สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
เทศบาลนครลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
******************************
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดมีการประชุมเพื่อติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น เทศบาลนครลํ า ปาง ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุ ล าคม 2561 –
กันยายน 2562) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ไปแลว นั้น
เพื่ อปฏิ บั ติให เ ป น ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยการจั ดทํ าแผนพั ฒนาขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๙ (๓) จึงขอรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม
2561 - กันยายน 2562) ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ดังนี้
1. การดําเนินงานในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร)
เทศบาลนครลําปาง มีโครงการตามแผนการดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น 166 โครงการ แยกตาม
ยุทธศาสตร ดังนี้
ย.6 (11 โครงการ)
ย.5 (14 โครงการ)

ย.7 (6 โครงการ)
ย.2 (13 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 1 (28 โครงการ)
ย.1 (28 โครงการ)

ยุทธศาสตรที่ 2 (13 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 3 (44 โครงการ)

ย.4 (50 โครงการ)

ย.3 (44 โครงการ)

ยุทธศาสตรที่ 4 (50 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 5 (14 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 6 (11 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 7 (6 โครงการ)

-2ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวน 28 โครงการ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพของประชาชน มี จํ า นวน
13 โครงการ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 การพั ฒ นาด านการศึก ษา กีฬ า กิจ กรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
มีจํานวน 44 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองปรับภูมิ
ทัศนเมือง และการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจํานวน 50 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีจํานวน 14 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการธํารงไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
มีจํานวน 11 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา สงเสริมดานการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ มีจํานวน 6 โครงการ
2. สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานในภาพรวม
ผลสํ า เร็ จ ของการดํ าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมในภาพรวม จํ านวนทั้ ง สิ้ น 166 โครงการ
ประกอบดวย โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํ านวน 132 โครงการ คิด เปนรอยละ 79.52 โครงการที่อยู
ระหว า งดํ า เนิ น การ จํ า นวน 19 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 11.45 โครงการที่ ยั ง ไม ไ ด ดํ า เนิ น การ จํ า นวน
7 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.22 โครงการที่ยกเลิก จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.82 เปนไปตามแผน
จํานวน 117 โครงการ คิดเปนรอยละ 70.48 และไมเปนไปตามแผน จํานวน 49 โครงการ คิดเปนรอยละ
29.52 โดยมี ง บประมาณที่ ไ ด รั บ จํ า นวน 262,361,547 บาท และงบประมาณที่ ใ ช ไ ป จํ า นวน
196,722,102.45 บาท คิดเปนรอยละ 74.98 ของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด
7 โครงการ
19 โครงการ

8 โครงการ

132
โครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินการ
ยังไมไดดําเนินการ
ยกเลิก
โครงการทั้งหมด
166 โครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จ 132 โครงการ (คิดเปนรอยละ 79.52)
อยูระหวางดําเนินการ 19 โครงการ (คิดเปนรอยละ 11.45)
ยังไมไดดําเนินการ
7 โครงการ (คิดเปนรอยละ 4.22)
ยกเลิก
8 โครงการ (คิดเปนรอยละ 4.82)
งบประมาณที่ไดรับ
262,361,547 บาท
งบประมาณที่ใชไป
196,722,102.45 บาท
(คิดเปนรอยละ 74.98)

-33. สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงาน (แยกตามยุทธศาสตร)
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ ประกอบดวย โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
25 โครงการ โครงการที่ยกเลิก จํานวน 3 โครงการ เปนไปตามแผน จํานวน 25 โครงการ และไมเปนไปตามแผน
จํานวน 3 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ไดรับ จํานวน 106,741,900 บาท และงบประมาณที่ใชไป จํานวน
95,589,191.00 บาท คิดเปนรอยละ 89.55
3 โครงการ

ผลการดําเนินงาน
25 โครงการ

แผนการดําเนินงาน

ดําเนินการแลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินการ
ยังไมไดดําเนินการ
ยกเลิก

3 โครงการ
25
โครงการ

เปนไปตามแผน
ไมเปนไปตามแผน

โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย โครงการที่
ยกเลิก จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

สถานะ
หนวยงาน
โครงการ
ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคมและสรางความเขมแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ไมมีประกาศใหมีการเลือกตั้ง
ยกเลิกโครงการ สํานักปลัด
ลําปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เทศบาล
นครลําปาง
2 สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ไมมีประกาศใหมีการเลือกตั้ง
ยกเลิกโครงการ สํานักปลัด
ประชาธิปไตย
เทศบาล
3 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล เนื่องจาก กรมสงเสริมฯ ใหตั้ง
ยกเลิกโครงการ กองสวัสดิการ
นครลําปาง
งบประมาณรองรับไว แตยังไมได
สังคม
กําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนในการ
เบิกจายงบประมาณ

-4ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีจํานวนโครงการ
ทั้งสิ้น 13 โครงการ ประกอบดวย โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 11 โครงการ เปนไปตามแผน จํานวน
11 โครงการ และไมเปนไปตามแผน จํานวน 2 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ไดรับ จํานวน 2,032,500 บาท
และงบประมาณที่ใชไป จํานวน 1,810,717 บาท คิดเปนรอยละ 89.09
2 โครงการ

แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
11 โครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินการ
ยังไมไดดําเนินการ
ยกเลิก

2 โครงการ
เปนไปตามแผน
ไมเปนไปตามแผน

11
โครงการ

โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย โครงการที่
ยกเลิก จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

สถานะ
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
1 รับฟงความคิดเห็นเทศบัญญัติเทศบาล เทศบาลฯ ไดดําเนินการแตงตั้ง
ยกเลิกโครงการ
นครลําปาง ตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ตามคําสั่งที่ 342/2562 ลงวันที่
12 มีนาคม 2562 และปจจุบัน
อยูระหวางยกรางเทศบัญญัติ จึงยัง
ไมสามารถดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นได
2 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน เนื่องจากในปงบประมาณ 2561
ยกเลิกโครงการ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพ มีเงิน
คงเหลือมากกวา 2 เทาของประมาณ
การรายรับ สปสช. จึงมีหนังสือแจง
งดการจัดสรรงบประมาณป 2562
จากกองทุน สปสช. ดังนั้น เทศบาลฯ
จึงไมสามารถเบิกจายเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในปงบประมาณ 2562 ได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-5ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 การพั ฒ นาด า นการศึ ก ษา กี ฬ า กิ จ กรรมเด็ ก เยาวชน และประชาชน
มีจํ านวนโครงการทั้ งสิ้น 44 โครงการ ประกอบดว ย โครงการที่ดําเนิน การแลว เสร็จ จํานวน 41 โครงการ
โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ โครงการที่ยกเลิก จํานวน 2 โครงการ เปนไปตามแผน จํานวน
41 โครงการ และไมเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ไดรับ จํานวน 77,215,097 บาท
และงบประมาณที่ใชไป จํานวน 71,428,803 บาท คิดเปนรอยละ 92.51

ผลการดําเนินงาน

1 โครงการ 2 โครงการ

41 โครงการ

แผนการดําเนินงาน
3 โครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินการ
ยังไมไดดําเนินการ
ยกเลิก

เปนไปตามแผน
ไมเปนไปตามแผน

41
โครงการ

โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย โครงการที่
ยกเลิก จํานวน 2 โครงการ และ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

สถานะ
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
1 สงเสริมการจัดกระบวนการเรียน
ไมไดรับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมฯ
ยกเลิก
การสอน การบริหารตามหลักปรัชญา
โครงการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
2 สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมไดรับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมฯ
ยกเลิก
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
โครงการ
3 กอสรางประตูดานขางโรงเรียน
ชะลอการกอสราง เนื่องจากตอง
ยังไมได
เทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล)
ดําเนินการกอสรางอาคารเรียน
ดําเนินการ
ใหแลวเสร็จกอน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

-6ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศน
เมือง และการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม มี จํานวนโครงการทั้ งสิ้น 50 โครงการ
ประกอบดวย โคงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 24 โครงการ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน
19 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ โครงการที่ยกเลิก จํานวน 1 โครงการ เปนไป
ตามแผน จํานวน 13 โครงการ และไมเปนไปตามแผน จํานวน 37 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ไดรับ จํานวน
64,244,350 บาท และงบประมาณที่ใชไป จํานวน 16,720,717.27 บาท คิดเปนรอยละ 26

ผลการดําเนินงาน
6 โครงการ

1 โครงการ

19 โครงการ

24 โครงการ

แผนการดําเนินงาน
13
โครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินการ
ยังไมไดดําเนินการ
ยกเลิก

37
โครงการ

เปนไปตามแผน
ไมเปนไปตามแผน

โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 37 โครงการ ประกอบดวย โครงการที่
ดําเนินการแลวเสร็จ 11 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 19 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน
6 โครงการ ยกเลิก จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

สถานะ
หนวยงาน
โครงการ
ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศนเมือง
และการอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1 กอสรางการปดบอฝงกลบมูลฝอย
จะดําเนินการหลังจากบอฝงกลบ
ยกเลิก
สํานักการชาง
ชั้นบนสุด
มีปริมาณขยะเต็มบอฝงกลบตามหลัก
โครงการ
สุขาภิบาล
2 อบรมสงเสริมความรูดานการจัดการ เนื่องจากกอนการอบรมจะตอง
ดําเนินการ สํานักการชาง
น้ําเสีย
ดําเนินการออกสํารวจพื้นที่และ
แลวเสร็จ
กลุมเปาหมายตามแนวทอ ซึ่งเมื่อออก
สํารวจพื้นที่จริงแลว พบวาขอมูลการ
สํารวจไมครบถวน ตรงตามใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ทําใหตองมีการประสาน
ขอมูลเพิ่มเติม จึงทําใหการอบรม
ไมเปนไปตามแผนที่วางไว
3 กอสรางถนนกําแพงเมือง ตั้งแต
เนื่องจากสงแบบลาชา
ดําเนินการ สํานักการชาง
บริเวณบานเลขที่ 115/10
(เบิกจายแลว เปนเงิน 365,000 บาท)
แลวเสร็จ
ถึงบานเลขที่ 115/9

-7ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

สถานะ
หนวยงาน
โครงการ
ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศนเมือง
และการอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4 กอสรางถนนบานดงพัฒนา ซอย 4
อยูระหวางสอบแนวเขตที่ดิน
ยังไมได
สํานักการชาง
ตั้งแตบริเวณบานเลขที่ 295
ดําเนินการ
ถึงถนนบานดง ขางบานเลขที่ 231
5 กอสรางถนนและทอระบายน้ําถนน เนื่องจากสงแบบลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
บานดงไชย ซอย 5 ซอยหลังวัดดงไชย (ทําสัญญาแลว เปนเงิน 737,480 บาท)
ดําเนินการ
ถึงขางบานเลขที่ 231/2
6 กอสรางถนนและทอระบายน้ําถนน อยูระหวางสอบแนวเขตที่ดิน
ยังไมได
สํานักการชาง
บานดงพัฒนา ซอย 4 ซอยขาง
ดําเนินการ
บานเลขที่ 10
7 กอสรางถนนและทอระบายน้ําถนน เนื่องจากสงแบบลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
ดําเนินการ
พหลโยธิน (ซอยขางรานเบตง
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 730,000 บาท)
มินิมารท) ซอยขางบานเลขที่ 221/4
ถึงถนนรอบเวียงขางบานเลขที่ 57
8 กอสรางถนนและทอระบายน้ํา
เนื่องจากผูรับจางกอสรางลาชา
ดําเนินการ สํานักการชาง
ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 9 ตั้งแต
(เบิกจายแลว เปนเงิน 359,000 บาท)
แลวเสร็จ
ขางบานเลขที่ 51/1 ถึงขางบาน
เลขที่ 27
9 กอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนศรี เนื่องจากสงแบบลาชา
ยังไมได
สํานักการชาง
ปงชัย ซอย 2 ตั้งแตถนนศรีปงชัย
ดําเนินการ
ถึงสะพานบานศรีปงชัย
10 กอสรางถนนและทอระบายน้ําถนน เนื่องจากสงแบบลาชา
ดําเนินการ สํานักการชาง
ไฮเวยลําปาง-งาว ซอยขางบานเลขที่ (เบิกจายแลว เปนเงิน 289,500 บาท)
แลวเสร็จ
276 ถึงบริเวณบานเลขที่ 274
11 กอสรางถนนและปรับปรุงบอพักถนน เนื่องจากสงแบบลาชา
ยังไมได
สํานักการชาง
บานดงไชย ซอย 5 ตั้งแตถนนวังขวา
ดําเนินการ
ขางบานเลขที่ 223/6 ถึงบริเวณ
บานเลขที่ 25/3
12 กอสรางถนนและปรับปรุงบอพักถนน เนื่องจากสงแบบลาชา
ดําเนินการ สํานักการชาง
ปาไม ซอยขางบานเลขที่ 19
(เบิกจายแลว เปนเงิน 256,000 บาท)
แลวเสร็จ
ถึงถนนวังเหนือบานเลขที่ 10
13 กอสรางปายชื่อถนนซอยในเขต
เนื่องจากสงแบบลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
เทศบาลนครลําปาง
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 300,000 บาท)
ดําเนินการ

-8ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

สถานะ
หนวยงาน
โครงการ
ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศนเมือง
และการอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
14 กอสรางปายชื่อถนนในเขตเทศบาล
เนื่องจากสงแบบลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
นครลําปาง
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 247,500 บาท)
ดําเนินการ
15 ปรับปรุงถนนชางแตม (กําแพงเมือง) เนื่องจากสงแบบลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
ตั้งแตถนนทาตนเกี๋ยงถึงถนนประตูมา (ทําสัญญาแลว เปนเงิน 474,000 บาท)
ดําเนินการ
16 ปรับปรุงถนนซอยกูเกิ้ง ตั้งแตถนน
อยูระหวางดําเนินการกอสราง
อยูระหวาง สํานักการชาง
ฉัตรไชยขางบานเลขที่ 246/9
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 1,837,000 บาท) ดําเนินการ
ถึงถนนมนตรี ขางบานเลขที่ 48/1
17 ปรับปรุงถนนตัดใหม ตั้งแตถนน
อยูระหวางสอบแนวเขตที่ดิน
ยังไมได
สํานักการชาง
ดําเนินการ
เรือนแพ ถึงถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 1019
18 ปรับปรุงถนนทางเขาชุมชนเจริญสุข เนื่องจากสงแบบลาชา
ดําเนินการ สํานักการชาง
(ขางบริษัท โควยูฮะ)
(เบิกจายแลว เปนเงิน 153,000 บาท)
แลวเสร็จ
19 ปรับปรุงถนนทิพยชาง ตั้งแตถนน
เนื่องจากสงแบบลาชา
ดําเนินการ สํานักการชาง
ราชบุตร ถึงถนนบุญวาทย
(เบิกจายแลว เปนเงิน 811,000 บาท)
แลวเสร็จ
20 ปรับปรุงถนนปงสนุก ซอย 4 ตั้งแต เนื่องจากสงแบบลาชา
ดําเนินการ สํานักการชาง
ถนนปงสนุกขางบานเลขที่ 235/1
(เบิกจายแลว เปนเงิน 756,000 บาท)
แลวเสร็จ
ถึงถนนจามเทวี ซอย 3
21 ปรับปรุงถนนปงสนุก ซอยวังคํา ตั้งแต เนื่องจากสงแบบลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
ถนนปงสนุกขางบานเลขที่ 220/1
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 790,000 บาท)
ดําเนินการ
ถึงถนนจามเทวีขางบานเลขที่ 235
22 ปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแตถนน
เนื่องจากสงแบบลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
ดําเนินการ
ประตูมา ขางบานเลขที่ 187
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 450,000 บาท)
ถึงถนนประตูมา ซอย 1
23 ปรับปรุงถนนประตูมา ตั้งแตบริเวณ เนื่องจากสงแบบลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
บานเลขที่ 72 ถึงถนนพระแกว
ดําเนินการ
24 ปรับปรุงถนนพระเจาทันใจ ซอย 2
อยูระหวางดําเนินการกอสราง
อยูระหวาง สํานักการชาง
ตั้งแตขางบานเลขที่ 34 ถึงถนน
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 1,300,000 บาท) ดําเนินการ
กําแพงเมือง
25 ปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 (ซอย เนื่องจากกอสรางลาชา
ดําเนินการ สํานักการชาง
ขาวปน) ตั้งแตขางบานเลขที่ 29
(เบิกจายแลว เปนเงิน 328,000 บาท)
แลวเสร็จ
ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน
26 ปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต เนื่องจากสงงานลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
ถนนพระบาท ถึงบานเลขที่ 164
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 1,536,000 บาท) ดําเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

สถานะ
หนวยงาน
โครงการ
ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศนเมือง
และการอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
27 ปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยขาง
เนื่องจากสงแบบลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
บานเลขที่ 140/128 ถึงถนนไฮเวย (ทําสัญญาแลว เปนเงิน 555,000 บาท)
ดําเนินการ
ลําปาง-งาว
28 ปรับปรุงถนนวัดมอนจําศีล ซอย 2
เนื่องจากสงแบบลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
ตั้งแตถนนวัดมอนจําศีล ถึงบาน
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 915,000 บาท)
ดําเนินการ
เลขที่ 21
29 ปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
เนื่องจากสงแบบลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 1,810,000 บาท) ดําเนินการ
30 ปรับปรุงอาคารวัฒนธรรมภายใน
อยูระหวางดําเนินการกอสราง
อยูระหวาง สํานักการชาง
สวนสาธารณะเขลางคนคร
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 793,427 บาท)
ดําเนินการ
31 ปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ํา (ศาลา
อยูระหวางดําเนินการกอสราง
อยูระหวาง สํานักการชาง
เฉลิมพระเกียรติ) และสะพาน
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 929,000 บาท)
ดําเนินการ
ขามสระน้ําในสวนสาธารณะ
เขลางคนคร
32 กอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะเวียง เนื่องจากสงแบบลาชา
อยูระหวาง สํานักการชาง
ละกอน
ดําเนินการ
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 10,850,000
บาท)
33 กอสรางปรับปรุงระบบน้ํา
อยูระหวางการประมาณราคา
ยังไมได
สํานักการชาง
สวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา
เนื่องจากเปนงานที่ตองสืบราคา
ดําเนินการ
จากผูเชี่ยวชาญ
34 ปรับปรุงรั้วดานขางสวนสาธารณะ
อยูระหวางดําเนินการกอสราง
อยูระหวาง สํานักการชาง
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 259,800 บาท)
ดําเนินการ
(ประตูเวียง)
35 ปรับปรุงรั้วและฐานประดับตกแตง
เนื่องจากสงแบบลาชา
ดําเนินการ สํานักการชาง
ตนไมในสวนสาธารณะเขลางคนคร
(เบิกจายแลว เปนเงิน 395,000 บาท)
แลวเสร็จ
36 กอสรางบอฝงกลบมูลฝอย
อยูระหวางดําเนินการกอสราง
อยูระหวาง สํานักการชาง
(ทําสัญญาแลว เปนเงิน 2,880,000 บาท) ดําเนินการ
37 รณรงคการลด ละ เลิกใชภาชนะโฟม เนื่องจากมีขอจํากัดดานบุคลากร
ดําเนินการ กองสาธารณสุข
บรรจุอาหารในชุมชน
จึงพิจารณาโครงการที่เรงกอน ทําให
แลวเสร็จ และสิ่งแวดลอม
โครงการนี้ลาชา ทั้งนี้ โครงการ
ดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้น
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียบรอยแลว

-10ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ ประกอบดวย โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 14 โครงการ เปนไป
ตามแผน จํานวน 11 โครงการ และไมเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ไดรับ จํานวน
โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย โครงการที่

แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
14
โครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินการ
ยังไมไดดําเนินการ
ยกเลิก

3 โครงการ

เปนไปตามแผน
ไมเปนไปตามแผน

11
โครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริการจัดการองคกรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 ปรับปรุงหองทํางานสํานักงาน
เนื่องจากตองใชเวลาในการจัดทํา
ทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง แบบแปลน จึงทําใหลาชา
(เบิกจายแลว เปนเงิน 230,000 บาท)
2 กอสรางทางลาดคนพิการ บริเวณชั้น เนื่องจากตองใชเวลาในการจัดทํา
1 อาคารสํานักการชาง-กองคลัง
แบบแปลน จึงทําใหลาชา
(เบิกจายแลว เปนเงิน 150,000 บาท)
3 ติดตั้งเสารับสงสัญญาณวิทยุสื่อสาร เนื่องจากชางไมมีประสบการณดาน
การออกแบบเสาวิทยุสื่อสารมากอน
จึงทําใหดําเนินการจัดทําแบบแปลน
ลาชา
(เบิกจายแลว เปนเงิน 80,900.73 บาท)

สถานะ
โครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สํานักปลัด
เทศบาล

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สํานักปลัด
เทศบาล

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สํานักปลัด
เทศบาล

-11ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการธํารงไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการ ประกอบดวย โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 11 โครงการ เปนไป
ตามแผน จํานวน 5 โครงการ และไม เปนไปตามแผน จํานวน 1 โครงการ โดยมี งบประมาณที่ไดรับ จํานวน
6,783,000 บาท และงบประมาณที่ใชไป จํานวน 6,664,122.88 บาท คิดเปนรอยละ 98.25

ผลการดําเนินงาน
11 โครงการ

แผนการดําเนินงาน
ดําเนินการแลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินการ
ยังไมไดดําเนินการ
ยกเลิก

เปนไปตามแผน
ไมเปนไปตามแผน

11
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา สงเสริมดานการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น
6 โครงการ ประกอบด ว ย โครงการที่ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ จํ า นวน 6 โครงการ เป น ไปตามแผน จํ า นวน
5 โครงการ และไมเปนไปตามแผน จํานวน 1 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ไดรับ จํานวน 3,810,800 บาท และ
งบประมาณที่ใชไป จํานวน 3,697,238.57 บาท คิดเปนรอยละ 97.02

ผลการดําเนินงาน
6 โครงการ

แผนการดําเนินงาน
ดําเนินการแลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินการ
ยังไมไดดําเนินการ
ยกเลิก

1
โครงการ

เปนไปตามแผน
ไมเปนไปตามแผน

5
โครงการ

โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 1 โครงการ ประกอบดวย โครงการที่
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาสงเสริมดานการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
1 จัดงานทองเที่ยวเมืองเกา
เนื่องจากหวงระยะเวลาที่จัดงานซ้ําซอนกับ
เขลางคนคร
กิจกรรมอื่น เชน งานรถไฟรถมาลําปาง งาน
ขัวหลวงรัษฎา 102 ป และตรงกับชวง
เลือกตั้ง สส. จึงไดเลื่อนกําหนดการออกไป
ประกอบกับเทศบาลฯ มองวาในชวงเดือน
พ.ค. - ก.ค. ไมใชฤดูกาลแหงการทองเที่ยว
จึงไดนําการจัดงานดังกลาวมาดําเนินการ
ในชวงนี้แทน เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ
ไปในตัว

สถานะ
โครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สํานักปลัด
เทศบาล

-124. สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงาน (แยกตามสํานัก/กอง)
เทศบาลนครลําปาง มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น 166 โครงการ
แยกตามสํานัก/กอง ดังนี้
4.1 แยกตามการใชจายงบประมาณ
หนวยงาน
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง
4. สํานักการชาง
5. สํานักการศึกษา
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
7. กองสวัสดิการสังคม
รวม

จํานวน
โครงการ

ไดรับ

20
3
1
49
53
16
24
166

8,180,800
198,900
30,000
64,184,350
83,653,097
2,452,500
103,661,900
262,361,547

งบประมาณ
เบิกจาย
คิดเปน
รอยละ
4,355,883.80 53.25
57,424.00 28.87
25,928.00 86.43
16,647,444.27 25.94
77,783,043.88 92.98
2,209,752.00 90.10
95,642,626.50 92.26
196,722,102.45 74.98

คงเหลือ
3,824,916.20
141,476.00
4,072.00
47,536,905.73
5,870,053.12
242,748.00
8,019,273.50
65,639,444.55

4.2 แยกตามผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง
4. สํานักการชาง
5. สํานักการศึกษา
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
7. กองสวัสดิการสังคม
รวม

จํานวน
โครงการ
20
3
1
49
53
16
24
166

ดําเนินการแลว
เสร็จ
18
3
1
23
50
14
23
132

ผลการดําเนินงาน
คิดเปน
อยูระหวาง
รอยละ
ดําเนินการ
90.00
100.00
100.00
46.94
19
94.34
87.50
95.83
79.52
19

ยังไมได
ดําเนินการ
6
1
7

ยกเลิก
2
1
2
2
1
8

จากผลการดําเนินงาน พบวา
1. สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล มี จํ า นวนโครงการที่ รั บ ผิ ด ชอบ จํ านวน 20 โครงการ ดํ า เนิ น การ
แลวเสร็จ 18 โครงการ และยกเลิก 2 โครงการ ไดแก โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางและ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลําปง และโครงการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เนื่องจาก ยังไมมี
การประกาศใหมีการเลือกตั้ง
2. กองวิชาการและแผนงาน มีจํานวนโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 3 โครงการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 3 โครงการ
3. กองคลัง มีจํานวนโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 1 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
1 โครงการ

-134. สํานักการชาง มีจํานวนโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 49 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 23 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 19 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 6 โครงการ ซึ่งสวนใหญจะ
เป น โครงการในด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน โดยสาเหตุสว นใหญ พบว า เกิ ดการจากสงแบบลาช า บางโครงการ
อยูระหวางตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และยกเลิก จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการกอสรางการปดบอฝงกลบ
มูลฝอยชั้นบนสุด เนื่องจากจะดําเนินการหลังจากบอฝงกลบมีปริมาณขยะเต็มบอผังกลบตามหลักสุขาภิบาล
5. สํานักการศึกษา มีจํานวนโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 53 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 50 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 1 โครงการ ไดแก โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียนเทศบาล 1
(บานแสนเมืองมูล) ไดมีการชะลอการกอสราง เนื่องจากตองดําเนินการกอสรางอาคารเรียนใหแลวเสร็จกอน
ยกเลิก จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนย การเรียนรู ตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ
โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน เนื่องจาก ไมไดรับเงินอุดหนุนจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
6. กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดลอม มีจํานวนโครงการที่รับ ผิดชอบ จํานวน 16 โครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 14 โครงการ ยกเลิก จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการรับฟงความคิดเห็นเทศ
บัญญัติเทศบาลนครลําปาง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เนื่องจาก เทศบาลฯ ไดดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติ ตามคําสั่งที่ 342/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 และปจจุบันอยู
ระหว า งยกร า งเทศบั ญ ญั ติ จึ ง ยั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ได และโครงการสมทบกองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เนื่องจากในปงบประมาณ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพมีเงิน
คงเหลือมากกวา 2 เทาของประการรายรับ สปสช. จึงมีหนังสือแจงงดการจัดสรรงบประมาณป 2562 จาก
กองทุน สปสช. ดังนั้น เทศบาลฯ จึงไมสามารถเบิกจายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในปงบประมาณ
2562 ได
7. กองสวัสดิการสังคม มีจํานวนโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 24 โครงการ ดําเนินการแลว
เสร็จ จํานวน 23 โครงการ ยกเลิก จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร
ลํา ปาง เนื่องจากกรมส งเสริมการปกครองทองถิ่น ใหตั้งงบประมาณรองรับไว แตยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ
ที่ชัดเจนในการเบิกจายงบประมาณ
4.3 แยกตามแผนการดําเนินงาน
หนวยงาน
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง
4. สํานักการชาง
5. สํานักการศึกษา
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
7. กองสวัสดิการสังคม
รวม

จํานวน
โครงการ
20
3
1
49
53
16
24
166

เปนไปตามแผน
14
3
1
13
50
13
23
117

แผนการดําเนินงาน

ไมเปนตามแผน
6
36
3
3
1
49

-14จากแผนการดําเนินงาน พบวา
1. สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล มี จํ า นวนโครงการที่ รั บ ผิ ด ชอบ จํ านวน 20 โครงการ ดํ า เนิ น การ
เปนไปตามแผน จํานวน 14 โครงการ ไมเปนไปตามแผน จํานวน 6 โครงการ
2. กองวิชาการและแผนงาน มีจํานวนโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 3 โครงการ ดําเนินการ
เปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ
3. กองคลัง มีจํานวนโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 1 โครงการ ดําเนินการเปนไปตามแผน
จํานวน 1 โครงการ
4. สํ า นักการชา ง มี จํ านวนโครงการที่รับ ผิดชอบ จํานวน 49 โครงการ ดําเนิน การเปน ไป
ตามแผน จํานวน 13 โครงการ ไมเปนไปตามแผน จํานวน 36 โครงการ
5. สํานักการศึกษา มีจํานวนโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 53 โครงการ ดําเนินการเปนไป
ตามแผน จํานวน 50 โครงการ ไมเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ
6. กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดลอม มีจํานวนโครงการที่รับ ผิดชอบ จํานวน 16 โครงการ
ดําเนินการเปนไปตามแผน จํานวน 13 โครงการ ไมเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ
7. กองสวั สดิ การสั งคม มีจํ านวนโครงการที่ รับ ผิดชอบ จํานวน 24 โครงการ ดํ าเนิน การ
เปนไปตามแผน จํานวน 23 โครงการ ไมเปนไปตามแผน จํานวน 1 โครงการ
5. สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงาน (งบ สปสช.)
ผลสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรม (งบ สปสช.) จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 8 โครงการ
ประกอบดวย โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามแผน จํานวน
7 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.50 และไมเปนไปตามแผน จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.50 โดยมี
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 656,553 บาท และงบประมาณที่ใชไป จํานวน 614,533 บาท คิดเปนรอยละ
93.60
1 โครงการ
8 โครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินการ
ยังไมไดดําเนินการ
ยกเลิก

7 โครงการ

เปนไปตามแผนการ
ดําเนินงาน
ไมเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงาน

โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 1 โครงการ (งบ สปสช.) ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 อบรมใหความรูแกผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (care giver) และ อสม.
เรื่อง การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทางรางกายและการเคลื่อนไหว

เหตุผล
เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนกิจกรรมหนึ่ง
ในโครงการนวัตกรรมบานตนแบบสุขภาวะ
ผูปวยเรื้อรังฯ ซึ่งเมื่อดําเนินโครงการ
นวัตกรรมตนแบบฯ ลาชา จึงทําใหโครงการนี้
ซึ่งเปนกิจกรรมยอยลาชาไปดวย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-156. สรุปผลสําเร็จของการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ (แยกตามประเภทครุภัณฑ)
โดยผลสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การจัด ซื้อ ครุ ภัณฑ (แยกตามประเภทครุภั ณฑ ) จํา นวนทั้ งสิ้ น
102 รายการ ประกอบด ว ย โครงการที่ ดําเนิ น การแลว เสร็ จ จํ านวน 76 รายการ คิ ด เป น ร อ ยละ 74.51
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 24 รายการ คิดเปนรอยละ 23.53 ยกเลิก จํานวน 2 รายการ คิดเปนรอยละ
1.96 เปนไปตามแผน จํานวน 49 รายการ คิดเปนรอยละ 48.04 และไมเปนไปตามแผน จํานวน 53 รายการ
คิดเปนรอยละ 51.96 โดยมีงบประมาณที่ไดรับ จํานวน 19,533,800 บาท และงบประมาณที่ใชไป จํานวน
5,512,638 บาท คิดเปนรอยละ 28.22
24 โครงการ

2 โครงการ

โดยครุภัณฑที่ยกเลิก จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

1 ระบบทะเบียนทรัพยสิน เนื่องจากกรมสงเสริมฯ กําหนดให อปท. ดําเนินการบันทึก
ขอมูลทะเบียนทรัพยสนิ ในระบบ e-LAAS ดังนั้น เพื่อไมใหเกิด
การซ้ําซอนในการปฏิบัติงานจึงยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ
ดังกลาว
2 รถลากจูงพรอมบุษบก เพื่อนํางบประมาณไปจัดทําบริการสาธารณะในเขตพื้นที่
สํานักการศึกษา
เทศบาลนครลําปาง เนื่องจากในเขตเทศบาลยังมีถนนหลาย
สายทางที่มีสภาพชํารุดเสียหาย ขาดการปรับปรุงสภาพผิว
จราจร ทําใหประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไปมาเดินทางไม
สะดวก
7. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร/โครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่จังหวัดลําปาง ไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 03242 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม
2562 เรื่ อง ซั กซ อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒ นาท องถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค กรปกครอง
สว นท องถิ่ น ซึ่งไดกํา หนดแนวทางการพิ จ ารณาการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทองถิ่น ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว าดวยการจั ดทําแผนพัฒ นาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2548 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยเปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย นั้น

-16บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดจัดใหมีการประชุม เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชัยพฤกษ ชั้น 4 อาคารสํานักการชาง – กองคลัง และได
ดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ความสอดคล อ งแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น และติดตามและประเมิ นผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนที่เรียบรอยแลว สรุปผลการประเมิน ดังนี้
(1) การติ ด ตามและประเมิน ผลยุท ธศาสตรเ พื่ อความสอดคล องแผนพั ฒนาท องถิ่ น ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ
16.43
15.00
50.86
8.57
8.86
8.57
4.14
4.00
4.00
4.14
4.29
4.29
82.29

 เกณฑ การประเมิ น ผลยุทธศาสตรเพื่อใหเ กิดความสอดคลองและขับ เคลื่อนการพัฒ นา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลนครบลําปาง พบวา ระดับคะแนน
เฉลี่ยอยูที่รอยละ 82.29 ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดไว 

-17(2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1. การสรุปสถานการณการพิจารณา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ
ไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวา
ที่จะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)

คะแนนเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ
8.71
8.43
8.57
8.71
50.86
4.43
4.43
4.29

(5)
(5)

4.29
3.86

(5)
(5)
(5)

3.86
4.43
4.00

(5)
(5)
(5)

4.14
4.57
4.14

(5)
100

4.43
85.29

เกณฑการประเมินผลโครงการเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลนครลําปาง พบวา ระดับคะแนนเฉลี่ย
อยูที่รอยละ 85.29 ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดไว 

-188. ขอเสนอแนะ

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการฯ ไดมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรตรวจสอบแนวเขตที่ดินใหเรียบรอย กอนดําเนินโครงการ
2. ควรกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
3. ควรกําชับใหสํานักการชางบริหารจัดการหวงเวลาในการจัดทําแบบแปลนและประมาณการ
กอสรางทุกประเภท เนื่องจากสงผลใหการดําเนินโครงการไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
4. ควรจัดหาบุคลากรทดแทน กรณีที่ผูรับผิดชอบโครงการไมสามารถดําเนินโครงการในหวง
เวลาที่กําหนดได
**************************************************

