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สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลนครล าปาง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) 

(รอบเดือนเมษายน) 
****************************** 

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้รายงานการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อผู้บริหาร  

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอรายงานการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 
2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) รอบเดือนเมษายน ดังนี้.- 

1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

   เทศบาลนครล าปาง มีโครงการตามแผนการด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น 131 โครงกา ร       
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา จ านวนทั้งสิ้น   
131 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 314,169,810 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 80,934,916.40 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.76 ของงบประมาณท้ังหมดที่ได้รับ โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

17 100 14 - 131 116 15 

2. สรุปผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 93,305,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 
44,657,952.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.86 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

2 20 5 - 27 26 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีโครงการทั้งหมด 
11 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 27,021,800 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 2,789,433 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.32 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

3 7 1 - 11 10 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน          
มี โครงการทั้ งหมด 39 โครงการ งบประมาณที่ ได้ รั บ  77 ,337,900 บาท งบประมาณที่ ใช้ ไป  
23,711,363.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.66 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

4 33 2 - 39 32 7 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง           
ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ 77,291,910 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 4,122,133 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.33 โดยแบ่ง
ออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

- 24 3 - 27 23 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากร      
บุคคล มีโครงการทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 8,593,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป        
105,071 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

1 8 2 - 11 10 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการธ ารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม 
มีโครงการทั้งหมด 9 โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ 6,470,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 3,075,323.25 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 47.53 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

5 4 - - 9 9 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ  มีโครงการทั้งหมด       
7 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 24,150,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 2,473,640.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.24 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

2 4 1 - 7 6 1 

3. สรุปผลการด าเนินงานแยกตามส านัก/กอง ประกอบด้วย 

    ส านักปลัดเทศบาล  มีโครงการทั้งหมด 15 โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ 19,190,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 2,509,754.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.08 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

3 7 5 - 15 13 2 

กองวิชาการและแผนงาน  มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 7,953,000 
บาท งบประมาณที่ใช้ไป 11,240 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.14 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

- 5 - - 5 5 - 
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ส านักการศึกษา  มีโครงการทั้งหมด 45 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 83,387,900 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 26,762,909.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.09 โดยแบ่งออกเป็น 

 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

9 34 2 - 45 38 7 

 
ส านักการช่าง  มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 77,291,910 บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป 4,122,133 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.33 โดยแบ่งออกเป็น 
 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

- 24 3 - 27 23 4 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

32,991,800 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 2,789,433 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.45 โดยแบ่งออกเป็น 
 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

3 9 1 - 13 12 1 

 
กองสวัสดิการสังคม  มีโครงการทั้งหมด 24 โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ 93,175,200 บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป 44,645,615.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.92 โดยแบ่งออกเป็น 
 

ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

1 20 3 - 24 23 1 
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4. ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) การก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED จ านวน 12 ป้าย เทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
7,200,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณจ านวนมาก และเมื่อทบทวนไปถึงป้าย LED ที่มีอยู่แล้ว ที่ติดตั้งตามแยก 
และไฟแดงต่าง ๆ ซึ่งมีขนาดเล็ก ขณะที่เราขับรถผ่านไม่สามารถสื่อข้อความใด ๆ ได้ หรือแม้แต่ขณะที่จอดรถ    
ติดไฟแดงก็ยังไม่ชัดเจน ดังนั้น ประชาชนที่ผ่านไปมาคงไม่สามารถน าข้อความที่ปรากฏบนป้ายไปสื่อสารต่อได้ 
และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมีน้อยมาก คณะกรรมการฯ จึงอยากเสนอว่าหากยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้
ผู้บริหารทบทวนการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED  เนื่องจากป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีภาระค่าใช้จ่ายเป็น
ค่ากระแสไฟรายเดือน และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูงพอสมควร จึงมีความเห็นว่าควรน างบประมาณดังกล่าว
ไปจัดท าโครงการอื่นแทน หรือหากจะด าเนินการติดตั้งป้าย LED ดังกล่าวต่อไป ควรท าให้มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับ
ของเอกชน เพราะจะสามารถเห็นข้อความได้ชัดเจนกว่า 

2) บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ติดตั้งสูง บดบังทัศนียภาพ ซึ่งบริ เวณ     
ห้าแยกหอนาฬิกา ถือว่าเป็น Landmark ของจังหวัดล าปาง นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวล าปางไม่สามารถถ่ายภาพ   
สวย ๆ ได้เลย ขอให้ทางเทศบาลหาแนวทางแก้ไขหรือประสานผู้ประกอบการ 

3) ให้ผู้บริหารติดตามความคืบหน้าและเร่งด าเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
4) เร่งแก้ไขท่อระบายน้ า บริเวณกาดกองต้า โดยเพ่ิมขนาดท่อให้ใหญ่ขึ้น ก่อนที่จะถึงฤดูฝน 

เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก สืบเนื่องจากโครงการเชื่อมท่อระบายน้ าบริเวณห้าแยก
ประตูชัย ท าให้เกิดน้ าท่วมขังบริเวณกาดกองต้า 

5) ให้ด าเนินการทาสี ตีเส้นจราจรบนถนนสายต่าง ๆ เพราะขณะนี้ เส้นจราจรบนถนน       
หลายสายในเขตเทศบาลนครล าปางเลือนลาง ท าให้การแบ่งช่องจราจรไม่ชัดเจน และหากจะด าเนินการ  ขอเสนอ
ให้จ้างเอกชนเป็นผู้ด าเนินการเนื่องจากมีความช านาญมากกว่า 

6) รั้วสังกะสีที่ตีล้อมบริเวณที่จอดรถหน้าตลาดรัษฎา ได้ลุกล้ าออกมาบนท้องถนน ประชาชน
เดินสัญจรไม่สะดวก ขอให้เทศบาลฯ เร่งด าเนินการแก้ไขด้วย 

7) เทศบาลนครล าปาง ควรน าเลขรหัสถนนมาใช้ในการก าหนดเส้นทาง เพ่ือสามารถใช้ร่วมกับ 
Google Map ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นสถานที่ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

8) ให้ทุกส านัก/กอง เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน เนื่องจากขณะนี้ได้ผ่านห้วง
ระยะเวลามา 6 เดือนแล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ 25.76 เท่านั้น 
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