


 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลนครล าปาง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
****************************** 

 

  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้มีการประชุมเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564–กันยายน
2565) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ไปแล้ว นั้น  

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 
2564 - กันยายน 2565) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบดังนี้ 

1. การด าเนินงานในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร์) 
เทศบาลนครล าปาง มีโครงการตามแผนการด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น 111 โครงการ แยกตาม

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 25 โครงการ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีจ านวน       
14 โครงการ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน         
มีจ านวน 27 โครงการ 

ย.1 (25 โครงการ)

ย.2 (14 โครงการ)

ย.3 (27 โครงการ)ย.4 (23 โครงการ)

ย.5 (9 โครงการ)
ย.6 (9 โครงการ) ย.7 (4 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (25 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (14 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (27 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (23 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 (9 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 (9 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 (4 โครงการ)
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    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองปรับภูมิทัศน์เมือง 
และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 23 โครงการ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
มีจ านวน 9 โครงการ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการธ ารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม 
มีจ านวน 9 โครงการ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ มีจ านวน 4 โครงการ 

2. สรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวม 
ผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม จ านวนทั้งสิ้น 111 โครงการ 

ประกอบด้วย โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 80 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 72.07 โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.71 โครงการที่ยกเลิก จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
16.22 เป็นไปตามแผน จ านวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.45 และไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 55 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 49.55 โดยมีงบประมาณท่ีได้รับ จ านวน 381,400,473 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จ านวน 
179,234,742.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.99 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 โครงการ
18 โครงการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยกเลิก          

80 โครงการ 

 
โครงการทั้งหมด          111  โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ       80   โครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 72.07) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ      13   โครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 11.71) 
ยกเลิก                18   โครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 16.22) 
งบประมาณที่ได้รับ 381,400,473   บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป 179,234,742.27 บาท (คิดเป็นร้อยละ 46.99) 
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3. สรุปผลส าเร็จของการด าเนินงาน (แยกตามส านัก/กอง) 

1. ส านักปลัดเทศบาล มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  เป็นไปตามแผน จ านวน  6  โครงการ ไม่เป็นไปตาม
แผน 4 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ ได้รับ จ านวน 4,650,000 บาท และงบประมาณที่ ใช้ ไป จ านวน 
3,731,471.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างด าเนินการ

ยังไม่ได้ด าเนินการ

10 โครงการ

6 โครงการ

แผนการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผน
ไม่เป็นไปตามแผน

4 โครงการ 

56 โครงการ

55 โครงการ

เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน

ไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน

โครงการทั้งหมด        111    โครงการ 
เป็นไปตามแผน              56    โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50.45) 
ไม่เป็นไปตามแผน          55    โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 49.55) 



ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

2 โครงการ
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❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 4 โครงการ❖ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 อบรมเทศกิจอาสาจราจร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดโควิค-19 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

2 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

มีภารกิจจากกรณีฝนตกหนักและ
น้ าท่วม ต้นไม้ล้ม วาตภัย  อุทกภัย 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดล าปาง 
- สถานการณ์การแพร่ระบาด 
โควิด–19  
- การเบิกจ่ายงบประมาณน้อย 
เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ
ไม่ได้มีการเบิกจ่ายเพราะมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่ซื้อไว้แล้วใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
4 ถนนวัฒนธรรม เนื่องจากสถานการณ์  COVID-19  ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

2. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการที่แล้วเสร  จ านวน 2 โครงการ เป็นไปตามแผน จ านวน 2 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จ านวน 
180,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จ านวน 72,100  บาท คิดเป็นร้อยละ 40.06  

 

 

 

 

 

 

3. กองคลัง ไม่มีโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

4. ส านักช่าง  มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 25 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่แล้วเสร็จ 11 
โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 โครงการ ยกเลิก 4 โครงการ เป็นไปตามแผน จ านวน 6  โครงการ ไม่เป็นไปตาม
แผน 19 โครงการ  โดยมีงบประมาณท่ีได้รับ จ านวน 175,723,500 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จ านวน 
7,360,820.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.19 

2 โครงการ

แผนการด าเนินงาน

เป็นไปตาม
แผน



ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

11 โครงการ

10 โครงการ

4 โครงการ
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❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 19 โครงการ❖ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง  
                   และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อยู่ในช่วงมาตรการป้องกันการ
ระบาดของโรคโควิด – 19  

ยกเลิก ส านักช่าง 

2 ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลน   
ท าให้ผู้รับจ้างต้องกลับไปด าเนินการแก้ไข  
จึงเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักช่าง 

3 ก่อสร้างบ่อพักน้ าเสียบริเวณถนน
เลียบแม่น้ าวังใต้สะพานศรี
เชียงใหม่ 

- เนื่องจากแขวงการทางหลวงก่อสร้างวง
แหวนกลับรถ ส่งผลให้เส้นทางน้ าเปลี่ยน 
ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง 
- ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าหากมกีาร
ก่อสร้างในเขตแม่น้ าวัง 

ยกเลิก ส านักช่าง 

4 ปรับปรุงสะพานฟุตบอลและลู่วิ่ง
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน 

อยู่ระหว่างการจัดท ารูปแบบ
รายการก่อสร้าง 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ส านักช่าง 

5 ก่อสร้างสนามกีฬาภายใน 
สวนสาธารณะเวียงละกอน 

อยู่ระหว่างการจัดท ารูปแบบ
รายการก่อสร้าง 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ส านักช่าง 

6 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบ
ประปาภายในสวนสาธารณะ 
เวียงละกอน 

อยู่ระหว่างการจัดท ารูปแบบ
รายการก่อสร้าง 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ส านักช่าง 

7 ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง อยู่ระหว่างก่อสร้าง อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ส านักช่าง 

8 ปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ าวังฝั่งซ้าย 
ตั้งแต่ชุมชนดอนไชย ถึงชุมชนท่า
คราวน้อย 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ส านักช่าง 

แผนการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

6 โครงการ
19 โครงการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะ

โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง  
                   และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9 ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า 

ถนนบ้านดง ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 
42/4 ถึงบ้านเลขที่ 14 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ส านักช่าง 

10 ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า 
ถนนบ้ านดง ไชย  ซอย  2  ข้ า ง
บ้านเลขท่ี 201 ถึงบ้านเลขที่ 174 

จัดท าแบบแปลนและประมาณราคา
ล่าช้า 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักช่าง 

11 ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนน
บ้านดงพัฒนา ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 
63 ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 และ
ถึงถนนบ้านดงพัฒนา บ้านเลขท่ี 12/4 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ส านักช่าง 

12 ปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้าน
ดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48 
ถึงบ้านเลขที่ 56    

จัดท าแบบแปลนและประมาณราคา
ล่าช้า 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักช่าง 

13 ปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาท  
ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ล าปาง - งาว ถึง
ถนนเลียบคลองชลประทาน 

อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ส านักช่าง 

14 ปรับปรุงทางเท้าถนนมนตรี ตั้งแต่
ถนนสุเรนทร์ถึงถนนฉัตรไชย 

อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ส านักช่าง 

15 ปรับปรุ งทางเท้าถนนสุ เรนทร์  
ตั้งแต่ถนนมนตรีถึงถนนประสาน
ไมตร ี

อยู่ระหว่างก่อสร้าง อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ส านักช่าง 

16 ปรั บปรุ ง ร ะบบน้ า พุ ล าน รั กบี้  
สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา 

ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ  
ลป 52004/501 ลว. 16 ส.ค. 65 
เนื่องจากงบประมาณที่เพิ่มขึ้นสูงกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 

ยกเลิก ส านักช่าง 

17 ปรับปรุ งระบบบ่อบาดาลศูนย์
จัดการมูลฝอยเทศบาลนครล าปาง 

จะต้องขอใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล
และขอใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล ตาม
พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.2520 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนด าเนินการ 

ยกเลิก ส านักช่าง 

18 อบรมเผยแพร่ความรู้ เ กี่ ยวกับ
กฎหมายควบคุ ม อ า ค า ร แ ล ะ
กฎหมายผังเมือง 

ห้วงเวลาการจัดอบรมต้องสอดคล้อง
กับหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมฯ ท า
ให้จัดการอบรมได้ล่าชา้กว่าก าหนด 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักช่าง 

19 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านคร
ล าปาง 

ห้วงเวลาการจัดอบรมต้องสอดคล้อง
กับหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมฯ ท า
ให้จัดการอบรมได้ล่าชา้กว่าก าหนด 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักช่าง 

 



ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างด าเนินการ
ยังไม่ได้ด าเนินการ
ยกเลิก

2 โครงการ
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5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 12 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ ยกเลิก 2  
โครงการ  เป็นไปตามแผน จ านวน 5 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 11 โครงการ โดยมีงบประมาณท่ี
ได้รับ จ านวน 6,151,140 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จ านวน 818,353.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.30 

 

 

 

 

 

 

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 11 โครงการ❖ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน 
1 รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายเพ่ือป้องกัน

โรคติดต่อที่มียุงลายพาหนะ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิค-19 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

2 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานห้องส้วม
สาธารณะในเขตเทศบาลนครล าปาง 
 

เนื่องจากห้องส้วมสาธารณะอยู่
ระหว่างการก่อสร้างของสวนสาธารณะ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

3 อบรมสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาล
นครล าปาง 
 

จากสถานการณ์โควิค-19 จึงมีความ
จ าเป็นต้องเลื่อนการจัดการ จะ
ด าเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

4 อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ล าปางในการขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เนื่องจากชุมชนจ านวน 85 ชุมชน    
ยังไม่มีคณะกรรมการชุมชน  จึงไม่มี
ตัวแทน เพื่อมาท าบันทึกข้อตกลงรับ
เงินอุดหนุนจากเทศบาลนครล าปาง 
และไม่มีคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

5 กิจกรรมบ าบัดในกลุ่มผู้มีภาวะพ่ึงพิง
และผู้สูงอายุเทศบาลนครล าปาง  
ปี 2565 

เนื่องจากขอรับงบประมาณจาก 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติ
งบประมาณให้ล่าช้า  

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

5 โครงการ

11 โครงการ

แผนการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผน

12 โครงการ 
2 โครงการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การ
ระบาดโรคติดต่อในพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 
2565 

ค่าใช้จ่ายงบประมาณจากการจัดกิจกรรม
ในโครงการเพ่ิมขึ้นจากที่ตั้งไว้ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

7 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาล 
นครล าปาง 
 

เนื่องด้วยขั้นตอนการด าเนินงานมีความ
เกี่ ยวข้องกับหลายหน่วยงานมี การ
รวมกลุ่มกันจ านวนมากประกอบกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 และมาตรการการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ยังมีผล
บังคับใช้ ท าให้การด าเนินการโครงการไม่
เป็ นไปตามแผน ส่ งผลให้ ไม่ บรรลุ
เป้าหมายและวัตถประสงค์ (ท าบันทึก
ข้อเสนอขออนุมัติยกเลิกโครงการตาม
บันทึก ที่ ลป 52005/4407   
ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 ) 

ยกเลิก กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

8 ปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) ขั้นตอนการออกแบบและประมาณ
ราคาล่าช้า 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

9 ปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) ขั้นตอนการออกแบบและประมาณ
ราคาล่าช้า และต้องเสนอญัตติเพ่ือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
รายละเอียดงาน จากมติที่ประชุมสภา
เทศบาลนครล าปาง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

10 อบรมผู้ประกอบการในตลาดสด 
ส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ยังคงพบ 
ผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง การจัดการ
โครงการมีการรวมกลุ่มจ านวนมาก  
จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคได้ ท าให้ไม่สามารถจัดอบรม
ได้ครบทั้ง 4 รุ่น จัดได้เพียง 2 รุ่น 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
11 ปรับปรุงห้องท างาน ชั้น 1 อาคาร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนการออกแบบและประมาณ
ราคาล่าช้า 
 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 



ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

6 โครงการ

27 โครงการ

1 โครงการ

แผนการด าเนินงาน

เป็นไปตาม
แผน

24 โครงการ

10 โครงการ
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6. ส านักการศึกษา  มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 34 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ จ านวน 27 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ และยกเลิก จ านวน 6  โครงการ เป็นไปตามแผน 
จ านวน 24 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 10 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จ านวน 88,705,033 
บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จ านวน 66,016,926.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.42 

 

 

 

 

 

 

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 10 โครงการ❖ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะ

โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
1 จัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครล าปาง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ยกเลิก การจัดการแข่งขันคนเก่ง 

ยกเลิก ส านักการศึกษา 

2 จัดงานวันครู 16 มกราคม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยกเลิก ส านักการศึกษา 
3 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัด

กิจกรรมพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  
ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และห้อง
นิทรรศการหมุนเวียนได้ ปรับเปลี่ยน
เป็นห้องท างานของส านักการช่างและ
งานท่องเที่ยว 

ยกเลิก ส านักการศึกษา 

4 ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้      
ด้านกีฬา 

เนื่องจากสถานการณ์โควิค- 19  
 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ส านักการศึกษา 

5 ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
ม่อนกระทิง 

เนื่องจากการปรับปรุงรั้วท าเพียงด้าน
เดียว จึงยกเลิก และมีนโยบายที่จะ
ก่อสร้างรั้วรอบทั้ง 4 ด้าน พร้อมกับ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 

ยกเลิก ส านักการศึกษา 

6 ปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้
นครล าปาง 

ส านักช่างก าหนดส่งแบบแปลนและ
ราคากลางในเดือน พ.ย. 64 แต่เกิด
ความล่าช้า ส่งแบบแปลนและราคา
กลางให้ส านักการศึกษา ในวันที่ 29 
มี.ค. 65 ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ส านักการศึกษา 



ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

17 โครงการ6 โครงการ

แผนการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผน

12 โครงการ

11 โครงการ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะ

โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
7 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านดงม่อนกระทิง 
ส านักช่างก าหนดส่งแบบแปลนและ
ราคากลางในเดือน พ.ย. 64 แต่เกิด
ความล่าช้า ส่งแบบแปลนและราคา
กลางให้ส านักการศึกษา ในวันที่ 21 
ก.พ. 65 ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ส านักการศึกษา 

8 ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาล
นครล าปาง 

ส านักช่างก าหนดส่งแบบแปลนและ
ราคากลางในเดือน เม.ย. 65 แต่เกิด
ความล่าช้า ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ส านักการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ ารงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม 
9 จัดงานประเพณีงานบุญตามรอย

ศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อ
เกษม เขมโก 

เนื่องจากสถานการณ์โควิค- 19  
 

ยกเลิก ส านักการศึกษา 

10 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
ทางศาสนาและประเพณีอ่ืน ๆ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิค -19 ยกเลิก ส านักการศึกษา 

 

7. กองสวัสดิการสังคม  มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 23 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 17 โครงการ และยกเลิก จ านวน 6 โครงการ เป็นไปตามแผน จ านวน 12 โครงการ และไม่เป็นไป
ตามแผน จ านวน 11 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จ านวน 104,990,800 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป 
จ านวน 100,358,499.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.59 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

❖โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 11 โครงการ❖ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี ไม่ได้จัดกิจกรรมคลินิกสตรี เนื่องจาก

กลุ่มเป้าหมายไม่พร้อมเข้าร่วม
กิจกรรม 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 



ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

1 โครงการ

แผนการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผน

1 โครงการ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2 ประกวดชุมชนน่าอยู่ เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการชุมชนที่จะ
เป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ (โอนลด 150,000 บาท) 

ยกเลิก กองสวัสดิการ
สังคม 

3 พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ต้นแบบตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เนื่องจากยังไม่ได้เลือกคณะกรรมการ
ชุมชน  (โอนลด 50,000 บาท) 

ยกเลิก กองสวัสดิการ
สังคม 

4 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
และแกนน าองค์กรชุมชน 

เนื่องจากยังไม่ได้เลือกคณะกรรมการ
ชุมชน  (โอนลด 290,000 บาท) 

ยกเลิก กองสวัสดิการ
สังคม 

5 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน เนื่องจากยังไม่ได้เลือกคณะกรรมการ
ชุมชน  (โอนลด 100,000 บาท) 

ยกเลิก กองสวัสดิการ
สังคม 

6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบ
หอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการหอพัก 

สถานการณ์ COVID สถานศึกษาให้
นักเรียน / นักศึกษา เรียนออนไลน์  
จึงท าให้หอพักไม่มีผู้พักอาศัย 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดตั้ง
ชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน 

เนื่องจากยังไม่ได้เลือกคณะกรรมการ
ชุมชน (โอนลด 73,600) 

ยกเลิก กองสวัสดิการ
สังคม 

8 ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

มีภารกิจเร่งด่วนในการลงพ้ืนที่ชุมชน
เพ่ือจัดท าแผนชุมชน 

ยกเลิก กองสวัสดิการ
สังคม 

9 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เทศบาลนครล าปาง 

เนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม 2565  มีกิจกรรม
หลายกิจกรรม จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อน
กิจกรรมออกไปเป็นเดือนเมษายน 2565 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
10 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใน

ชุมชน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิค-19 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
11 ส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

โควิค-19 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8. กองกองการเจ้าหน้าที่  มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น  1 โครงการ  ประกอบด้วย โครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามแผน จ านวน 1 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จ านวน - 
โครงการ มีงบประมาณที่ได้รับ จ านวน 1,000,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จ านวน 875,282.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 87.53 
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4. สรุปผลส าเร็จของการด าเนินงาน (แยกตามส านัก/กอง) 

เทศบาลนครล าปาง มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น 111 โครงการ แยกตามส านัก/กอง ดังนี้ 
 

หน่วยงาน 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
ได้รับ เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ ยกเลิก เป็นไป 

ตามแผน 
ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

1.ส านักปลัดเทศบาล 10 4,650,000.00 3,732,761.13 80.27 917,238.87 10 100 - - - 6 4 
2.กองยุทธศาสตร์และ 
  งบประมาณ 2 180,000.00 72,100 40.06 107,900 2 100 - - - 2 - 
3. กองคลัง - - - - - - - - - - - - 
4. ส านักช่าง 25 175,723,500.00 7,360,820.64 4.19 168,362,679.36 11 44 10 - 4 6 19 
5. กองสาธารณสุขและ 
   สิ่งแวดล้อม 

16 6,151,140.00 818,353.50 13.30 5,332,786.50 12 75.00 2 - 2 5 11 

6. ส านักการศึกษา 34 88,705,033.00 66,016,926.00 74.42 22,688,107.00 27 79.41 1 - 6 24 10 

7. กองสวัสดิการสังคม 23 104,990,800.00 100,358,499.00 95.59 4,632,301.00 17 73.91 - - 6 12 11 

8.กองการเจ้าหน้าท่ี 1 1,000,000.00 875,282.00 87.53 124,718.00 1 100 - - - 1 - 

รวม 111 381,400,473.00 179,234,742.27 46.99 202,165,730.73 80 72.07 13 - 18 56 55 
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ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ  

66 โครงการ

5 โครงการ
3 โครงการ
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5. สรุปผลส าเร็จของการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์) 
โดยผลส าเร็จของการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์) จ านวนทั้งสิ้น 74  

รายการ ประกอบด้วย โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 66 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.19 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 5 รายการ ยกเลิก 3 รายการ เป็นไปตามแผน จ านวน 51 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.92 และ
ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31.08 โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จ านวน 20,101,590 
บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จ านวน 4,695,361.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.36 ของงบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 
  
 
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เ พ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  ตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 / ว 6086  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2565   ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยเป็นแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายใน
เดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการ
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่านั้น) นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่ 
29  พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารส านักการช่าง – กองคลัง และ
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

 
 
 
 

เป็นไปตามแผน
ไม่เป็นไปตามแผน

23 โครงการ

51 โครงการ
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(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.5 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.28 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 52.87 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  (5) 4.33 
    3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   (5) 4.22 
    3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals:SDGs)  (5) 4.44 
    3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.61 
    3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) 4.56 
    3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (5) 4.39 
    3.7 วิสัยทัศน์ (5) 4.44 
    3.8 กลยุทธ์ (5) 4.33 
    3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.50 
    3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (5) 4.44 
    3.11 แผนงาน (5) 4.44 
    3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.17 

รวมคะแนน 100 88.65 

❖ เกณฑ์การประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบล าปาง พบว่า ระดับคะแนน
เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 88.65  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ❖ 
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      (2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 

❖เกณฑ์การประเมินผลโครงการเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครล าปาง พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ย  
อยู่ท่ีร้อยละ 86.06  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ❖ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 

1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 8.39 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.56 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.22 
4. ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  แผนงานการพัฒนา 5 4.44 
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 30 25.45 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.39 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 4.06 

    5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.17 
    5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะ
ได้รับ 

(5) 4.22 

    5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (5) 4.11 
6. โครงการพัฒนาที่น าไปจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประกอบด้วย 35 31 
    6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม (5) 5 
    6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

(5) 5 

    6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(5) 5 

    6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5) 5 
    6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(5) 5 

    6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

(5) 5 

    6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

(5) 1 

รวมคะแนน 100 86.06 
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7. ข้อเสนอแนะ 

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการฯ        
ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเพ่ิมช่องเป้าหมาย  
เพ่ือจะได้ทราบว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 

2. ในการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการควรประมาณการให้ใกล้เคียงกับการเบิกจ่าย 
3. ชุมชนจ านวน 85 ชุมชน  ที่ยังไม่มีคณะกรรมการชุมชน  ท าให้ไม่มีตัวแทน  ส่งผลต่อการ

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนในการขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ขอให้รีบ
ด าเนินการในปีงบประมาณ  2566 ให้แล้วเสร็จ  เพ่ือจะได้ไม่กระทบต่อการขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   

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

 


