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สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
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(เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560) 

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

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ รายงานการติดตามและ
ประเมินผลตามพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อผู้บริหาร  

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอรายงานการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้.- 

1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

   เทศบาลนครล าปาง มีโครงการตามแผนการด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น 211 โครงการ       
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา จ านวนทั้งสิ้น   
211 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 332,781,007 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 231,930,410.02 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 69.69 ของงบประมาณท้ังหมดที่ได้รับ โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

169 20 12 10 211 162 49 

2. สรุปผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการทั้งหมด 32 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 93,883,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 
86,619,497.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.26 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

28 0 3 1 32 20 12 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีโครงการทั้งหมด 
35 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 38,556,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 23,212,541 บาท คิดเป็นร้อยละ 
60.20 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

27 4 2 2 35 31 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน          
มี โครงการทั้ งหมด 61 โครงการ งบประมาณที่ ได้ รับ 101,631,497 บาท งบประมาณที่ ใช้ ไป 
79,342,873.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.07 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

50 4 3 4 61 51 10 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง           
ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด 28 โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ 70,621,560 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 28,279,876.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.04 
โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

16 9 3 - 28 17 11 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากร      
บุคคล มีโครงการทั้งหมด 35 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 15,718,550 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 
4,690,956.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.84 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

30 3 1 1 35 26 9 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการธ ารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม 
มีโครงการทั้งหมด 12 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 7,170,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 6,295,698 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 87.81 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

11 - - 1 12 11 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ  มีโครงการทั้งหมด       
8 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 5,200,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 3,488,967.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 
67.10 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

7 - - 1 8 6 2 

3. สรุปผลการด าเนินงานแยกตามส านัก/กอง ประกอบด้วย 

    ส านักปลัดเทศบาล  มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ 19,904,750 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 4,981,483 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.03 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

21 1 3 2 27 15 12 

กองวิชาการและแผนงาน  มีโครงการทั้งหมด 9 โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ 1,921,300 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 861,112.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.82 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

8 - - 1 9 7 2 
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กองคลัง มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 945,800 งบประมาณที่ใช้ไป 
424,714 บาท  คิดเป็นร้อยละ 44.91 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

4 1 - - 5 4 1 

ส านักการศึกษา  มีโครงการทั้งหมด 69 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 108,063,097 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 85,343,334.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.98 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

58 4 3 4 69 59 10 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีโครงการทั้งหมด 41 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
39,163,800 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 23,732,919 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.60 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

32 5 2 2 41 37 4 

กองสวัสดิการสังคม  มีโครงการทั้งหมด 28 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 90,577,200 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 86,670,574.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.69 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

27 - - 1 28 21 7 
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ส านักการช่าง  มีโครงการทั้งหมด 32 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 72,205,060 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 29,916,272.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.43 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

19 9 4 - 32 19 13 

4. สรุปผลการติดตามโครงการในพื้นที่ (ภาคเช้า) คณะกรรมการฯ ได้มีการลงตรวจดูพ้ืนที่
โครงการ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดเก่า เพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองล าปาง  โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างบุคลากร จ านวน 5 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท โดยจ้างออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 อัตรา งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานการตลาด จ านวน 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 1 อัตรา งานการศึกษาและกิจกรรม จ านวน 2 อัตรา ซึ่งปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิดให้ด าเนินการ         
จึงให้ข้อเสนอแนะว่าในช่วงที่พิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิดด าเนินการ ควรลดอัตราการจ้างงานบุคลากร เพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่าย และเมื่อพิพิธภัณฑ์มีความพร้อมที่จะเปิดด าเนินการเมื่อไหร่ จึงค่อยด าเนินการสรรหาบุคลากรและ     
ฝึกการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


