนเมอืงส่ิงแวดลอ้มสะอาดอย่างย่ังยนื  

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้ในระดับพืน้ท่ี 

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย จ านวน 4 กิจกรรมย่อย ดังนี ้

 กิจกรรมท่ี 1.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนเป็นตลาดปลอด

ถุงพลาสตกิ/ขวดพลาสตกิ เพื่อล าพูนเมอืงส่ิงแวดลอ้มสะอาดอยา่งยั่งยืน  

 กิจกรรมท่ี 1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะในกจิกรรม

ส าคัญของจังหวัด เพื่อร่วมกันลดการใชพ้ลาสตกิและงดใชโ้ฟม เพื่อสิ่งแวดลอ้มท่ีดี

ของจังหวัดล าพูน  

 กิจกรรมท่ี 1.3 การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อการเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวอยา่งมี

ส่วนร่วม   



 กิจกรรมท่ี 1.4 การอบรมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยตัง้แตต่น้ทาง  

กิจกรรมท่ี  2 กิจกรรมตดิตามและบริหารโครงการ 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

9. งบประมาณ 1000000 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จังหวัดล าพูน มคีวามร่วมมอืการด าเนนิงานในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล

ฝอย  

และของเสียอันตรายถูกต้องตามหลักวชิาการ มปีระสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล 

11. ผลผลิต (Output)  เกิดชุมชนต้นแบบในพืน้ท่ีจังหวัดล าพูน จ านวน 8 แห่ง ดังนี ้ เทศบาลต าบลลี ้

เทศบาลต าบลทุ่งหัวชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ เทศบาลต าบลหนอง

ล่อง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าดบิ  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ยาว เทศบาลต าบลทาสบเส้า และเทศบาลต าบล

อุโมงค ์

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัดล าพูนดขีึน้  

๒. ภาพลักษณ์ของจังหวัดล าพนูในด้านการท่องเท่ียวดขีึน้ 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

เชงิบวก : ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดล าพูนอยา่ง

ยั่งยืน 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

1. เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยมากขึ้น จากบรรจุ

ภัณฑท่ี์เกิดจาก 

การบริโภคสินค้า Delivery จ านวนมาก และเกิดขยะประเภทหนา้กากอนามัย 

2. การค านวณปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในปี 2564 แตกต่างจากปี 2561 – 2562  

โดยกรมควบคุมมลพิษก าหนดให้ใน  

ปี 2564 ใช้การค านวณปริมาณขยะมูลฝอยจากจ านวนประชากรคูณด้วยอัตราการ

เกิดขยะที่เป็น 

ค่ากลางส่งผลให้อัตราการเกิดขยะมูลฝอยมีปริมาณมากกว่า 3 ปีท่ีผ่านมา (อัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยของจังหวัดล าพูนน้อยกวา่ค่ากลางที่ก าหนด) 

3. ฐานข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 –2562 ปริมาณขยะมูลฝอย  ของจังหวัดล าพูนได้

ลดลงอยา่งต่อเนื่อง  

ตามนโยบายจังหวัดล าพูนท่ีได้ด าเนนิการในกิจกรรมการจัดการขยะ ได้แก่ โครงการ

จังหวัดปลอดขยะเปียก  โครงการล าพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No.Foam) 

โครงการคนล าพูนร่วมใจ  

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก ท าให้

ปริมาณขยะมูลฝอย  

ปี 2564 ไมล่ด 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน/



นักศกึษา  

ในการจัดขยะมูลฝอยภายในชุมชน/ครัวเรือน 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

จังหวัดล าพูนได้รับรางวัลชนะเลิศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จังหวัดท่ีมีการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

เห็นควรมีการกระตุ้นจิตส านึก และส่งเสริมองค์ความรู้ในการจัดการขยะประเภท

ต่างๆให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างสม่ าเสมอและขยายเครือข่ายไปยังเยาวชน/

โรงเรียน 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

ด้วยสถานการณ ์Covid-19 ท าให้จังหวัดล าพูนไม่สามารถจัดกจิกรรมส าคัญและ

กิจกรรมท่ีมีการร่วมกลุ่มของคนจ านวนมากได้ (เชน่ งานสรงน้ าพระธาตุฯ และงาน

ผ้าฝา้ยดอนหลวง) อีกท้ังได้มกีารจ ากัดจ านวนเข้าร่วมในบางกิจกรรมส าคัญ แตท้ั่งน้ี 

สนง.ทสจ.ล าพูน ได้มีการด าเนนิการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  

การลดปริมาณขยะในงานสกัการะพระนางจามเทวแีละงานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน 

รวมถึงงานกิจกรรม 

วันส่ิงแวดลอ้มไทยทดแทนในชว่งท่ีสถานการณ ์Covid-19 ไมรุ่นแรง 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนง.ทสจ.ล าพูนได้ด าเนนิการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ 

โครงการเสริมสร้างการมสี่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดลอ้ม เพือ่การพัฒนาสู่เมอืงท่ี

เป็นมติร 

กับสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื โดยขยายเครอืขา่ยการจัดการขยะไปยังเยาวชน/โรงเรียน 

เพื่อให้เกิด 

โรงเรียนต้นแบบท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยได้ 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเองระดบัหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูน ปงีบประมาณ 2564 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาสู่เมอืงท่ี

เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

กิจกรรม ปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดล าพูน ปี 2564 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อลดการเกิดสถานการณ์มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากไฟป่าและหมอกควันใน

พื้นท่ีจังหวัดล าพูน อันจะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแลแก้ไข

ปัญหาหมอกควันในจังหวัดล าพูน 

3. เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ ให้บังเกิด

ประโยชนแ์ละประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด /

ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมอืงท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (Eco City) 

4. ชื่อแผนงาน  การอนุรักษ ์ฟื้นฟู และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุ้มคา่ 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

8 อ าเภอ ในพืน้ท่ีจังหวดัล าพูน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรือไม่) 

1. จ านวนวันท่ีคา่ฝุ่นละอองขนาดเล็กไมเ่กิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกนิค่ามาตรฐาน

ลดลงจากคา่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี รอ้ยละ 20 (คา่ฝุ่นละออง PM2.5 เร่ิมใชใ้นปี 2562 

ดังนัน้สามารถเปรียบเทียบได้เพียง 2 ปีย้อนหลัง(62-63)) - ค่าเป้าหมายไมเ่กิน 38 

วัน - ผลการด าเนนิงาน จ านวน 39 วัน  ไมบ่รรลุเป้าหมาย  2. จ านวน Hotspot 

ลดลงร้อยละ 10 จากค่าเฉลี่ยยอ้นหลัง 3 ปี (HotspotระบบVIIRS เร่ิมใชใ้นปี 2562 

ดังนัน้สามารถเปรียบเทียบได้เพียง 2 ปีย้อนหลัง(62-63))  - คา่เป้าหมายไมเ่กิน 

2,943 จุด - ผลการด าเนนิงาน จ านวน 2,823 จุด บรรลุเป้าหมาย (บรรลุ) 

7. กจิกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมหลักท่ี 1 กจิกรรมเสริมสร้างความร่วมมอืในการลดหมอกควันผ่านกลไก

การสื่อสาร 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 การประชุมเชิงปฏบัิตกิารเพื่อการ 

บูรณาการผ่านกลไกการสื่อสารระดับจังหวัดและระดับพืน้ท่ี 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 การอบรมเชิงปฏบัิตกิาร เพ่ือเสริมสร้างอาชีพปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม สู่ชุมชนท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม  

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 การอบรมเชงิปฏบัิตกิารเสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นการท า Clean 

room และ Safety zone เพื่อการป้องกันสุขภาพชว่งวกิฤติหมอกควัน   

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4 การอบรมเชิงปฏบัิตกิารเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการลดฝุ่นควัน



ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม  

กิจกรรมย่อยท่ี 1.5 กิจกรรมประชารัฐล าพูนร่วมใจ ลดภัย PM2.5 บูรณาการ CSR 

กับภาคเอกชน  

กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมเฝ้าระวัง ลาดตระเวน เพื่อลดการเกดิหมอกควันและไฟ

ป่าในพื้นท่ีเสี่ยง 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การอบรมเชิงปฏบัิตกิารเพื่อการปรับเปลี่ยนแนวคิดอยูร่่วมกับ

ธรรมชาติสูชุ่มชน เพื่อลดผลกระทบจากการเกิดไฟในพืน้ท่ีเสี่ยง  

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ปอ้งกันและแกไ้ข

ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในระดับพืน้ท่ี  

กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 กิจกรรมสร้างความรว่มมือและสนับสนุนการป้องกันไฟปา่ 

อนุรักษร์ะบบนเิวศ ฟื้นฟูแหลง่นกยูงไทยหายาก  

กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และ

เสริมสร้างความตระหนักในการลดหมอกควันในระดับพื้นท่ี 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของประชาชนใน

ระดับพืน้ท่ีในการลดหมอกควัน  

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2  การอบรมเชงิปฏบัิตกิารสร้างการมสี่วนร่วมในการรักษาระบบ

นเิวศในพืน้ท่ีส าคัญ 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ตุลาคม 2563  ถึง กันยายน 2564 

9. งบประมาณ 3135800 

10. ผลการประเมินระดับความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ทุกภาคส่วนและชุมชนมสี่วนร่วมในการควบคุมและดแูลแก้ไขปัญหาหมอกควันและ

สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพืน้ท่ีลดลง (จ านวนจุดความรอ้นลดลงเมื่อเทียบกับ

ปีก่อนหน้า) 

11. ผลผลิต (Output)  จ านวนวันท่ีคุณภาพอากาศของจังหวัดล าพูน อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

12. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

(Outcome)  

จังหวัดล าพูนมีคุณภาพอากาศดีขึ้น 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

เชงิบวก : ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ของจังหวัดล าพูนอยา่งยั่งยืน 

14. ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนิน

โครงการ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้

การด าเนนิกิจกรรมบางกิจกรรม เช่น การอบรม การประชุม ล่าช้ากวา่ก าหนด และ

ปรับกระบวนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด

ฯ ของคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวัด 

15. ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ การมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ 

ไฟป่าของจังหวัดล าพูนอยา่งยั่งยืน 

16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการ 

- จ านวนจุดความรอ้นในพืน้ท่ีจังหวัดล าพูนลดลง 

- ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงมกีารสง่เสริมอาชีพทดแทนการเผา ในพืน้ท่ี 8 อ าเภอ  

- ส่งเสริมการมสี่วนร่วม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในพืน้ท่ีเสี่ยง 8 ชุมชน 



- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน 

จ านวน 20 ต าบล  

- มกีารจัดท าห้องปลอดฝุ่น จ านวน 218 แห่ง  

- อนุรักษร์ะบบนเิวศนใ์นพืน้ท่ีแหล่งท่ีอยูอ่าศัยนกยูงไทย 

หายาก 1 แหง่ 

- เกิดเครอืขา่ยอุตสาหกรรมรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 1 เครือข่าย 

- มกีารประชาสัมพันธ์ครอบคลุมในพื้นท่ีเสี่ยง 8 อ าเภอ 

17.ข้ อ เส น อ แน ะต่ อ ก า รด า เนิ น

โครงการ  

-  การจัดสรรงบประมาณควรให้ทันต่อสถานการณ์ในช่วงเตรียมการรับมอื เพื่อให้

การด าเนนิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมีความจ าเป็นในการใช้ปฏิบัติงานดับไฟป่า 

ให้เพยีงพอต่อความตอ้งการในแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะพืน้ท่ีเสียงการเกิดไฟปา่ 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนที่ ก าหนด (ระบุ สาเหตุ  แนว

ทางแก้ไข) 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณถัดไป 

กิจกรรมหลักท่ี 1 เสริมสร้างความร่วมมอืในการลดหมอกควันผ่านกลไกการสื่อสาร 

กิจกรรมท่ี 1.1 การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อการบูรณาการผ่านกลไกการสื่อสาร

ระดับจังหวัดและสู่ระดับพืน้ท่ี 

กิจกรรมท่ี 1.2 การอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เพ่ือเสริมสร้างอาชีพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สู่ชุมชนท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมเฝ้าระวัง ลาดตระเวน เพื่อลดการเกดิหมอกควันและไฟ

ป่าในพื้นท่ีเสี่ยง 

กิจกรรมท่ี 2.1 การอบรมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อการปรับเปลี่ยนแนวคิดอยูร่่วมกับ

ธรรมชาติสูชุ่มชน เพื่อลดผลกระทบจากการเกิดไฟในพืน้ท่ีเสี่ยง 

กิจกรรมท่ี 2.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ปอ้งกันและแก้ไข

ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในระดับพืน้ท่ี 

กิจกรรมท่ี 2.3 จัดหาอุปกรณด์ับไฟป่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในระดับพื้นท่ี 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 



 
แบบประเมินตนเอง 

(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 256๓ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

3.ภายใต้ ประเด็นการพัฒ นา

จังหวัด/ยุทธศาสตร์  

 

4. ชื่อแผนงาน   

5.พื้นที่เป้าหมาย 

 

 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรอืไม่) 

 

7. กิจกรรมหลัก/ย่อย 

 

 

8.ร ะ ย ะ เว ล า ใน ก า รด า เ นิ น

โครงการ 

 

9.งบประมาณ  

10. ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ร ะ ดั บ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ 

 

11. ผลผลิต (Output)  

12. ผ ล ลั พ ธ์ จ าก ก ารด า เ นิ น

โครงการ (Outcome) 

 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลง  



ที่เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

14. ปัญ หา อุ ป ส รรคต่ อ ก าร

ด าเนินโครงการ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

 

15. ปั จ จั ย ค ว าม ส า เร็ จ ข อ ง

โครงการ 

 

16. ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ

ด าเนินโครงการ 

 

17.ข้อเสนอแนะต่อการด าเนิน

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้

ตามแผนที่ก าหนด (ระบุสาเหตุ 

แนวทางแก้ไข) 

 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเอง 
(รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของ

จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย จังหวัดล าพูน กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และผูสู้งอายุ กิจกรรมย่อย Safety 

Zone ส าหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมสนับสนุนการจัดวันมหกรรมล าพูน

รวมพลังสร้างคนดี TO BE NUMBER ONE และการเข้าร่วมกิจกรรมกับ

ส่วนกลาง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดย

รณรงค์สร้างกระแสและปลุกจิตส านึกที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ที่ เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกประเภทของจังหวัด

ล าพูน 

3. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัด

ล าพูน 

3.ภายใต้ ประเด็นการพัฒ นา

จังหวัด/ยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 เมืองแหง่คุณภาพชวีิต 

4. ชื่อแผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

 

จังหวัดล าพูน ครอบคลุมพื้นที่ 8 อ าเภอ 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

        (บรรลุหรอืไม่) 

จ านวนสมาชิก จ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 

ทุกอ าเภอด าเนินการ อ าเภอ TO BE NUMBER ONE จ านวนศูนย์เพื่อนใจ 

เพิ่มขึน้อ าเภอละ 1 แหง่ จ านวนชมรมที่ได้เข้าร่วมการน าเสนอผลงาน

ระดับภาคและประเทศ ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดล าพูน ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่ม



ต้นแบบ (บรรลุ) 

7. กิจกรรมหลัก/ย่อย 

 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และผู้สูงอายุ 

กิจกรรมย่อย : Safety Zone ส าหรับเด็กและเยาวชน 

8. ร ะ ย ะ เวล า ใน ก ารด า เ นิ น

โครงการ 

1 ปีงบประมาณ เริ่มตน้ปี ต.ค. 2563 สิน้สุดปี ก.ย. 2564 

9. งบประมาณ 500000 

10. ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ร ะ ดั บ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ 

1. กลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทาง

จติใจใหแ้ก่ตนเอง และได้รับความรูเ้กี่ยวกับการป้องกันตนเองให้

ปลอดภัยจากยาเสพติดกลุ่มขา้ราชการและภาคเอกชนเกิดความสามัคคี

ในการรว่มมอืและบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

จังหวัดล าพูน 

2. สถานการณก์ารใชส้ารเสพติดในกลุ่มเยาวชนลดลง 

11. ผลผลิต (Output)  1. หน่วยงานมกีารด าเนินกิจกรรมครบถ้วน และตามก าหนดระยะเวลา 

2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รอ้ยละ 100 (รายกิจกรรมย่อย) 

3. ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับดีและดี

มาก มากกว่าร้อยละ 90 

12. ผ ล ลั พ ธ์ จ าก ก ารด า เ นิ น

โครงการ (Outcome)  

1. จ านวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.8 

2. จ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในแต่ละประเภท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

10 

3. ทุกอ าเภอ ด าเนนิการ อ าเภอ TO BE NUMBER ONE 

4. จ านวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึน้อ าเภอละ 1 แหง่ 

5. จ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้เข้าร่วมการน าเสนอระดับ

ภาค  

     - ชมรมฯ ในสถานศกึษา 3 ชมรม 

     - ชมรมฯ ในสถานประกอบการ 3 ชมรม 

     - ชมรมฯ ในสถานศกึษา (อาชีวะ)  1 ชมรม 

     - อ าเภอ / ชมรมฯ ในชุมชน 2 ชมรม 

   ระดับประเทศ 

     - ชมรมฯ ในสถานศกึษา 2 ชมรม 

     - ชมรมฯ ในสถานประกอบการ 2 ชมรม 

     - ชมรมฯ ในสถานศกึษา (อาชีวะ)  1 ชมรม 



     - อ าเภอ / ชมรมฯ ในชุมชน 1 ชมรม 

 

6. ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดล าพูน ได้รับ

คัดเลือกเข้าน าเสนอผลการด าเนนิงานระดับประเทศ ประจ าปี 2564 

กลุ่มดเีด่น 

13. ผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นหลังโครงการสิ้นสุด 

เชงิบวก : ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในจังหวัดล าพูน 

14. ปัญ หา อุ ป ส รรคต่ อ ก าร

ด าเนินโครงการ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

 

15. ปั จ จั ย ค ว าม ส า เร็ จ ข อ ง

โครงการ 

1. การให้ความส าคัญของผูบ้ริหารระดับสูง 

2. ความรว่มมอืของสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกประเภท 

16. ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ

ด าเนินโครงการ 

กลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

ให้แก่ตนเอง และได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจาก

ยาเสพติด กลุ่มข้าราชการและภาคเอกชนเกิดความสามัคคีในการร่วมมือ

และบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดล าพูน 

อีกทั้งสถานการณก์ารใชส้ารเสพติดในกลุ่มเยาวชนลดลงอย่างตอ่เนื่อง 

17.ข้อเสนอแนะต่อการด าเนิน

โครงการ  

 

18.กรณีไม่สามารถด าเนินการได้

ตามแผนที่ก าหนด (ระบุสาเหตุ 

แนวทางแก้ไข) 

 

       เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ที่มกีารแพร่ระบาดในหลายพืน้ที่ของประเทศ และ

ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะไวรัสกลายพันธุ์ชนดิสายพันธุ์

เดลต้าที่แพร่กระจายติดตอ่ได้ง่าย ประกอบด้วย กรมสุขภาพจิต แจง้ขอ

เลื่อนการจัดกิจกรมประกวดจังหวัด อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ออกไปจัดในปีงบประมาณ 2565  

       และช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมการประกวด TO BE  NUMBER 

ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP  2021 ระดับ

ภาคเหนือและระดับประเทศ และกิจกรรมการประกวดแขง่ขันเยาวชน

ต้นแบบเก่งปละด ีTO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคและ

ระดับประเทศ จัดขึน้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนมนีาคม 2564 

ซึ่งจัดขึน้ก่อนการแจ้งโอนเงินงบประมาณจากส านักงบประมาณมายัง

จังหวัดล าพูน ทั้งนีส้ านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ด าเนินกิจกรรม

ดังกล่าว โดยใช้เงินงบประมาณจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา



เสพติด ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 

19.โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน

ว า ง แ ผ น จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใน

ปีงบประมาณถัดไป 

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2565 

ขอขอบคุณในการประเมินตนเอง 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก 3 

แบบประเมินความพงึพอใจ 



 

ค ำชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
พ.ศ.2561 – 2565  ในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
เพ่ือน าผลการติมตามและประเมินผลความส าเร็จไปใช้ในการวางแผน ก ากับติดตาม และก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาแผนพัฒนาจังหวัดล าพูนและการด าเนินงานตามแผนในปีต่อไป 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ค าช้ีแจง โปรดตอบแบบสอบถามโดยท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

1. เพศ  [   ] ชาย   [   ] หญิง 
 

2. อำยุ  [   ]ต่ ากว่า 20 ปี  [   ] 20 - 29 ปี  [   ] 30 - 39 ปี 
   [   ] 40 - 49 ปี  [   ] 50 – 59ปี  [   ] 60 ปีขึ้นไป 
 

3. กำรศึกษำ 
[   ] ต่ ากว่าประถมศึกษา  [   ] ประถมศึกษา  [   ] มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

  [   ] อนุปริญญา/เทียบเท่า  [   ] ปริญญาตร ี   [   ] สูงกว่าปริญญาตร ี
 

4. อำชีพ 
[   ] นักเรียน/นักศึกษา  [   ] ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ [   ] ลูกจ้างส่วนราชการ  

  [   ] ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  [   ] รับจ้างทั่วไป   [   ]พนักงานบริษัทเอกชน 
  [   ]เกษตรกรรม/ประมง  [   ]  อ่ืนๆ ............................. 
 

5. สถำนะ 
[   ] ประชาชนทั่วไป  [   ] หน่วยงาน.......................................................................... 

 

ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ ของท่านมากที่สุด 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.เจ้าหน้าที่ได้ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและ
ถูกต้อง 

     

2.การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็ว สะดวก กระตือรือร้น 
ดูแลเอาใจใส่ และเต็มใจในการให้บริการ 

     

3.เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ หรือการให้บริการได้อย่างเหมาะสม 

     

4. ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการ
ให้บริการมีความรวดเร็ว เหมาะสมและชัดเจน 

     

5.การด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการ หน่วยงานมี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 

     

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนตำม 
แผนพัฒนำจังหวัดล ำพูน   พ.ศ. 2561 - 2565 



ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นใน
การด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการ 

     

7.การให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้และแนะน าข้อมูลให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการ 

     

8. ช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรม/
โครงการหรือการให้บริการที่หลากหลาย เช่น การประชุม /
โทรศัพท์ / ไลน์กลุ่ม / เฟสบุ๊ค เป็นต้น 

     

1. 9. การด าเนินกิจกรรม/โครงการหรือการให้บริการสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน 

     

2. 10. ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการหรือการให้บริการ 

     

3. 11. การติดตามความก้าวหน้าภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการหรือการให้บริการ 

     

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรหรือกำรให้บริกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดพูน 
ปีงบประมำณ 2564 

(1) ปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนนิงำนกิจกรรม/โครงกำรหรือกำรให้บริกำร 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

(2) ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 




