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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางวิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน ประกอบด้วย

ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคมเมือง ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนหัวหน้าส่วน

ราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ด าเนินการวางแนวทางการ

ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูนประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และจัดท ารายงานฉบับนีข้ึ้น เพื่อใหผู้้บริหารเทศบาลเมอืงล าพูน และผูท้ี่เกี่ยวข้องได้

ทราบว่านโยบายของคณะผู้บริหารได้น าสู่การปฏิบัติบรรลุผลประการใด ด้วยเหตุผลใด พร้อมทั้ง

น าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทาง                  

ในการน ามาปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมปีระสิทธิภาพ เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชนและเทศบาลเมืองล าพูนอย่างยั่งยืนตลอดไป  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

ในรายงานฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองล าพูน และน าไปแก้ไขปรับปรุง

การด าเนินงานของเทศบาลเมืองล าพูนให้บังเกิดผลดีต่อประชาชนและองค์กรต่อไป 
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บทท่ี 1  

บทน า 

 

ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมที่ท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ

ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและ

เป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงานการติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้าซึ่งท า

ให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการวิเคราะห์ผลที่ได้

จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง(ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ)ที่เกิดขึ้น

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ผลการประเมินอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลง

เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียงซึ่งควร

แก่การทบทวน 

การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญสาหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ

ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น

แนวทางที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเป็นที่ เรื่องที่ส าคัญมากและเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิง

ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่องจะมีประโยชน์ตอ่องค์กรและผูบ้ริหารดังนี้ 

1. สามารถเฝา้ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกบัสมมตฐิานที่เคยตั้งไว้ในแผน 

2.สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้และให้หลักส าหรับ

แก้ไขสถานการณท์ี่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

3.สามารถจัดทาระบบเตือนลว่งหน้าเนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

4.มีขอ้มูลพืน้ฐานสาหรับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรอืไม่ 

ส าหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐานซึ่งจะท าให้ทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการด าเนินงานโดยการประเมนิผลจะเป็นการเปิดโอกาสใหท้บทวนว่า 

1.การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมหรอืไม่ 

2.วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แตแ่รกสมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรอืไม่ 

3.สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 

4.ตัวชี้วัดที่นามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
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5.มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จและควรสานต่อบ้าง 

6.ได้เรยีนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 

7. ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 

วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 

1.เพื่อทราบความกา้วหน้าในการด าเนินงานที่ท าไปแล้วนั้น ได้ผลมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สามารถบรรลุวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้หรอืไม่อย่างไร 

 2.ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน (การเบิกจ่าย

ล่าชา้) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านเทคนิค และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคดิไว้ 

 3.ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหารวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางส าหรับจัดท า

โครงการต่อไป 

 4.ทบทวน ถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ

วางแผนโครงการในอนาคต 

 5.เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการของเทศบาลและก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

วิธีการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆได้ด าเนินงานตาม

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีหรือไมห่รอืมีปัญหาขอ้ขัดข้องประการใดที่ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  

 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

  1. การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ

ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดู

งานได้มีการประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน

โครงการนั้น ๆ ต่อไป 
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  2. การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยพิจารณาจาก

ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับ

งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อเป็นข้อมูล

ในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป 

ขั้นตอนและวิธีการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

  

 

วิเคราะห์สถานการณ์    

 

  

       การวางแผน            วิสัยทัศน์      พันธกิจ   เป้าประสงค์     กลยุทธ ์

 

 

 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ       แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

ควบคุมและประเมินผล            ติดตามและประเมนิผล 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 
 

 หนา้ 4 

 

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร

เชิงกลยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ

สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 

ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผล ของ เทศบาลเมืองล าพูน  เป็นการติดตาม                   

และประเมินผลหลังจากที่ได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ทั้งนีเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6 ข้อ 28 ,ข้อ 29 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)       

พ.ศ.2559  ข้อ 13 ,ข้อ 14  ซึ่งได้ก าหนด “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับก าหนดแนวทาง  วิธีการ และให้ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผนพัฒนา ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง

ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรุปรายงานผล

การติดตามและประเมินผล 

ทบทวน / 

ปรับปรุง  / 

           แก้ไข               

เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา                

ให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน,         

สภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

การน าแผน 

ไปสู่การปฏิบัติ 

-ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

1.ท าให้ผูบ้รหิารได้ทราบถงึการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี  และความสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตรใ์นระดับต่างๆ 

2.ท าให้ผู้บริหารได้ทราบผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผน  และการใช้จ่ายเงิ น

งบประมาณประจ าปี 

3.ท าให้ผูบ้รหิารได้ทราบถึงปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ  ส าหรับเป็น 

ข้อพิจารณาในการปรับปรุงแผนงาน  หรอืโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

 5.ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาล 

 6.ได้ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน 

 

*************************************** 
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บทท่ี 2 

วสิัยทัศน์  พันธกิจ  ยทุธศาสตร์การพัฒนา 

 

  จังหวัดล ำพูน  ตั้งอยู่ทำงภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย  ซึ่งเป็นกลุ่มพื้นที่                  

ที่มีศักยภำพที่สำมำรถจะพัฒนำเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคเหนือตอนบนและพื้นที่ของอนุ

ภูมภิำคลุ่มแม่น้ ำโขง  หรือพืน้ที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในอนำคต  โดยตั้งอยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 18 องศำเหนือ  

และเส้นแวงที่ 99 องศำตะวันออก  ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 685 กิโลเมตรโดยทำงรถยนต์   และ 

726 กิโลเมตรโดยทำงรถไฟ   เป็นจังหวัดที่มีขนำดเล็กที่สุดของภำคเหนือมีขนำดพื้นที่ทั้งหมด

ประมำณ 4,505.08  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 

ของพื้นที่ภำคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้ำงที่สุดประมำณ 43 กิโลเมตร  และยำวจำกเหนอืจดใต้ 136  

กิโลเมตร 

2.1 สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองล าพูน 

เทศบำลเมืองล ำพูน จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งเทศบำลเมือง

ล ำพูน  พ.ศ. 2479  มีพื้นที่ในควำมรับผิดชอบประมำณ 6 ตำรำงกิโลเมตร  

และมีตรำประจ ำเทศบำลเป็นรูปพระธำตุหริภุญชัย ปัจจุบันส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 

27 ถนนเทศบำล 1 ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดล ำพูน 

2.1.1 สภาพท่ัวไป 

(1) ประวัติศาสตร์ และการก่อตั้ง  

        ล ำพูน เป็นเมืองโบรำณที่มีประวัติศำสตร์ เก่ำแก่ที่สุดในจังหวัดภำคเหนือ  เดิมชื่อ               

เมืองหริภุญไชย  มีควำมรุ่งเรืองมำแต่อดีต อำยุประมำณ  1,354  ปี และยังคงรักษำควำมเป็น

เอกลักษณ์ของเมืองโบรำณไว้มำกที่สุด  มีโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุต่ำง ๆ มำกมำย  มีสถำนที่

ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งเป็นสถำนที่น่ำสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพระธำตุหริภุญไชย            

วัดจำมเทวี  อนุสำวรีย์พระนำงจำมเทวี วัดมหำวัน  กู่ช้ำง  กู่ม้ำ  เป็นต้น  นอกจำกนี้บริเวณศูนย์กลำง

เมอืงเป็นเขตเมอืงเก่ำ  มีคูเมอืงล้อมรอบ พร้อมประตูเมอืงสี่ทิศ มีพื้นที่ประมำณ 2 ตำรำงกิโลเมตร 
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(2) ที่ตั้ง อาณาเขต และการปกครอง 

-  ที่ตั้ง อยู่ในท้องที่ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง ห่ำงจำกกรุงเทพฯประมำณ 685 

กิโลเมตร อยู่บนที่รำบทำงด้ำนตะวันตกของแม่น้ ำกวง ตัวเมอืงช้ันในมีคูเมอืงล้อมรอบจำก

อดีตเมอืง “หรภิุญไชย”  

- อำณำเขตติดต่อ ทิศเหนือ  ติดต่อเขต เทศบำลต ำบลเหมืองง่ำ ทิศตะวันออกติดต่อ

เขต เทศบำลต ำบลเวียงยอง ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดต่อเขตเทศบำลต ำบลสันต้นธง 

อ ำเภอเมือง  จังหวัดล ำพูน 

- กำรปกครอง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน มีพื้นที่

ครอบคลุม 6 ตำรำงกิโลเมตร  

  ประชำกรและครัวเรือน  มีจ ำนวนประชำกรรวม 12,437 คน  ชำย 5,708 คน                    

หญิง 6,729 คน จ ำนวนครัวเรือน 6,960 ครัวเรือน มีชุมชนจ ำนวน 17 ชุมชน (ข้อมูลจำก               

งำนทะเบียนรำษฎร ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลเมอืงล ำพูน เมื่อมีนำคม 2559) 
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วสิัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน 

 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน 

  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบำลเมืองล ำพูน  ได้จัดท ำขึ้น  โดยคณะผู้บริหำร               

และเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลเมืองล ำพูน  รวมถึงข้ำรำชกำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในจังหวัดล ำพูน               

และประชำชนที่อยู่ในเขตเทศบำลเมืองล ำพูนมำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  และพิจำรณำถึงจุ ดอ่อน             

จุดแข็ง  โอกำสและข้อจ ำกัดของเทศบำล  จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบำลในลักษณะกำรใช้ถ้อยค ำ

ที่คล้องจองกัน  ดังตอ่ไปนี้ 

 

“ล าพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวติที่ดี บนวถิีความพอเพียง” 

 

โดยมีเหตุผลประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าว  ดังต่อไปนี้ 

• เมืองล าพูน  มีศักยภำพเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม  เพรำะมีแหล่งโบรำณสถำน  สถำนที่

ส ำคัญทำงประวัตศิำสตร์ที่มคีุณค่ำอยู่เป็นจ ำนวนมำก 

• เมืองล าพูน เป็นเมืองแหง่พระพุทธศำสนำและเป็นเมอืงที่สงบร่มเย็น  เพรำะมีวัดวำอำรำม

ตลอดจนประเพณีที่ดีงำม  และนำ่สนใจมำกมำย 

• เมืองล าพูน เป็นเมืองที่ เป็นแหล่งผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำด้ำนกำรเกษตรที่ส ำคัญ               

แหง่หนึ่งของภำคเหนือ  ประชำชนมฐีำนะทำงเศรษฐกิจและชีวติควำมเป็นอยู่ที่ดีพอควร 

• เมืองล าพูน    มีนิคมอุตสำหกรรมซึ่งเป็นแหล่งของกำรลงทุน กำรจ้ำงงำน ตลอดจนกำร

ผลติและจ ำหนำ่ยสินค้ำอุตสำหกรรมที่ส ำคัญแหง่หนึ่งของประเทศ 

• เมืองล าพูน   เป็นพื้นที่เป้ำหมำยตำมโครงกำรเมืองแฝดเชียงใหม่–ล ำพูน  ซึ่งเป็นนโยบำย

ที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของรัฐบำลในกำรพัฒนำเมืองเชียงใหม่–ล ำพูน  ให้เป็นศูนย์กลำงทำง

เศรษฐกิจ  สังคม  กำรบริกำร  ตลอดจนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภำคลุ่ม

แม่น้ ำโขง  6  ประเทศ   นอกจำกนี้ เมืองล ำพูนยังมีศักยภำพสูงในด้ำนกำรมีส่วนร่วม   

ขององค์กรชุมชนและประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 จำกวิสัยทัศน์ที่ได้ก ำหนดขึ้นเป็นกรอบและแนวทำงไปสู่กำรก ำหนดพันธกิจ และจุดมุ่งหมำย

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของเทศบำลเมืองล ำพูน  ดังนี้ 
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พันธกิจของเทศบาลเมืองล าพูน 

 พันธกิจหลักที่ 1    

กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสำน ศลิปวัฒนธรรมอันดีงำม และภูมปิัญญำท้องถิ่น  

พันธกิจหลักที่ 2  

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 พันธกิจหลักที่ 3  

กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรศกึษำและสำธำรณสุข 

 พันธกิจหลักที่ 4  

กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคให้ได้มำตรฐำน และเพียงพอต่อควำมต้องกำร 

ของประชำชน เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมอืงในอนำคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 พันธกิจหลักที่ 5  

กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  ตลอดจนควำมมั่ นคง และปลอดภัย                

ในชีวติและทรัพย์สินของประชำชน 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองล าพูน 

1. กำรรื้อฟื้นบรรยำกำศ นครหริภุญชัยให้เป็นเมืองประวัติศำสตร์ที่มีชีวิตรวมทั้งส่งเสริมวิถี

ชีวติควำมเป็นอยู่แบบล้ำนนำ และภูมปิัญญำท้องถิ่น 

2. เพิ่มพืน้ที่สีเขียวในเขตเมือง ปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้ดขีึน้ ลดมลพิษจำกสิ่งแวดล้อม 

3. ประชำกรมีรำยได้พอเพียง และมีควำมเป็นอยู่ที่ดี ลดจ ำนวนผูว้่ำงงำนลง 

4. ประชำกรมีคุณภำพชวีิตที่ดีและอยู่อย่ำงพอเพียง 

5. องค์กรชุมชนมคีวำมเข้มแข็ง และประชำชนมสี่วนรว่มในกำรพัฒนำท้องถิ่น ประชำชนม ี

          ควำมรูส้ึกมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

จำกวิสัยทัศน์ (Vision) ของกำรพัฒนำเทศบำลเมืองล ำพูน สำมำรถน ำมำก ำหนดเป็นประเด็น

ยุทธศำสตร์ที่จะต้องด ำเนินกำรพัฒนำตำมล ำดับขั้นตอน ที่มุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำของเทศบำล              

กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลัก   โดยยึดนโยบำยของรัฐบำล แผนยุทธศำสตร์            

กำรพัฒนำจังหวัดล ำพูน กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบำย

ของผู้บริหำร เป็นส ำคัญ รวมทั้งค ำนึงถึงศักยภำพและข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณประกอบไปพร้อมๆกัน 

จึงเป็นกำรวำงแนวทำงกำรพัฒนำที่มีทิศทำงที่ชัดเจน และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  

อย่ำงแท้จริง    

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 

 

 หนา้ 11 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน 

 จำกวิสัยทัศน์ (Vision) แนวนโยบำยของรัฐบำล และอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล สำมำรถน ำมำ

ก ำหนดเป็นประเด็นยุทธศำสตรข์องเทศบำลเมืองล ำพูน ได้ 6 ด้ำนดังนี้ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน 

1. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพกำรศกึษำ  ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญำท้องถิ่น 

2. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

3. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต 

4. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน รวมทั้งกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำร

ท่องเที่ยว 

5. ยุทธศำสตรก์ำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรมีส่วนรว่มของประชำชน 

6. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมอืง และบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำร

บริหำรจัดกำรที่ดี  

 

อ านาจและหน้าที่ของเทศบาลเมืองล าพูน 

 ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง             

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะไว้ ตำมมำตรำ 16 

กล่ำวคือ 

 ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบ                 

กำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 

2. กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 

3. กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ 

4. กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่นๆ 

5. กำรสำธำรณูปกำร 

6. กำรส่งเสริม กำรฝกึ และประกอบอำชีพ 

7. กำรพำณิชย์และกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

8. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

9. กำรจัดกำรศกึษำ 

10.กำรสังคมสงเครำะห ์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ เด็ก สตร ีคนชรำ และผูด้้อยโอกำส 

11.กำรบ ำรุงรักษำศลิปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

12.กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 
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13.กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผอ่นหย่อนใจ 

14.กำรส่งเสริมกีฬำ 

15.กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 

16ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

17.กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

18.กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย 

19.กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 

20.กำรจัดใหม้ีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 

21.กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 

22.กำรจัดให้มแีละควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 

23.กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ

สำธำรณสถำนอื่นๆ 

24.กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใชป้ระโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิง่แวดล้อม 

25.กำรผังเมือง 

26.กำรขนส่งและวิศวกรรมจรำจร 

27.กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 

28.กำรควบคุมอำคำร 

29.กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

30.กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำม 

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

31.กิจกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรกำร  

กระจำยอ ำนำจฯ ประกำศก ำหนด 

 

***************************************** 
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บทท่ี 3 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 

 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560ในครั้งนี้ นั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

อนึ่ง ในปีนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน  ได้มีการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  พร้อมทั้งวางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล ไว้ดังนี ้ 

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ห้วงเวลาการรายงานผล 

1.ให้หน่วยงานระดับกองสรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่าย

งบประมาณที่ได้รับในงบประมาณในปี พ.ศ.2560 

ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 

2.ให้หนว่ยงานระดับกองจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 

3.คัดเลือกโครงการเด่นในแต่ละยุทธศาสตร์และออกติดตามประเมินผลและการ

ประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2560 

4.ติดตามประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

5.ส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนนิงานของเทศบาล 

  

 

 

 

 

 

ดังนั้น การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน ในครั้งที่ 1 จึงเป็นการ

สรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับในงบประมาณในปี พ.ศ.2560 ในรอบ 6 

เดือนแรก (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) ของแต่ละกอง   และน าผลสรุปที่ได้ไปจัดท ารายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในเดือน

เมษายน 
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สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560       

คร้ังท่ี 1 ได้ดังน้ี 
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 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2560 คร้ังท่ี 1  

3.1. ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 

2560 ในรอบ 6 เดือน ของแต่ละกอง 

กองวชิาการและแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัย 80,000.00 23,296.00 29.12   √    

โครงการสง่เสริมและเผยแพร่

ความรู้ด้านกฎหมาย 
30,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการสง่เสริมเผยแพร่

ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 

2,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ 40,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการจัดท าแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
10,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา

สามปี 
70,000.00 28,121.75 40.17   √   

 

โครงการติดตามและประเมนิ

โครงการและการปฏิบัติงาน

ของเทศบาล 

60,000.00 957.90 1.60   √   

 

โครงการจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
30,000.00 9,381.25 31.27     √ 

 

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 1,296,000.00 1,073,330.00 82.82   √    

โครงการพัฒนาเว็ปไซต์

เทศบาลเมืองล าพูน 
20,000.00 3,000.00 15.00   √   

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้/

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

1,155,000.00 294,797.70 25.52   √   

 

โครงการถ่ายโอนงาน/กิจการ

บรกิารสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการจัดท าเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
40,000.00 0.00 0.00 √   
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้

ชุมชน 

20,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติใน อปท. 
15,000.00 4,300.00 28.67   √   

 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร    
2,264,280.00 585,521.00 25.86   √   

 

รวม   16   โครงการ 5,134,280.00 2,022,705.60 39.40   

กองวชิาการและแผนงาน มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนท้ังสิ้น 16 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน  7  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 43.75  

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน  8  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน  1  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ   6.25 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. โครงการกองวิชาการและแผนงานด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 

เชน่ แผนการด าเนนิงาน แผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติงบประมาณ เป็นต้น 

2. ส่วนโครงการอื่น ๆ บางโครงการที่ไม่มีระเบียบเป็นตัวก าหนดระยะเวลา ให้กองวิชาการด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงานที่วางไว้ต่อไป 
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กองคลัง 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการการปรับปรุงระบบ

แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

30,000.00 0 0.00 √    

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

395,000.00 74,280.00          18.81   √  

 

โครงการช าระภาษผี่าน

ธนาคาร 
5,000.00 0 0.00 √    

 

ระบบสารสนเทศ GIS 10,000.00 0 0.00 √     

ค่ากระแสไฟฟ้า 800,000.00 341,825.11        42.73   √   

ค่าอากรถอนคืน 500.00 0 0.00 √     

โครงการบริหารงานและ

ควบคุม ด้านการเงิน การคลัง 

พัสดุ 

5,000.00 0 0.00 √    

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

พัฒนารายได้ของเทศบาล 
20,000.00 3,500.00              17.50   √  

 

โครงการอบรมให้ความรู้

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5,000.00 0 0.00   √  

 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
6,374,840.00 2,498,218.25   39.19   √  

 

รวม   10   โครงการ 7,645,340.00 2,917,823.36 38.16  

กองคลัง มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน  5  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 50.00  

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน  5  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 

❖ ยังไม่มีโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ  
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. คณะกรรมการมีความเห็นว่าในส่วนของ ค่ากระแสไฟฟ้า ที่กองคลังเป็นผู้รับผิดชอบอยู่นั้น อยากให้

พิจารณาตามกรอบของงานว่าสมควรอยู่ที่ส านักปลัดฯหรือไม่ ทั้งนี้ให้ไปปรึกษาหารือกับทางผู้บริหาร

เทศบาลอีกที 

2. ส่วนโครงการอื่น ๆ บางโครงการที่ไม่มีระเบียบฯเป็นตัวก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน ให้กองคลัง

ด าเนนิการตามที่วางไว้ในแผนการด าเนินงานต่อไป 
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กองช่าง 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการเผยแพร่ทฤษฎี

เศรษฐกจิพอเพียง 
60,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการบริหารการก าจัดขยะ

มูลฝอย 
8,742,000.00 5,566,552.54 63.68   √   

 

โครงการบริหารจัดการระบบ

บ าบัดน้ าเสยี 
775,200.00 354,441.83 45.72   √   

 

โครงการจัดภูมิทัศน์ในเขต

เทศบาล 
1,545,800.00 776,780.68 50.25   √   

 

โครงการก่อสรา้งปรับปรุง

ถนน ซอยในเขตเทศบาล 
4,658,900.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการก่อสรา้งท่อ/ราง

ระบายน้ าภายในเขตเทศบาล 
2,480,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

สาธารณะ 
692,800.00 243,056.35 35.08   √   

 

โครงการก่อสรา้งปรับปรุง

ถนน ทางเท้า ซอยภายในเขต

เทศบาล 

1,276,800.00 621,920.27 48.71   √   

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องใช้/

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน  

3,319,800.00 1,875,221.83 56.49   √   

 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
6,603,820.00 2,630,691.00 39.84   √   

 

รวม   10   โครงการ 30,155,120.00 12,068,664.50 40.02  

กองช่าง มโีครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน  3  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 30.00   

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน  7  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 70.00  

❖ ยังไม่มีโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ  
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงการของกองช่าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยในเขตเทศบาล 

โครงการก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ าภายในเขตเทศบาล ที่ยังไม่ได้ด าเนินการนั้น อยากให้ทางกองช่าง

ด าเนนิการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน  

2. ส่วนโครงการอื่น ๆ ใหก้องช่างด าเนนิการตามแผนที่วางไว้ต่อไป 
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กองสวัสดิการสังคม 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการสง่เสริมคุณภาพชีวิต

ผู้พิการ  
20,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน

ชุมชน 
60,000.00 60,000.00 100.00   √   

 

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
255,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการสวัสดกิารสงเคราะห์

และช่วยเหลอืประชาชน 
240,000.00 80,000.00 33.33   √   

โอนไปโครงการ

อบรมและพัฒนา

ศักยภาพ

คณะกรรมการ

ชุมชนยอ่ย 

โครงการรณรงค์ต่อต้าน

การค้ามนุษย์ 
2,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการอบรมอาชีพเสริมและ

พัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองล าพูน 

160,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการบริหารจัดการรา้น

จ าหนา่ยสนิค้า OTOP 

Showcase 

300,000.00 100,000.00 33.33 √     

โอนไปโครงการ

อบรมและพัฒนา

ศักยภาพ

คณะกรรมการ

ชุมชนยอ่ย 

โครงการประชุมผู้น าชุมชน 20,000.00 7,000.00 35.00   √    

โครงการประชุมประชาคม

แผ่นแมบ่ทชุมชน 
50,000.00 45,062.00 90.12     √ 

 

โครงการเลือกต้ังประธาน

คณะกรรมการชุมชน 
30,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการกีฬาประชาชน

เทศบาลสัมพันธ์ 
90,000.00 0.00 0.00 √     

โอนไปโครงการ

อบรมและพัฒนา

ศักยภาพ

คณะกรรมการ

ชุมชนยอ่ย 
โครงการแข่งขันกฬีาชุมชน 90,000.00 0.00 0.00 √     

โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและ

เยาวชนเทศบาลเมืองล าพูน 
(สภาเด็กและเยาวชน) 

50,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการหอพักสขีาว 8,000.00 8,000.00 100.00     √  
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการอบรมและพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

ย่อย 

70,000.00 1,224,300.00 เกิน

งบประมาณที่

ไดรั้บอนุมัติ 

1,154,300 

บาท 

 

  √   

 

โอนเพิ่ม 

จ านวนทั้งสิ้น 

1,154,300 

บาท 

- โอนเพิ่ม จากโครงการกีฬา

ประชาชนเทศบาลสัมพันธ์ 

จ านวน 90,000 บาท 

 

- โอนเพิ่ม จากโครงการ

แข่งขันกฬีาชุมชน จ านวน 

90,000 บาท 

 

- โอนเพิ่ม จากโครงการ

บรหิารจัดการรา้นจ าหน่าย

สนิค้า OTOP Showcase 

จ านวน 200,000 บาท 

 

- โอนเพิ่ม จากโครงการ

สวัสดกิารสงเคราะห์และ

ช่วยเหลอืประชาชน จ านวน 

160,000 บาท 

 

- โอนเพิ่ม จากโครงการ

บรหิารจัดการบุคลากร 

จ านวน 414,300 บาท 

 

- โอนเพิ่ม จากโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา

เครื่องมือ/เครื่องใช้ฯ จ านวน 

200,000 บาท 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องใช้

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

1,134,000.00 694,827.80 61.27   √   

โอนไปโครงการ

อบรมและ

พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการ

ชุมชนยอ่ย 

โครงการสง่เสริมและจัดต้ัง

เครอืข่ายป้องกันการทุจรติ 
70,000.00 0.00 0.00 √     

 

 

 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 
 

 หนา้ 23 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
2,535,600.00 866,990.00 34.19   √   

โอนไปโครงการ

อบรมและ

พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการ

ชุมชนยอ่ย 

เงินอุดหนุนสว่นราชการ 

(ศอ.ปส.จ.ลพ.) 
30,000.00 0.00 0.00 √     

 

รวม   19   โครงการ 5,214,600.00 3,086,179.80 59.18  

กองสวัสดิการสังคม มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 19 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน  11  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 57.89 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   6   โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 31.58  

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน   2  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 10.53 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงการกีฬาประชาชนเทศบาลสัมพันธ์ และโครงการแขง่ขันกีฬาชุมชนที่ 

ปีนี้ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น อาจ

ต้องมีการช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นให้สภาเทศบาลรับทราบ 

2. คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนย่อยโดยการ

เดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งมีการโอนงบประมาณเพิ่มจากโครงการต่างๆนั้น กองสวัสดิการควรมีการ

สรุปผลการด าเนนิโครงการว่าได้ความรูอ้ะไรบ้าง และน าความรูม้าพัฒนาเทศบาลอย่างไร  

3. คณะกรรมการอยากให้กองสวัสดิการช่วยสรุปว่าโครงการใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือมีการโอน

งบประมาณเพิ่มไปยังโครงการอื่น โดยให้เพิ่มเหตุผลในช่องหมายเหตุ 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

คัดแยกขยะมูลฝอยจาก

แหลง่ก าเนิดเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

3,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการพัฒนาเมอืง เกษตร

อินทรยี์ปลอดสารพิษ ทุกชีวิต

รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

3,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการศูนย์เกษตรอินทรยี์

เทศบาลเมืองล าพูน 
3,000.00 0.00 0.00 √     

 

บ้านน่าอยู่คูเ่ศรษฐกิจพอเพียง 10,000.00 0.00 0.00 √      

สว้มสะอาด (วันส่ิงแวดลอ้ม

ไทย) 
1,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการสร้างจิตส านึกในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 

(อาสาสมัครพิทักษ์

สิ่งแวดล้อม) 

80,000.00 16,000.00 20.00   √   

 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค

ไข้หวัดนก 
1,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า 

- โอนเพิ่ม จากแผนงาน

สาธารณสุข หมวดเงินเดือน

พนักงานเทศบาลสามัญ 

จ านวน 10,000 บาท 

20,000.00 

  

30,000.00 

  

เกิน

งบประมาณที่

ไดรั้บอนุมัติ 

10,000 

บาท 

    

  

√ 

  

โอนเพิ่ม 

จ านวนทั้งสิ้น 

10,000 บาท 

  

 

สง่เสริมผู้ประกอบการแตง่

ผม-เสริมสวย 
50,000.00 0.00 0.00 √     

 

สง่เสริมผู้ประกอบการ

รา้นอาหารแผงลอย 
20,000.00 0.00 0.00 √     

 

ตลาดสดน่าซื้อ 10,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการรว่มใจแก้ไขปัญหา

น้ ามันทอดซ้ า 
6,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการอบรมผู้ประกอบการ 45,000.00 0.00 0.00 √   

  

 

 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 
 

 หนา้ 25 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนา/เครื่องมือเครื่องใช้/

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

- โอนเพิ่ม จากแผนงาน

สาธารณสุข หมวดเงินเดือน

พนักงานเทศบาลสามัญ 

จ านวน 242,260 บาท 

167,700.00 

  

409,960.00 

  

เกิน

งบประมาณที่

ไดรั้บอนุมัติ 

242,260 

บาท 

  

  

√ 

  

  

  

โอนเพิ่ม 

จ านวนทั้งสิ้น 

242,260 

บาท 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
9,966,120.00 3,960,158.00 39.74   √   

 

รวม   15   โครงการ 10,385,820.00 4,416,118.00 42.52  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 15 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน  11  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 73.33 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   3   โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 20.00  

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน   1  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ   6.67 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. คณะกรรมการมีความเห็นว่า ชื่อโครงการบางโครงการของกองสาธารณสุขฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาเทศบาล  หรือแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริม

ผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย 

ตามกรอบงานของเทศบาล เป็นต้น 

2. คณะกรรมมีความเห็นว่ามีโครงการบางโครงการของกองสาธารณสุขฯที่มีชื่อซ้ าซ้อนกัน และการ

ด าเนนิงานก็จะคล้ายๆกัน และอาจจะซ้ ากับกองอื่น 

3. โครงการที่มีการโอนงบประมาณจากหมวดเงินเดือนพนักงานเทศบาล อาทิโครงการรณรงค์ป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า ในความเป็นจรงิไม่น่าจะสามารถท าได้  

4. คณะกรรมมีความสงสัยว่าโครงการต่างๆ ของกองสาธารณสุขฯ ทั้งที่ด าเนินการไปแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ และยังไม่ได้ด าเนินการ จะสามารถตอบโจทย์เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ได้หรือไม่ 

งบประมาณที่ใชใ้นโครงการก็ดูไม่มีความสัมพันธ์กับตัวยุทธศาสตร์ 
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 กองการแพทย์ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการสง่เสริมสุขภาพกลุ่ม

เสี่ยง 
70,000.00 0.00  0.00 √ 

 
    

 

โครงการสง่เสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน 
200,000.00 200,000.00 100.00     √ 

 

โครงการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรอื

พืน้ท่ี 

360,000.00 360,000.00 100.00     √ 

 

โครงการอบรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
250,000.00 0.00  0.00 √     

 

โครงการด าเนินงานดา้น

พัฒนางานสาธารณสุขของ 

อสม. ในชุมชน 

85,000.00 0.00  0.00 √     

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาเครื่องมอื/เครื่องใช้/

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

264,900.00 16,029.56 6.05   √   

 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
7,051,400.00 3,204,049.00 45.44   √   

 

การจัดท าระบบส ารองไฟฟ้า

ส าหรับการบริการศูนย์บรกิารฯ 
500,000.00 0.00  0.00 √     

 

โครงการพัฒนาระบบบรกิาร

ปฐมภูมิและระบบสุขภาพ

ชุมชนเทศบาลเมืองล าพูน 

(Saraphi Health Application) 

200,000.00 0.00  0.00 √     

 

รวม   9   โครงการ 8,981,300.00 3,780,078.56 42.09  

กองการแพทย์ มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   5  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 55.56 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   2   โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 22.22 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน   2  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 22.22 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงการของกองการแพทย์มีความเหมาะสมดี  

2. ส่วนโครงการอื่น ๆ บางโครงการที่ไม่มีระเบียบฯเป็นตัวก าหนดระยะเวลา ให้กองการแพทย์ด าเนินการ

ตามแผนที่วางไว้ ในแผนการด าเนินงานต่อไป 

3. โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น อยากให้กองแพทย์สรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายให้

ชัดเจน  
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กองการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

 โครงการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 1,200,000 1,035,015 86.25   √    

โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 

ทางศาสนา 
25,000.00 13,000.00 100.00   √   

 

โครงการจัดงานวันครู 10,000.00 0.00 0.00     √  

โครงการอบรมสัมมนา

คณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมอืง

ล าพูน 

1,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการประชุมสัมมนาเชิง

ปฏบัิติการวิเคราะห์ 
80,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการอินเตอรเ์น็ตเพื่อ

การศึกษา 
30,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการอบรมบุคลากรทาง 

การศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ 
5,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ 
1,000.00 0.00 0.00    √ 

 

โครงการแนะแนวศกึษาต่อ

ระดับมัธยมศึกษา 
1,000.00 0.00 0.00    √ 

 

โครงการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาสามปี

ของกองการศึกษา 

3,000 0.00 0.00 √   

 

โครงการจัดงานวันพัฒนา

การศึกษา 
80,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการบ้านหลังเรยีน 60,000.00 60,000.00 100.00   √    

โครงการจัดท าเอกสาร

เผยแพร่ ทางวิชาการ 
1,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการนิเทศการศึกษา 50,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการหอสมุดแห่งชาติหริ

ภุญไชย  
60,000.00 20,415.00 34.03   √   

 

โครงการวัดผลประเมนิผล

ระหว่างภาคเรยีนประจ าภาค

เรยีนท่ี 1 และ 2 ชั้น ป.1-ป.6 

5,000.00 0.00 0.00    √ 
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 หนา้ 29 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการมอบใบ

ประกาศนียบัตรฯ แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา ระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนต้น 

20,000.00 19,837.00 99.19    √ 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร  10,000.00 0.00 0.00 √    

โครงการวัดผลประเมนิผล

ระหว่างภาคเรยีนประจ าภาค

เรยีนท่ี 1 และ 2 ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

3,000.00 0.00 0.00   √ 

 

โครงการเร่งรัดคุณภาพ ของ

กลุม่วิชาการ 
1,000.00 0.00 0.00 √   

 

โครงการบริหารจัดการศึกษา 

เด็กพิเศษเรยีนรว่ม 
1,000.00 0.00 0.00 √   

 

โครงการพัฒนาข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
50,000.00 0.00 0.00  √   

 

โครงการความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศดา้นการศึกษา 
30,000.00 0.00 0.00  √   

 

โครงการประกวดและแข่งขัน

ความเป็นเลิศ 

-โอนเพิ่ม จากหมวดเงินเดอืน

พนักงานเทศบาลสามัญ 

50,000.00 59,540.00 

เกิน

งบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ 

9,540.00 

บาท 

  √ 

โอนเพิ่ม 

จ านวนทั้งสิ้น 

9,540.00 

บาท 

โครงการประกวดหนังสือ อา่น

ประกอบส าหรับเด็ก  
2,000.00 0.00 0.00 √   

 

โครงการทัศนศึกษา (กบนอก

กะลา) 
10,000.00 0.00 0.00 √   

 

โครงการสง่เสริมองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  

50,000.00 0.00 0.00 √   

 

โครงการจริยธรรม ภูมคิุ้มกัน

ชีวิต 
5,000.00 0.00 0.00 √   

 

โครงการสง่เสริมกฬีาและ

นันทนาการ 
100,000.00 52,400.00 52.40    √ 

 

โครงการพัฒนาเด็ก ก่อนวัย

เรยีน 
20,000.00 18,393.00 91.97    √ 
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 หนา้ 30 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการอาหารเสรมิ(นม) 6,625,771.00 2,144,552 32.37   √    

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 100,000.00 100.00     √  

โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ/

เยาวชนในโรงเรยีน 

-โอนเพิ่ม จากหมวดเงินเดอืน

พนักงานเทศบาลสามัญ 

20,000.00 29,910.00 

เกิน

งบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ 

9,910.00 

บาท 

   √ 

โอนเพิ่ม 

จ านวนทั้งสิ้น 

9,910.00

บาท 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวัน

ส าหรับนักเรยีนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ีอาศัย

อยู่ในเขตเทศบาล  

120,000.00 41,420.00 34.52   √   

 

 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล 

และเด็กชัน้ ป.1-ป.6  

โรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมอืง

ล าพูน  

7,852,000.00 4,072,400.00 51.86   √   

 

 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวัน  

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีน

อนุบาลล าพูน (สพฐ.) 

6,160,000.00 3,118,840.00 50.63   √   

 

โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา 
15,000.00 0.00 0.00 √     

 

ค่าใชจ้า่ยในการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา  

160,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการ 3 ร (รเิริ่ม รอบรู ้

รว่มกัน) 
20,000.00 0.00 0.00 √     

 

ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาครูผู้ดูแล

เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
12,000.00 0.00 0.00   √   

 

ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาครูสอน

เด็กด้อยโอกาส 
6,000.00 0.00 0.00   √   

 

อุดหนุนส าหรับสง่เสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
5,942,800.00 920,000.00 15.48   √   
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 หนา้ 31 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

ค่าใชจ้า่ยในการจัดการศึกษา

ต้ังแตร่ะดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

9,234,869.00 3,430,470.00 0.00   √   

 

เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
238,000.00 238,000.00 15.48   √   

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 

อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน  

2,759,900.00 0.00 37.15 √     

 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
65,684,040.00 25,617,836 100.00 √     

 

อุดหนุนสว่นราชการ 

(ศอ.ปส.จ.ลพ) 
0.00 0.00 0.00 √   

 

โครงการวัดผล/ประเมนิผล/

สรุปผลการเรียนประจ าปี 
0.00 0.00 0.00 √   

 

รวม   48   โครงการ 106,914,380.00 40,992,028.34 38.34  

กองการศึกษา มโีครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 48 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   24  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   13   โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 27.08 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน   11  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 22.92 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. คณะกรรมการมีความเห็นว่าการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองการศกึษา ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

ให้ทางกองศึกษาช่วยแก้ไขให้เป็นปัจจุบันด้วย และสรุปให้ชัดเจนว่าโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีกี่

โครงการ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการมีกี่โรงการ และที่ยังไม่ได้ด าเนินการมีกี่โครงการ 

2. บางโครงการที่ด าเนินการไปแล้วแต่ไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งมีหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการวัดผล

ประเมินผลระหว่างภาคเรียนประจ าปีภาคเรียนที่ 1 และ 2 ช้ัน ป.1-ป.6 นั้น ต้องชี้แจงว่าได้ด าเนินการ

ไปแลว้โดยใช้งบประมาณจากแหลง่เงนิใด  
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 หนา้ 32 

 

ส านักปลัดเทศบาล 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
180,000.00 71,319.43 39.62   √   

 

โครงการอนุรักษ์บ้านเก่า 700,000.00 20,250.00 2.89   √    

โครงการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมอืง 
350,000.00 47,321.44 13.52   √   

 

โครงการอบรมอาสาสมัคร

มัคคุเทศก์แก่เยาวชน

ประชาชนและพนักงาน

เทศบาล 

20,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการอนุรักษ์และ

บ ารุงรักษาแมน้่ ากวง 
40,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการสง่เสริมการใช้สนิค้า

ไทย/ข่วงคนเตียวหละปูน 
10,000.00 0.00 0.00   √   

 

โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 20,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการจัดท าโปรแกรมเพื่อ

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

เมอืงล าพูน 

50,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการจัดการเลือกต้ัง

สมาชิกวุฒิสภา/

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/

สมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บรหิารท้องถิ่น (โอนลดไป

เพิ่มโครงการฝึกอบรมสัมมนา

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

จา้ง 150,000 บาทและโอน

ลดไปเพิ่มคา่รับรองและพิธี

การ 100,000 บาท) 

800,000.00 250,000.00 31.25   √   

 

โครงการจัดระเบียบสังคม 10,000.00 0.00 0.00 √      
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 หนา้ 33 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการอบรมพัฒนา

เจา้หน้าท่ีงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ประชาชน

หรอือาสาสมัคร 

15,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรอืน 
10,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการฝึกอบรมดับเพลิง

และอพยพหนไีฟให้กับสถาน

ประกอบการ ร้านค้า หรือ

สถานท่ีมคีวามเสียงในเขต

เทศบาล 

10,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการฝึกอบรมดา้นสา

ธารณภัยให้กับนักเรยีนใน

สังกัดเทศบาล 

16,000.00 16,000.00 100.00   √   

 

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพพนักงานเทศบาล 
30,000.00 30,000.00 100.00   √   

 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่ม

ศักยภาพและประสทิธิภาพ

ให้กับเจา้หน้าที่งานป้องกัน 

45,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการจัดระเบียบและ

พัฒนาระบบการจราจร 
500,000.00 310,770.00 62.15   √   

 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
13,621,460.00 6,153,331.99 45.17   √   

 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถ

ของบุคลากร 
6,770,920.00 2,566,032.66 37.90   √   

 

โครงการประเมินผลบุคลากร

ขององค์กร 
5,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการฝึกอบรมสัมมนา

คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการ

กอง หัวหน้าฝ่ายและหัวหนา้

งาน 

100,000.00 93,350.00 93.35   √   
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการฝึกอบรมสัมมนา

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

จา้ง  

100,000.00 250,000.00 

เกิน

งบประมาณ

ท่ีได้รับ

อนุมัติ 

150,000 

บาท 

  √   

โอนเพิ่ม 

จ านวนทั้งสิ้น 

150,000 
บาท 

โครงการฝึกอบรมสัมมนา

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

เทศบาล 

100,000.00 100,000.00 100.00   √   

 

โครงการวันเทศบาล 20,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการพัฒนาระบบการจา้ง

เอกชนด าเนินการในกิจการ

ของเทศบาล 

6,033,880.00 3,015,218.63 49.97   √   

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้/

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

1,838,350.00 868,769.30 47.26   √   

 

โครงการก่อสรา้ง/ปรับปรุงต่อ

เติมอาคารส านักงาน 
330,000.00 0.00 0.00   √   

 

โครงการเงินอุดหนุนหน่วยงาน

อ่ืนๆ 
30,000.00 30,000.00 100.00     √ 

 

รวม   28   โครงการ 31,755,610.00 13,822,363.45 43.53  

ส านักปลัดเทศบาล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 28 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   11  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 39.29 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   16   โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน     1  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ   3.57 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. คณะกรรมการมีความเห็นว่า โครงการ/กิจกรรมของส านักปลัดเทศบาล ที่ก าลังจะด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ และด าเนนิการไปแล้ว ตามที่เสนอ ควรมีการก ากับและดูแลให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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3.2. ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบจากแหล่งอื่น ในรอบ 6 เดือนแรก 

กองการแพทย์ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

แหล่ง

งบประมาณ 

โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข

เทศบาลเมืองล าพูนรว่มมือ ร่วมใจ 

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

145,595.00 0.00  √     กองทุนฯ 

โครงการ อสม.เทศบาลเมืองล าพูน

รว่มมือ ร่วมใจ รณรงค์ป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ 

22,000.00 45,400.00      √ กองทุนฯ 

โครงการสร้างเสรมิภูมคิุ้มกันโรค

ดว้ยวัคซีนในเด็กนักเรยีนชั้น ป.1 

และ ป.6 โรงเรยีนในสังกัดเทศบาล

เมอืงล าพูน 

ไม่ใช้งบ     √     

โครงการประกวดหมู่บ้านปลอด

ลูกน้ ายุงลาย 
10,000.00 0.00  √     คลินิกฯ 

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางบก

และทางน้ า 
ไม่ใช้งบ     √     

โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคระบบ

ทางเดนิอาหารจากการใชย้าในกลุ่ม 

NSAIDS และ Bisphosphonates 

ไม่ใช้งบ     √     

โครงการคลนิิกโรคหดืแบบง่าย ไม่ใช้งบ     √     

โครงการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหา

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและ

เบาหวาน 

105,370.00 67,470.00    √   กองทุนฯ 

โครงการอสม.เทศบาลเมอืงล าพูน 

รว่มมือ ร่วมใจรณรงค์ คัดกรอง

มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 

12,025.00 0.00  √     กองทุนฯ 

โครงการวัดส่งเสรมิสุขภาพ 14,500.00 13,900.00    √   กองทุนฯ 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการ

ด าเนินงานหมูบ้่านจัดการสุขภาพ 
25,000.00 0.00  √     กองทุนฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

แหล่ง

งบประมาณ 

โครงการสง่เสริมการด าเนินงานของ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเทศบาลเมือง

ล าพูน 

21,000.00 0.00  √   กองทุนฯ 

โครงการสง่เสริมคุณภาพชีวิต

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง

ล าพูน 

90,000.00 59,000.00    √  กองทุนฯ 

โครงการอนามัยแมแ่ละเด็ก 5,000.00 0.00  √   กองทุนฯ 

โครงการประกวดสุขภาพเด็ก 35,000.00 0.00  - - - คลินิกฯ 

โครงการอาสาสมัครรว่มใจเยี่ยม

ผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ 
33,000.00 11,100.00    √  กองทุนฯ 

โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้ป่วย

เรื้อรัง 

5,000.00 0.00  √   กองทุนฯ 

โครงการดูแลและสง่เสรมิสุขภาพผู้

พิการในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 
38,304.00 14,530.00    √  กองทุนฯ 

โครงการใส่ใจสุขภาพจติ ไมค่ิดฆ่า

ตัวตายเทศบาลเมืองล าพูน 
24,136.00 0.00  √   กองทุนฯ 

โครงการป้องกันความพิการ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 
5,000.00 0.00  √   กองทุนฯ 

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการใน

เขตเทศบาลเมืองล าพูน 
ไม่ใช้งบ     √    

โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการ

บรโิภคอาหารท่ีเหมาะสมในวัยเรยีน 
4,000.00 7,000.00     √ กองทุนฯ 

โครงการสง่เสริมสุขภาพอนามัย

นักเรยีน 
ไม่ใช้งบ   √     

โครงการสง่เสริมทันตสุขภาพและ

ป้องกันโรคของหญิงมคีรรภ์ 
ไม่ใช้งบ   √     

โครงการสง่เสริมทันตสุขภาพและ

ป้องกันโรคของเด็กอายุ 0-5 ปี 
15,000.00 0.00  √   

งบส่งเสริมฯ 

(สปสช) 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

แหล่ง

งบประมาณ 

โครงการสง่เสริมสุขภาพทันต

สุขภาพและปอ้งกันโรคในช่องปาก

ของเด็กนักเรยีนประถมศึกษา 

25,000.00 0.00  √   
งบส่งเสริมฯ 

(สปสช) 

โครงการสง่เสริมสุขภาพหญิงมี

ครรภ์ 
ไม่ใช้งบ    √  

งบส่งเสริมฯ 

(สปสช) 

โครงการใส่ใจดูแลช่องปากผู้สูงอายุ 10,000.00 0.00  √   
งบส่งเสริมฯ 

(สปสช) 

โครงการอบรมผู้น านักเรยีนสง่เสริม

สุขภาพ 
31,500.00 0.00  √   กองทุนฯ 

โครงการบอกเลา่ข่าวสารสุขภาพ

ทางเสยีงตามสายของศูนย์บริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน 

ไม่ใช้งบ    √    

โครงการให้สุขศึกษาเรยีนรูผู้้มารับ

บรกิารท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองล าพูน 

ไม่ใช้งบ   √     

โครงการสง่เสริมทักษะพืน้ฐาน

ส าหรับเด็กก่อนวัยเรยีน 
ไม่ใช้งบ     √   

โครงการอบรมพี่เลี้ยงในสถาน

ประกอบการเลี้ยงเด็กฯ 
8,500.00 0.00    √ กองทุนฯ 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการ

ต้ังครรภ์ในวัยรุน่ เทศบาลเมอืง

ล าพูน 

53,700.00 0.00  √   กองทุนฯ 

โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้มา

รับบรกิารในศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
ไม่ใช้งบ    √    

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการและการ

ฝึกปฏิบัติงานการช่วยฟื้นคืนชีพ 

(CPR) 

ไม่ใช้งบ   √     

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บรกิาร

สาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน 
ไม่ใช้งบ    √    

การใหบ้รกิารในกองการแพทย์/

พัฒนาเมอืงตามนโยบายรัฐบาล 
3,244,800.00 1,906,289.78   √  คลินิกฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

แหล่ง

งบประมาณ 

โครงการระบบบรกิารการแพทย์

ฉุกเฉินเทศบาลเมืองล าพูน 
ไม่ใช้งบ    √    

โครงการรณรงค์จัดท าบัตรประกัน

สุขภาพ 
ไม่ใช้งบ    √    

โครงการยาคืนทรัพย์ระงับความ

เสี่ยง 
ไม่ใช้งบ    √    

โครงการสร้างเสรมิสุขภาพผู้ป่วย

เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 

เทศบาลเมืองล าพูน 

9,434.00 0.00  √   กองทุนฯ 

โครงการคัดกรองภาวะโลหิตจาง

จากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก

เทศบาลเมืองล าพูน 

2,680.00 0.00  √   กองทุนฯ 

โครงการสง่เสริมความรูเ้พื่อลด

ปัจจัยเสี่ยงในการใชย้าและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม 

ไม่ใช้งบ    √  กองทุนฯ 

โครงการเครอืข่ายระบบความ

ปลอดภัยดา้นยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพในชุมชน 

7,365.00 7,365.00    √ กองทุนฯ 

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

และสง่เสริมผู้สูงอายุ 
1,000,000.00   √   อปท/พมจ 

โครงการสง่เสริมพัฒนาการเด็ก  

0-5 ปี 
ไม่ใช้งบ    √    

โครงการคัดกรองเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษทางการศึกษา 
ไม่ใช้งบ   √     

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุท่ี

มคีวามเสี่ยงต่อการพลัดตกหกลม้ 
12,500.00   √     กองทุนฯ 

โครงการชุมชนรว่มใจ บ้านสะอาด

ปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก

(โรคตดิต่อ) 

40,000.00   √     กองทุนฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

แหล่ง

งบประมาณ 

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคใน

เขตเทศบาลเมืองล าพูน 
20,000.00 70,536.00      √ กองทุนฯ 

โครงการสร้างเสรมิสุขภาพและ

ความปลอดภัยใหห้่างไกลโรคจาก

การท างาน 

21,695.00 0.00  √     กองทุนฯ 

โครงการตรวจเยี่ยมรา้นช าและ

อบรมผู้ประกอบการรา้นช าในเขต

เทศบาลเมืองล าพูนในการ

ด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน

สุขภาพ (คคส.) 

17,480.00 11,105.00      √ กองทุนฯ 

โครงการตรวจหาสารปนเป้ือนใน

อาหารจากตลาดสดเทศบาลเมือง

ล าพูนดว้ยชุดทดสอบจากกรม

วิทยาศาสตร์ 

ไม่ใช้งบ   √       

โครงการส ารวจความพึงพอใจ

ผู้ใช้บรกิารสุขาของศูนย์บรกิาร

สาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน 

ไม่ใช้งบ     √     

โครงการเครอืข่ายเฝ้าระวังสารเคมี

ตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาล

เมอืงล าพูน(โครงการผักติดดาว) 

20,509.00   √     กองทุนฯ 

โครงการอบรมให้ความรูด้า้นแพทย์

ทางเลอืก 
6,000.00 7,100.00      √ กองทุนฯ 

โครงการใชส้มุนไพรในท้องถิ่น 16,000.00 4,370.00    √   กองทุนฯ 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิารคลนิิกแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ ศูนย์บรกิารฯ 

ไม่ใช้งบ     √     

โครงการดูแลแมห่ลังคลอดดว้ย

การแพทย์แผนไทย 
ไม่ใช้งบ     √   กองทุนฯ 

โครงการมหกรรมรวมพลังหยุดยั้ง

ยาเสพติด 
60,480.00   √     กองทุนฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

แหล่ง

งบประมาณ 

โครงการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดสารเสพติดในเขตเทศบาลเมือง

ล าพูน 

ไม่ใช้งบ     √     

โครงการเลิกบุหรี่ดว้ยสมุนไพรหญ้า

ดอกขาวและการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมด้วยหลัก 5A 

ไม่ใช้งบ     √     

โครงการพัฒนาความรู้และการ

ด าเนินงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุข 

ไม่ใช้งบ     √     

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย 

ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 
22,000.00   √     กองทุนฯ 

กิจกรรมการบรกิารสาธารณสุข 60,000.00   √     อุดหนุน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอด

บทเรยีนการด าเนินงานคลินิกชุมชน

อบอุ่น 

18,000.00   √     
สปสช./

เทศบาล 

โครงการส ารวจความพึงพอใจและ

แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร

ศูนย์บรกิารฯ 

ไม่ใช้งบ   √       

การจัดท าค่านยิมและจรยิธรรมของ

องค์กรท่ีมีแนวทางให้ผ็ปฏบัิติงาน

ยึดถอืและรว่มปฏิบัติรว่มกัน 

ไม่ใช้งบ     √     

กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ของกอง

การแพทย์ 
20,000.00 20,000.00      √ สปสช 

โครงการพัฒนาระบบบรกิาร

สาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาล

เมอืงล าพูนประจ าปงีบประมาณ 

2560 

743,900.00   √     

คลินิกฯ (งบ

QOF) งบ

ลงทุน สปสช. 

โครงการด าเนินงานตามกิจกรรมใน

ระบบ 5 ส. กองการแพทย์ 
ไม่ใช้งบ     √     

การจัดบรกิารสาธารณะและการ

บรกิารประชาชน 
ไม่ใช้งบ     √     
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

แหล่ง

งบประมาณ 

การใหค้วามรูแ้ละเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรยีน 
ไม่ใช้งบ      √     

การแก้ไข ปรับปรุง หรือออก

ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ข้อบัญญัติ 

อปท.ท่ีสนับสนุนการป้องกันการ

ทุจริต 

ไม่ใช้งบ     √     

รวม 75 โครงการ 6,081,473.00 2,245,165.78  

กองการแพทย์ มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 75 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   33  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 44.00 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   32   โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 43.00 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน    10  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 13.00 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

แหล่ง

งบประมาณ 

โครงการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ ไม่ใช้งบ      √    

โครงการคุ้มครองผู้บรโิภคใน

โรงเรยีน 
ไม่ใช้งบ    √     

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้าง 

ไม่ใช้งบ  √    

รวม 3 โครงการ - -  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มโีครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   1  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 33.3 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   1   โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 33.3 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน   1  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 33.3 
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของแต่ละกองในรอบ 6 เดือนแรก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  

(ร้อยละ) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 

1

ยุทธศาสตรท์ี่ 

2

ยุทธศาสตรท์ี่ 

3

ยุทธศาสตรท์ี่ 

4

ยุทธศาสตรท์ี่ 

5

ยุทธศาสตรท์ี่ 

6

25.53

7.09

21.28

5.67

14.18

26.24

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6

3.3 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี ประจ าปี 2560 แยกตาม

ยุทธศาสตร์ 

  
สรุปจ านวนโครงการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

แยกตามยุทธศาสตร ์
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    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรอบ 6 เดือนแรก  เทศบาลเมอืงล าพูนมีโครงการที่ บรรจุอยู่ในแผน 

ด าเนินการ จ านวน 142 โครงการ งบประมาณตามแผนด าเนินงานจ านวน 225,670,062บาท จ าแนกตาม

ยุทธศาสตรไ์ด้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวน

โครงการ

ในแผน

สามปี 

ประจ าปี 

2560 

จ านวน

งบประมาณตาม

แผนพัฒนาสาม

ปี 

ประจ าปี 2560 

จ านวน

โครงการใน

แผน

ด าเนินงาน 

ประจ าปี 

2560 

จ านวน

งบประมาณที่

ได้รับจัดสรรใน

ปี 2560 

ร้อยละ

ของงบที่

ได้รับการ

จัดสรรปี 

2560 

แยกตาม

ยุทธศาส

ตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริม

คุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

69 175,732,623 36 3,244,500 1.44 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

20 23,842,800 10 11,203,000 4.96 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

95 40,818,613 31 41,286,743 18.30 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

14 43,980,000 8 9,578,500 4.24 

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน และการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

22 4,229,000 19 2,313,000 1.03 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้

เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี 

80 158,539,110 38 158,044,319 70.03 

รวม 300 447,142,146 142 225,670,062 100.00 
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แผนภูมิ ร้อยละของการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แยกตามยุทธศาสตร์ 

 
จากการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีและงบประมาณทีได้รับการจัดสรรในปี 2560 

จ าแนกตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จะเห็นได้ว่า  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 175,732,623 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 3,244,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.44  ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.

2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 23,842,800 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 11,203,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.96ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.

2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 40,818,613 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 เป็นเงนิทั้งสิ้นจ านวน  41,286,743 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.30ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.

2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 43,980,000 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 9,578,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.24 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.

2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 4,229,000 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 2,313,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.02 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.

2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 158,539,110 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 158,044,319 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.03 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี 

พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 

1.44

ยุทธศาสตร์ที่ 2, 

4.96 ยุทธศาสตร์ที่ 3, 

18.3

ยุทธศาสตร์ที่ 4, 

4.24

ยุทธศาสตร์ที่ 5, 

1.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6, 

70.03
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3.4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในรอบ 6 เดือน แรก แยกตามยุทธศาสตร์ 

หน่วยงาน 

จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

ในแผน 3 ป ี

 ปี 2560 

จ านวนโครงการท่ี

ได้รับงบประมาณ 

 

จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน 

ร้อยละ 

(จากจ านวน

โครงการท่ี

ได้รับ

งบประมาณ) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสรมิคุณภาพ

การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
69 36 0.44 8 22.22 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
20 10 4.96 0 0 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ

คุณภาพชีวติ 
95 31 18.30 10 32.26 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสรา้ง

พืน้ฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
14 8 4.24 0 0 

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

22 19 1.02 2 10.53 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง 

และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลกัการ

บรหิารจัดการที่ดี  
80 38 70.03 1 2.63 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) 

 

สรุปได้ดังน้ี 

ในปี 2560 ในช่าง 6 เดือนแรก 

จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศกึษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จ านวน  69 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2560จ านวน  

36  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 8 โครงการคิดเป็นรอ้ยละ 22.22  จากจ านวนโครงการที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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จะเห็นได้ว่า . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จ านวน  20 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2560จ านวน  

10  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 0 โครงการคิดเป็นรอ้ยละ 0.00  จากจ านวนโครงการที่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณ 

จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชวีิต มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา

สามปี จ านวน  95 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2560จ านวน  31  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว

เสร็จจ านวน 10 โครงการคิดเป็นรอ้ยละ 32.26  จากจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสรา้งพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จ านวน  14 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2560

จ านวน  8  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 0 โครงการคิดเป็นรอ้ยละ 0.00  จากจ านวนโครงการ

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีโครงการ

ทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จ านวน  22 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2560จ านวน  19  โครงการ 

ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 2 โครงการคิดเป็นร้อยละ 10.53  จากจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 

จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการที่ดี  มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จ านวน  80 โครงการได้รับจัดสรร

งบประมาณในปี 2560จ านวน  38  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 1 โครงการคิดเป็นรอ้ยละ 

2.63  จากจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 

 

 

 

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

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล  เป็นขั้นตอนส ำคัญในกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนตำมแผนจะมี

ประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด  ขึน้อยู่กับกำรตดิตำมและประเมินผลเพื่อใหท้รำบว่ำกำรปฏิบัติงำนตำม

แผนบรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้ำหมำยเพียงใดหรอืไม่ 

การจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ขั้นตอน 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

วางแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถ่ิน ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 

จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ 

ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนเมษายน 

ครั้งท่ี 2 ภายในเดือนตุลาคม 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯต้องด าเนินการอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องเตรียมกำรในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรจัดท ำแผนพัฒนำและองค์กรประสำน

แผนพัฒนำเพื่อให้มีควำมสมบูรณ์และพร้อมที่จะปฏิบัติงำนได้ เทศบำลเมืองล ำพูนจึงได้ด ำเนินกำร

แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลขึ้นเพื่อช่วยในกำรติดตำมและกำร

ประเมินผลแผนพัฒนำได้ตำมควำมเหมำะสม โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมนัยข้อ 28แห่งระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองล ำพูน และข้อ 29 (4) แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล ดังนี้ 

คร้ังที่ 1 

การติดตาม 

(กระบวนการ) 

คร้ังที่ 2 

การประเมิน 

(ผลลัพธ์) 

การติดตามกระบวนการ ได้แก่ 

-โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

การประเมินผลการด าเนินงาน ได้แก่ 

-ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

-วิเคราะห์ข้อมูล/ความพึงพอใจ โดยใช้สถติิ ได้แก่ ค่าความถี่ 

 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่ามาตรฐาน ระดับความพึงพอใช้ 

-ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้ง

ที่ 1 

ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้ง

ที่ 2 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองล ำพูน ประกอบด้วย 

1. นำยสมพงค์    ค ำสำร     ประธำนกรรมกำร 

2. น.ส.บุญทวี    ถำน้อย      กรรมกำร 

3. นำยนิทัศน์    อินทเจริญศำนต์    กรรมกำร 

4. นำยณรงค์    วงค์วำร      กรรมกำร 

5. นำยถวัลย์    ค ำธง      กรรมกำร 

6. นำงรัชนีย์    สินธุผัด      กรรมกำร 

7. นำยสุทัศน์    องค์คุณำ     กรรมกำร 

8. นำยนิวัฒน์ชัย  รัตนช์เลศ     กรรมกำร 

9. นำงจนิดำ    รัตนอังกูร     กรรมกำร 

10. หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล      กรรมกำร 

11. ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน         เลขำนุกำรกรรมกำร 

12. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   ผูช่้วยเลขำนุกำรกรรมกำร 

 

โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผน มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

1. ก ำหนดแนวทำง  วธิีกำรในกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล 

2. ด ำเนนิกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล 

3. รำยงำนผล และเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำร

พัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้

ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอ

ควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำง

น้อยปีละสองครัง้ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 

  4.  แตง่ตั้งคณะอนุกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
 

 

 

 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 
 

    หน้า ๕๒ 

 

และคณะอนุกรรมกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล ประกอบด้วย 

 1. นำงทรงศร ี  ถำวรวรำนนท ์ สมำชิกสภำเทศบำล   อนุกรรมกำร 

 2. นำงนงลักษณ ์  สุทธิแสน เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี  อนุกรรมกำร 

 3. นำงสำวอัจฉริยำ  อยู่ประเสรฐิ หัวหน้ำฝำ่ยบรกิำรงำนสำธำรณสุข  อนุกรรมกำร 

      (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิง่แวดล้อม) 

 4. นำงวรำภรณ ์  มูลธง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  อนุกรรมกำร 

 5. นำงชุติกำญจน ์ วิริยำ  เจำ้พนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  อนุกรรมกำร

 6. วำ่ที่ ร.ต.พิมเสน ขวกเขียว เจำ้พนักงำนสวนสำธำรณะ 

      ช ำนำญงำน    อนุกรรมกำร 

 7. นำงศศธิร  กุดชยัภูม ิ เจำ้พนักงำนจดัเก็บรำยได้ช ำนำญงำน อนุกรรมกำร 

 8. นำงสำวสุดำรัตน ์ เสำร์ตำ  เจำ้พนักงำนธุรกำรปฏิบัตงิำน  อนุกรรมกำร 

9. นำงกัญญำ  ชัยเพ็ญ   เจำ้พนักงำนธุรกำรปฏิบัตงิำน  อนุกรรมกำร 

10. นำงสำวปยิภรณ ์ จักรไชยวงค์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสมัพนัธ ์  อนุกรรมกำร 

โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนมีหน้ำที่ ช่วยคณะกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอ้ 29 (4) 

 

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