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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/

ว 0357 ลงวันที่  19 มกราคม 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทาง

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลพร้อมความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ

สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง

ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุม

ภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน ประกอบด้วย

ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคมเมือง ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนหัวหน้าส่วน

ราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ด าเนินการวางแนวทางการ

ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูนประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และจัดท ารายงานฉบับนีข้ึน้ เพื่อให้ผูบ้ริหารเทศบาลเมอืงล 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 าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ

ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น

แนวทางที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเป็นที่ เรื่องที่ส าคัญมากและเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิง

ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่องจะมีประโยชน์ตอ่องค์กรและผูบ้ริหารดังนี้ 

1. สามารถเฝา้ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกบัสมมตฐิานที่เคยตั้งไว้ในแผน 

2.สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้และให้หลักส าหรับ

แก้ไขสถานการณท์ี่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

3.สามารถจัดท าระบบเตือนลว่งหน้าเนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

4.มีขอ้มูลพืน้ฐานส าหรับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรอืไม่ 

ส าหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐานซึ่งจะท าให้ทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการด าเนินงานโดยการประเมนิผลจะเป็นการเปิดโอกาสใหท้บทวนว่า 

1.การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมหรอืไม่ 

2.วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แตแ่รกสมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรอืไม่ 

3.สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 

4.ตัวชี้วัดที่น ามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
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5.มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จและควรสานต่อบ้าง 

6.ได้เรยีนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 

7. ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 

วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 

1.เพื่อทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่ท าไปแล้วนั้น ได้ผลมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไมอ่ย่างไร 

 2.ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน (การ

เบิกจ่ายล่าช้า) ปัญหาดา้นบุคลากร ปัญหาดา้นเทคนิค และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ 

 3.ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มปีัญหารวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางส าหรับจัดท า

โครงการต่อไป 

 4.ทบทวน ถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นฐานใน

การวางแผนโครงการในอนาคต 

 5.เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการของเทศบาลและก่อใหเ้กิด

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. 2561  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.2561 ครัง้ที่ 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 2560 - 30 กันยายน 2561) 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 าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี  และความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรใ์นระดับต่างๆ 

2.ท าให้ผู้บริหารได้ทราบผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผน  และการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจ าปี 

3.ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ  ส าหรับ

เป็นข้อพจิารณาในการปรับปรุงแผนงาน  หรอืโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 5.ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาล 

 6.ได้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

*************************************** 
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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  และยำวจำกเหนือจดใต้ 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  และพิจำรณำถึงจุดอ่ อน             

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 ประชำชนมี 

          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    
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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.2561 ครั้งที่ 1 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในครั้งนี้ 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.2561 (ในรอบ 6 เดือนแรก) 
ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 

1.ให้หน่วยงานระดับกองสรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่าย

งบประมาณที่ได้รับในงบประมาณในปี พ.ศ.2561 (ในรอบ 6 เดือนหลัง) 

ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 
2.คณะกรรมการฯ คัดเลือกโครงการเด่นในแต่ละยุทธศาสตร์และออกติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งการประเมนิประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ 

3.ติดตามประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

4.ส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนนิงานของเทศบาล 

  

 

 

 
 

 

 

ดังนั้น การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน ในครั้งที่ 1 จึงเป็นการ

สรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับในงบประมาณในปี พ.ศ.2561 ในรอบ        

6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ของแต่ละกอง และน าผลสรุปที่ได้ไปจัดท ารายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในเดือน

เมษายน 
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 สรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คร้ังท่ี 1 ได้ดังน้ี 
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 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2561  คร้ังที่ 1  

3.1. ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 

2561 ในรอบ 6 เดือนแรก ของแต่ละกอง 

กองวชิาการและแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการเฮอืนศิลปินหริภญุ

ชัย 
ย.1 80,000.00 27,727.00 34.66   √    

โครงการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี
ย.5 70,000.00 50,935.00 72.76     √  

โครงการติดตามและประเมิน

โครงการและการปฏิบัตงิาน

ของเทศบาล 

ย.5 60,000.00 10,772.00 17.95   √    

โครงการจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
ย.5 30,000.00 14,460.00 48.20     √  

โครงการส่งเสรมิและ

เผยแพร่ความรูด้้านกฎหมาย 
ย.5 30,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการส่งเสรมิเผยแพร่

ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 

ย.5 2,000.00 0.00 0.00   √    

โครงการสื่อมวลชนสมัพันธ ์ ย.5 20,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการสื่อประชาสัมพันธ ์ ย.5 798,800.00 271,019.00 33.93   √    

โครงการพัฒนาเว็ปไซต์

เทศบาลเมืองล าพูน 
ย.5 20,000.00 0.00 0.00   √    

โครงการบรหิารจัดการ

บุคลากร 
ย.6 3,445,080.00 1,135,533.00 32.96   √    

โครงการถ่ายโอนงาน/กิจการ

บรกิารสาธารณะขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ย.6 2,000.00 2,000.00 100.00   √    

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ชุมชน 

ย.6 100,000.00 0.00 0.00   √    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช/้อุปกรณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

ย.6 998,300.00 138,605.00 13.88   √    
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โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการจัดท าเทศบญัญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ย.6 40,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติใน 

อปท. 

ย.6 15,000.00 0.00 0.00   √ 
  

 

รวม   15   โครงการ  5,711,180.00 1,651,051.00 28.91     

กองวชิาการและแผนงาน มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนท้ังสิ้น 15 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน    3  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 20.00  

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน  10  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 66.67 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน    2  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 13.33 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. กองวิชาการและแผนงานควรรวบรวมวิสัยทัศน์ของกองทั้ง 8 กอง น ามาร้อยเรียงวิเคราะห์ว่าสอดคล้อง

และมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนเ์ทศบาลหรอืไม่  

2. ควรวางแผนพัฒนาแผนงาน/โครงการตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล 

3. ให้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งหมดของเทศบาล สรุปร้อยละของโครงการที่ด าเนินการ

แล้วเสร็จ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
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กองคลัง 

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการบรหิารจัดการ

บุคลากร 
ย.6 6,464,040.00 2,568,140.78 39.73   √    

โครงการปรับปรุงระบบแผน

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ย.6 30,000.00 10,220.00 34.07   √    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชฯ้ 
ย.6 430,800.00 43,826.20 10.17   √    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การพัฒนารายไดข้อง

เทศบาล 

ย.6 20,000.00 7,000.00 35.00   √    

ค่ากระแสไฟฟา้ ย.6 700,000.00 376,849.04 53.84   √    

ค่าอากรถอนคนื ย.6 500.00 0.00 0.00 √      

รวม   6   โครงการ  7,645,340.00 3,006,036.02 39.32     

กองคลัง มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน  1  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 16.67  

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน  5  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 

❖ ยังไม่มีโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. ควรจะปรับพันธกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  

2. ควรจะเพิ่มเติมบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบของแต่ละงานในกองคลัง 
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กองช่าง 

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการเผยแพร่เศรษฐกิจ

พอเพียง 
ย.1. 60,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการบรหิารการก าจัด

ขยะมูลฝอย 
ย.2 8,648,660.00 4,570,809.09 52.85   √    

โครงการบรหิารจัดการระบบ

บ าบัดน้ าเสีย 
ย.2 775,200.00 420,265.70 54.21   √    

โครงการจัดภูมิทัศน์ในเขต

เทศบาล 
ย.2 1,545,800.00 1,089,785.48 70.50   √    

โครงการก่อสรา้งปรับปรุง

ถนน ซอย ในเขตเทศบาล 
ย.4 4,560,250.00 0.00 0.00   √    

โครงการก่อสรา้งท่อ/ระบาย

น้ าภายในเขตเทศบาล 
ย.4 2,145,800.00 0.00 0.00   √    

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้

สาธารณะ 
ย.4 692,800.00 193,275.95 27.90   √    

โครงการก่อสรา้งปรับปรุง

ถนน ทางเท้า ซอย ภายใน

เขตเทศบาล 

ย.4 1,276,800.00 604,972.12 47.38   √    

โครงการบรหิารจัดการ

บุคลากร 
ย.6 7,832,160.00 3,426,864.17 43.75   √    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ/

เคร่ืองใชอุ้ปกรณ์การ

ปฏิบัติงาน 

ย.6 4,027,000.00 2,161,963.50 53.69   √    

รวม   10   โครงการ  31,564,470.00 12,467,936.01 39.50     

กองช่าง มโีครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน  1  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 10.00   

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน  9  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 90.00  

❖ ยังไม่มีโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ  
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. ยังมีอัตราต าแหน่งว่างของหัวหน้าฝ่ายของกองช่าง ที่ปัจจุบันผู้อ านวยการกองช่างปฏิบัติหน้าที่แทน อยาก

ให้เทศบาลเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาบุคลากร เพราะองค์กรต้องประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญ คือ คน 

ที่จะเป็นผู้ผลักดันให้การด าเนินการขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เทศบาลควรเร่งสรรหาบุคลากร

เพื่อด ารงต าแหน่งว่างนัน้ ๆ เพื่อให้การด าเนินงานมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ฝ่ายงานของกองช่างควรเพิ่มฝ่ายการโยธา ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุงถนน ทาง

เท้า ท่อระบายน้ า งานซ่อมบ ารุงรักษา ฯลฯ ซึ่งเป็นงานหลักของเทศบาล ในส่วนนี้เทศบาลอาจประกาศ

ก าหนดฝ่าย ทั้งนีข้ึน้อยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน 

3. ในส่วนของโครงการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวข้องกับ 102 ไร่ หรอืโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้อยู่ที่การบูรณาการภายใต้ความรับผิดชอบของส านักปลัด เทศบาลที่เป็น

ศูนย์กลาง 
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กองสวัสดิการสังคม 
  

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการแขง่ขันกีฬาชุมชน ย.5 90,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการประชุมประชาคม

แผนแม่บทชมุชน 
ย.5 50,000.00 37,217.00 74.43     √  

โครงการเลือกตัง้ประธาน

คณะกรรมการชุมชน 
ย.5 30,000.00 23,159.00 77.20     √  

โครงการอบรมและพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการ

ชุมชนยอ่ย 

ย.5 100,000.00 27,200.00 27.20     √  

โครงการส ารวจข้อมูล

พืน้ฐานชุมชน 
ย.3 60,000.00 0.00 0.00     √ ไม่ใช้งบฯ 

โครงการกีฬาประชาชน

เทศบาลสัมพันธ ์
ย.5 90,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการประชุมผูน้ าชุมชน ย.5 30,000.00 5,980.00 19.93   √    

โครงการส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวติผู้พกิารและผูดู้แลผูพ้ิการ 
ย.3 20,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการสวัสดิการ

สงเคราะห์ และช่วยเหลือ

ประชาชน 

ย.3 

22,853,600.00 12,027,000.00 52.63   √  
5 กิจกรรม

ภายใต้

โครงการ

สวัสดิการ

สงเคราะห์

และช่วย 

เหลือ

ประชาชน 

-สวัสดิการสงเคราะห์และ

ช่วยเหลือประชาชน 
300,000 0.00 0.00  √  

-เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000 46000.00 42.59  √  

-เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 16,543,200 9265800.00 56.01  √  

-เบีย้ยังชีพคนพิการ 5,702,400 2715200.00 47.62  √  

-เงินสบทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 
200,000 0.00 0.00 √   

โครงการบรหิารจัดการร้าน

จ าหน่ายสินค้า OTOP 

Showcase 

ย.4 300,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 
ย.3 30,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการเพิ่มศักยภาพเดก็

และเยาวชนเทศบาลเมือง

ล าพูน (สภาเดก็และเยาวชน) 

ย.6 50,000.00 0.00 0.00 √      
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โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการอบรมอาชีพเสรมิ

และพัฒนารายไดแ้ก่ชมุชนใน

เขตเทศบาลเมืองล าพนู 

ย.4 50,000.00 50,000.00 100.00     √  

โครงการสิทธิสตรีและสิทธิ

เด็กที่ทุกคนพงึรู้ 
ย.3 15,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการส่งเสรมิและจัดตัง้

เครือข่ายป้องกันการทุจรติ 
ย.6 50,000.00 0.00 0.00 √      

 

โครงการหอพักสขีาว 

ย.6 8,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ/

เคร่ืองใชอุ้ปกรณ์การ

ปฏิบัติงาน 

ย.6 1,233,400.00 479,617.00 38.89   √    

โครงการบรหิารจัดการ

บุคลากร 
ย.6 2,727,400.00 654,155.00 23.98   √    

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

(ศอ.ปส.ลพ.) 
ย.4 30,000.00 0.00 0.00 √      

รวม   19   โครงการ  27,817,400.00 13,304,328.00 47.83     

กองสวัสดิการสังคม มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 19 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน  10  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 52.63 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   4   โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 21.05  

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน   5  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 26.32 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. ควรปรับพันธกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการบ้านน่าอยู่คู่

เศรษฐกิจพอเพียง 
ย.2 10,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการส้วมสะอาด ย.2 1,000.00 0.00 0.00   √    

โครงการสรา้งจิตส านกึใน

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ย.2 30,000.00 16,000.00 53.33   √    

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย

เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ย.2 3,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการพัฒนาเมือง ย.2 3,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการศูนย์เกษตรอนิทรีย์ ย.2 3,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการตลาดสดนา่ซือ้ ย.3 10,000.00 0.00 0.00   √    

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 

(กิจกรรมแก้ไขปญัหาน้ ามัน

ทอดซ้ า) 

ย.3 6,000.00 0.00 0.00   √    

โครงการส่งเสรมิ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร

แผงลอย 

ย.3 20,000.00 0.00 0.00   √    

โครงการส่งเสรมิ

ผู้ประกอบการแต่งผม-เสรมิ

สวย 

ย.3 50,000.00 0.00 0.00   √    

โครงการอบรม

ผู้ประกอบการร้านอาหาร

และโรงอาหาร 

ย.3 45,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า 
ย.3 20,000.00 20,000.00 100.00   √    

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค

ไข้หวัดนก 
ย.3 1,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อการพัฒนา/เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ 

ย.6 398,200.00 238,779.00 59.96   √    

โครงการบรหิารจัดการ

บุคลากร 
ย.6 11,463,880.00 3,998,132.00 34.88   √    

รวม   15   โครงการ  12,064,080.00 4,272,911.00 35.42     
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มโีครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 15 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน    6  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 40.00 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   9   โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 60.00  

❖ ยังไม่มีโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. เนื่องจากจังหวัดล าพูนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “จังหวัดสะอาด” ตามโครงการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน ควรจัดท าโครงการสังคมลดพลาสติก ซึ่งปัจจุบันมีการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม 

เมื่อวันที่  13 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา รณรงคล์ดการใชพ้ลาสตกิเพื่อลดสภาวะสิ่งแวดล้อม 

2. ยังมีอัตราต าแหน่งว่างของหัวหน้างานกองสาธารณสุขฯ และผู้อ านวยการกองสาธารณสุฯ เทศบาลควร

สรรหาบุคลากรเพื่อด ารงต าแหน่งนั้น ๆ เพื่อให้การด าเนินงานมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ปรับวิสัยทัศนใ์ห้เห็นถึงเป้าหมายในอนาคตที่ตอ้งบรรลุบนพืน้ฐานของความเป็นจริง 
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กองการแพทย์ 

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการสง่เสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน 
ย.3 200,000.00 200,000.00 100.00   √    

โครงการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที ่

ย.3 360,000.00 360,000.00 100.00   √    

โครงการด าเนินงานด้านพัฒนา

งานสาธารณสุขของ อสม.ใน

ชุมชน 

ย.3 85,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการอบรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน

เชี่ยวชาญ 

ย.3 300,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
ย.3 8,853,480.00 3,560,093.50 40.21   √    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาเครื่องมอื/เครือ่งใช/้

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

ย.3 716,300.00 144,771.31 20.21   √    

การบริการสาธารณสุข ย.3 60,000.00 0.00 0.00 √      

รวม   7   โครงการ  10,574,780.00 4,264,864.81 40.33     

กองการแพทย์ มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 7 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   3  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 42.86 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   4   โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 

❖ ยังไม่มีโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. ควรศกึษาร่างยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ

น าความรูท้ี่ได้รับไปด าเนนิการพัฒนาเทศบาลให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ  

2. ศึกษาร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ       

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปด าเนินการพัฒนา

เทศบาลให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ 

3. ปรับพันธกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
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กองการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 

- จัดงานวันลอยกระทง 

- จัดงานวันสงกรานต์ 

ย.1. 1,200,000.00 766,484.75 63.87   √    

โครงการจัดงานวันส าคัญของ

ทอ้งถิ่น 

- กจิกรรมวันขึน้ปใีหม่,วันปยิ

มหาราช,วันคล้ายวันประสูติ

พระนางจามเทวี,วันคล้ายวัน

สวรรณคตพระนางจามเทวี วัน

มาฆบูชา ฯลฯ 

ย.1. 20,000.00 3,500.00 17.50   √    

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ย.1. 5,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการจัดงานวันวสิาขบูชา ย.1. 20,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการจัดงานวันคร ู ย.1. 10,000.00 10,000.00 100.00     √  

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร

ทางการศึกษา 
ย.1. 1,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/

แผนพัฒนาสามปขีองกอง

การศึกษา 

ย.1. 3,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการอินเตอร์เนตเพ่ือ

การศึกษา 
ย.1. 20,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการพฒันาบุคลากร ย.1. 10,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการอบรมบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือพฒันางาน

วชิาการ 

ย.1. 5,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 
ย.1. 2,000.00 0.00 0.00     √  

โครงการจัดงานวันพัฒนา

การศึกษา 
ย.1. 80,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่

ทางวิชาการ 
ย.1. 1,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการนเิทศการศึกษา ย.1. 50,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการบ้านหลังเรียน ย.1. 40,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการหอสมุดแห่งชาติหริ

ภุญไชย 
ย.1. 62,000.00 15,612.00 25.18   √    

โครงการประเมนิคุณภาพการ

จัดการศึกษาและประกัน

คุณภาพโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ย.1. 500.00 0.00 0.00 √      
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โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการวัดผลประเมินผล

ระหวา่งภาคเรียนประจ าภาค

เรียนที ่1 และ 2 ชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 1-6 

ย.1. 8,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการมอบใบ

ประกาศนยีบัตรฯแกผู่้ส าเร็จ

การศึกษา ระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนต้น 

ย.1. 20,000.00 16,974.00 84.87   √    

โครงการรณรงค์เพือ่ป้องกันยา

เสพติดในสถานศึกษา 
ย.1. 15,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการรวบรวมข้อมูลวางแผน

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 
ย.1. 10,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการเร่งรัดคุณภาพของ

กลุ่มวชิาการ 
ย.1. 1,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการบริหารจัดการศึกษา

เด็กพิเศษเรียนร่วม 
ย.1. 1,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการพฒันาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
ย.1. 50,000.00 37,000.00 74.00   √    

โครงการความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศด้านการศึกษา 
ย.1. 30,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการประกวดและแข่งขัน

ความเป็นเลิศ 

- โครงการแข่งขันคนเก่ง 

ย.1. 50,000.00 44,079.00 88.16     √  

โครงการประกวดหนังสืออ่าน

ประกอบส าหรับเด็ก 
ย.1. 2,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการทศันศึกษา (กบนอก

กะลา) 
ย.1. 10,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการจริยธรรม ภูมคิุ้มกัน

ชีวติ 
ย.1. 5,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ย.1. 100,000.00 88,220.00 88.22     √  

โครงการสง่เสริมกฬีาและ

นันทนาการ 

- โครงการจัดการแขง่ขันกฬีา

นักเรียน 

ย.1. 100,000.00 186,708.61 100.00     √ 

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

186,708.

61 บาท 
โครงการพฒันาเด็กก่อนวัย

เรียน 
ย.1. 20,000.00 3,600.00 18.00   √    

โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ/

เยาวชนในโรงเรียน 
ย.1. 20,000.00 31,140.00 155.70     √ 

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

11,140.00 

บาท 
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โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการ 3 ร (ริเริ่ม รอบรู้ 

ร่วมกัน) 
ย.1. 20,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการวเิคราะห์และ

วางแผนงานจัดการคุณภาพจัด

การศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน

ของกลุ่มวชิาการ 

ย.1. 80,000.00 0.00 0.00 √      

ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาครูสอน

เด็กด้อยโอกาส 
ย.1. 6,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

1.เงนิอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวัน 

2.เงนิอุดหนุนส าหรับส่งเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษา

ทอ้งถิ่น 

- ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 

- ค่าใชจ้่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 

- ค่าใชจ้่ายในการพัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียน 

- ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ของโรงเรียน 

- ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

(SBMLD) 

- ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริม

องค์กรปกครองส่วนทอ่งถิ่นที่

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาฯ 

- ค่าใชจ้่ายท าศูนยก์ารเรียนรู้

เฉลิมพระเกยีรตสิถานศึกษาใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น 

- ค่าใชจ้่ายในการรณรงค์

ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

- ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริม

กจิกรรมรักการอ่านใน

สถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ย.1. 22,853,180.00 8,975,560.00 39.27   √    
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โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

- ค่าใชจ้่ายในกจิกรรมของศูนย์

การเรียนรู้ด้านการทอ่งเท่ียวใน

สถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

- ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการ

จัดกระบวนการเรียนการสอน

การบริหารตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

- เงนิอุดหนุนส าหรับอาหาร

กลางวัน ส าหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 

- ค่าใชจ้่ายในการจัดงานวัน

พัฒนาการศึกษาระดับเทศบาล 

3.เงนิอุดหนุนส าหรับส่งเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษาของ

ทอ้งถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน

ส าหรับนักเรียนยากจน) 

4.เงนิอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.เงนิอุดหนุนเพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใชจ้่ายในการจ้างพัฒนา

ระบบการบรหิารจัดการศึกษา

อิเล็กทรอนกิส์ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพ่ือเข้าสู่

ประเทศไทย4.0 

6.เงนิอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

        

โครงการอาหารเสริม(นม) ย.1. 6,729,694.00 2,054,393.20 30.53   √    

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

ย.1. 6,520,000.00 3,535,400.00 54.22   √    

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
ย.1. 66,970,380.00 26,633,371.41 39.77   √    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

พัฒนาเครื่องมอืเครือ่งใช้

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

ย.6 3,843,900.00 799,781.00 20.81   √    

รวม   41   โครงการ  108,994,654.00 43,201,823.97 39.64     
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กองการศึกษา มโีครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 41 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   24  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 58.54 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   11   โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 26.83 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน     6  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 14.63 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. โครงสรา้งของกองการศกึษาให้เพิ่มในส่วนงานโรงเรียนด้วย 

2. ในส่วนอัตราต าแหน่งว่างบุคลากรของกองการศึกษามีจ านวนเยอะ รวมทั้งต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล ควรสรรหาบุคลากรเพื่อด ารงต าแหน่งนั้น ๆ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

3. ปรับพันธกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
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ส านักปลัดเทศบาล 

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการบริหารจัดการ

พพิธิภัณฑ์ชุมชนเมือง 
ย.1. 350,000.00 57,082.39 16.31   √    

โครงการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม

ทอ้งถิ่น 
ย.1. 180,000.00 76,221.91 42.35   √    

โครงการอนุรักษบ์า้นเก่า ย.1. 200,000.00 20,250.00 10.13   √    

โครงการอบรมอาสาสมัคร

มัคคุเทศก์แกเ่ยาวชนประชาชน

และพนักงานเทศบาล 

ย.1. 20,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการอนุรักษแ์ละบ ารุงรักษา

แมน้่ ากวง 
ย.2 40,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการสง่เสริมการใชสิ้นค้า

ไทย/ข่วงคนเตียวหละปูน 
ย.4 250,000.00 42,000.00 16.80   √    

โครงการจัดท าโปรแกรมเพื่อใช้

ส าหรับประชาสัมพันธ์การ

ทอ่งเท่ียวเมอืงล าพูน ภายใต้

แผน SMART TOURISM SITY 

ย.4 500,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ ย.5 10,000.00 2,000.00 20.00     √  

โครงการจัดการเลือกต้ัง ส.ว./

ส.ส./สมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 

ย.6 500,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการวันเทศบาล ย.6 20,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการประเมนิผลบุคลากร

ขององค์กร 
ย.6 5,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะ

ผู้บริหาร ผูอ้ านวยการกอง 

หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน 

ย.6 100,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการฝึกอบรมสัมมนา

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ย.6 100,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะ

ผู้บริหารและสมาชิกสภา

เทศบาล 

ย.6 100,000.00 99,982.80 99.98     √  

โครงการเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(โครงการเทดิทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์) 

ย.6 10,000.00 0.00 0.00 √      
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โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันทเ์พ่ือปกปอ้งสถาบัน

ส าคัญของชาติ 

ย.6 20,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ย.6 
15,010,442.0

0 
6,265,106.00 41.74   √    

โครงการพฒันาวัสดุและ

ครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ย.6 1,210,800.00 582,197.00 48.08   √    

โครงการปรับปรุงซอ่มแซมและ

จัดท าส่ิงอ านวยความสะดวก

ส าหรับคนพกิาร/ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลฯ 

ย.6 200,000.00 0.00 0.00   √    

โครงการเงินอุดหนุนหน่วยงาน

อื่นๆ 
ย.6 30,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการจัดระเบียบสังคม ย.6 15,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการจัดระเบียบและพัฒนา

ระบบการจราจร (การปอ้งกัน

อุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลวันส าคัญ) 

ย.6 10,000.00 0.00 0.00   √    

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่

งานปอ้งกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ประชาชนหรือ

อาสาสมัคร 

ย.6 15,000.00 15,000.00 100.00     √  

โครงการฝึกซอ้มแผนปอ้งกันภัย

ฝ่ายพลเรือน 
ย.6 10,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและ

อพยพหนีไฟให้กับสถานปะกอบ

การ ร้านค้า หรอืสถานที่มี

ความเส่ียงในเขตเทศบาล 

ย.6 10,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการฝึกอบรมด้านสาธารณ

ภัยให้กับนักเรียนในสังกัด

เทศบาล 

ย.6 16,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

พนักงานเทศบาล 
ย.6 30,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ย.6 5,426,180.00 2,409,517.00 44.41   √    

โครงการพฒันาวัสดุและ/หรือ

ครุภัณฑ์ แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ย.6 188,800.00 6,611.00 3.50   √    
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โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ ย.6 1,415,900.00 410,246.00 28.97 

  √    

โครงการพฒันาวัสดุและ/หรือ

ครุภัณฑ์ แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ ย.6 13,500.00 994.00 7.36 

  √    

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิม

ศักยภาพและประสิทธิภาพ

ใหก้ับเจ้าหน้าที่งานปอ้งกัน ย.6 45,000.00 0.00 0.00 

√      

โครงการจัดระเบียบและพัฒนา

ระบบการจราจร ย.6 500,000.00 2,700.00 0.54 
  √    

เงนิประกันสังคม ย.6 266,274.00 97,295.81 36.54   √    

เงนิส ารองจ่าย ย.6 400,000.00 0.00 0.00   √    

เงนิบ ารุงสันนิบาตเทศบาล ย.6 155,700.00 0.00 0.00   √    

เงนิช่วยพเิศษ ย.6 1,000.00 0.00 0.00   √    

เงนิช่วยเหลือค่าครองชีพฯ 

(ชคบ.) ย.6 389,500.00 170,838.00 43.86 
  √    

เงนิสบทบ กบท. ย.6 1,900,784.00 1,899,452.00 99.93   √    

เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ย.6 931,000.00 498,630.00 53.56   √    

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ผู้รับบ านาญ 
ย.6 50,000.00 15,400.00 30.80   √    

เงนิกูอ้อมสิน ย.6 796,000.00 556,007.67 69.85     √  

เงนิกู ้กสท. ย.6 789,300.00 0.00 0.00   √    

รวม   43   โครงการ  32,231,180.00 13,227,531.58 41.04       

ส านักปลัดเทศบาล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 43 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   17  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 39.53 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   22   โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 51.16 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน     4   โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  9.30 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

1. ปรับพันธกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  

2. ปรับวิสัยทัศนข์องส านักปลัดเทศบาลให้มคีวามเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนเ์ทศบาล 
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3.2. ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบจากแหล่งอื่น ในรอบ 6 เดือนแรก 

กองการแพทย์ 

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการ อสม.เทศบาลเมือง

ล าพูนร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์

ปอ้งกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

ย.3 174,215.00 0.00 0.00 √      

โครงการ อสม.เทศบาลเมือง

ล าพูนร่วมมือ  ร่วมใจรณรงค์

สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อ

ทางเดินหายใจ 

ย.3 40,145.00 40,145.00 100.00     √  

โครงการสร้างเสริมภูมคิุ้มกัน

โรคดว้ยวัคซนีในเด็กนักเรียน

ชั้นป. 1 และ ป. 5 โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00 √      

โครงการประกวดหมูบ่า้นปลอด

ลูกน้ ายุงลาย 
ย.3 4,780.00 0.00 0.00 √      

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทาง

บกและทางน้ า 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรค

ระบบทางเดินอาหารจากการใช้

ยากลุ่ม NSIADS และ 

Bisphosphonates 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการคลนิิกโรคหืดแบบง่าย ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการตรวจคัดกรองเพ่ือ

ค้นหาผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูงและโรคเบาหวาน 

ย.3 44,775.00 44,775.00 100.00   √    

โครงการอสม.เทศบาลเมือง

ล าพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์คัด

กรองมะเรง็เต้านมและมะเร็ง

ปากมดลูก 

ย.3 14,395.00 0.00 0.00 √      

โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ย.3 8,400.00 4,200.00 50.00   √    

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการ

ด าเนินงานหมูบ่า้นจัดการ

สุขภาพ 

ย.3 28,560.00 0.00 0.00 √      

โครงการสง่เสริมการด าเนินงาน

ของชมรมผูสู้งอายุชุมชนใน

เทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 27,000.00 0.00 0.00 √      

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครัง้ที่ 1 
 

 หนา้ 34 

 

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการสง่เสริมคุณภาพชวีติ

สมาชิกชมรมผูสู้งอายุเทศบาล

เมืองล าพูน 

ย.3 115,000.00 59,000.00 51.30   √    

โครงการอนามัยแมแ่ละเด็ก ย.3 4,000.00 0.00 0.00   √    

โครงการอาสาสมัครร่วมใจ

เย่ียมผูป้ว่ยสูงวัยใส่ใจผู้พกิาร 
ย.3 40,300.00 10,500.00 26.05   √    

โครงการเย่ียมบ้านประชาชน

และฟื้นฟูสมรรถภาพ/ผู้พิการ/

ผู้ป่วยเรือ้รงั 

ย.3 5,000.00 5,000.00 100.00   √    

โครงการดูแลและส่งเสริม

สุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาล

เมืองล าพูน 

ย.3 33,500.00 17,405.00 51.96   √    

โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คดิ

ฆา่ตัวตายเทศบาลเมืองล าพูน 
ย.3 14,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการปอ้งกันความพกิาร

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง

ล าพูน 

ย.3 5,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้

พกิารในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การบริโภคอาหารที่เหมาะสมใน

วัยเรียน 

ย.3 15,200.00 15,200.00 100.00     √  

โครงการสง่เสริมสุขภาพอนามัย

นักเรียน 
ย.3 4,320.00 0.00 0.00 √      

โครงการสง่เสริมทันตสุขภาพ

และป้องกันโรคของเด็ก 0-5 ปี 
ย.3 15,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการสง่เสริมทันตสุขภาพ

และป้องกันโรคในช่องปากของ

เด็กนักเรียนประถมศึกษา 

ย.3 25,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการสง่เสริมสุขภาพหญิงมี

ครรภ์ 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการใส่ใจดูแลช่องปาก

ผู้สูงอายุ 
ย.3 10,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการอบรมผูน้ านักเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 
ย.3 27,600.00 0.00 0.00 √      

โครงการบอกเล่าข่าวสาร

สุขภาพทางเสียงตามสายของ

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    
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โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการให้สุขศึกษาผู้มารับ

บริการที่ศูนย์บริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการสง่เสริมทักษะพื้นฐาน

ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00     √  

โครงการอบรมพ่ีเล้ียงเด็กใน

สถานประกอบการส าหรับเล้ียง

เด็กฯ 

ย.3 8,000.00 0.00 0.00     √  

โครงการปอ้งกันและแกไ้ข

ปัญหาโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์ใน

วัยรุ่นเทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 38,195.00 0.00 0.00 √      

โครงการส ารวจความพงึพอใจ

ของผู้มารับบริการใน

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการการพัฒนาบุคลากร

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ

และการฝึกปฏิบัติงานการช่วย

ฟื้นคนืชีพ (CPR) 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

การใหบ้ริการในกองการแพทย ์ ย.3 3,390,400.00 1,740,170.23 51.33   √    

โครงการระบบบริการ

การแพทยฉ์ุกเฉินเทศบาลเมือง

ล าพูน 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการรณรงคจ์ัดท าบัตร

ประกันสุขภาพ 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการยาคนืทรัพยร์ะงับ

ความเส่ียง 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิต

สูง เทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 9,731.00 0.00 0.00 √      

โครงการคัดกรองภาวะโลหิต

จางจากการขาดธาตุเหล็กใน

เด็กฯ 

ย.3 2,600.00 0.00 0.00 √      

โครงการสง่เสริมความรู้เพื่อลด

ปัจจัยเส่ียงในการใชย้าและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไมเ่หมาะสม 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการเครือข่ายระบบความ

ปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพในชุมชน 

ย.3 9,412.00 8,632.00 91.71     √  
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โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการสง่เสริมพฒันาการเด็ก 

0-5 ปี 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการคัดกรองเด็กท่ีมีความ

ต้องการพเิศษทางการศึกษา 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00 √      

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้สูงอายุที่มคีวามเส่ียงต่อการ

พลัดตกหกล้ม 

ย.3 1,500.00 0.00 0.00 √      

โครงการปอ้งกันและควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคมอืเทา้

ปากและโรคติดต่อในศูนยเ์ด็ก

เล็กเทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 62,281.00 62,281.00 100.00     √  

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ

ความปลอดภัยให้ห่างไกลโรค

จากการท างาน 

ย.3 16,060.00 0.00 0.00 √      

โครงการตรวจเยี่ยมร้านช าและ

อบรมผูป้ระกอบการร้านช าใน

เขตเทศบาลเมืองล าพูนในการ

ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพ 

ย.3 19,748.00 16,248.00 82.28     √  

โครงการตรวจหาสารปนเป้ือน

ในอาหารจากตลาดสดเทศบาล

เมืองล าพูนด้วยชุดทดสอบจาก

กรมวิทยาศาสตร์ฯ 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการส ารวจความพงึพอใจ

ผู้ใช้บริการสุขาของศูนยบ์ริการ

สาธารณสุขฯ 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการเครือข่ายเฝ้าระวัง

สารเคมีตกคา้งในพชืผักใน

ตลาดสดเทศบาลเมืองล าพูน 

(โครงการผักติดดาว) 

ย.3 32,692.00 0.00 0.00 √      

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

การแพทยท์างเลือก 
ย.3 6,670.00 6,670.00 100.00     √  

โครงการใช้สมุนไพรในทอ้งถิ่น ย.3 9,963.00 9,963.00 100.00     √  

โครงการส ารวจความพงึพอใจ

ของผูร้ับบริการคลินิกแพทย์

แผนไทยประยุกต์ ศูนยบ์ริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน  

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการพฒันาเจ้าหน้าที่และ

พนักงานนวดด้านการแพทย์

แผนไทย 

ย.3 4,669.00 4,669.00 100.00   √    
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โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการดูแลแมห่ลังคลอดด้วย

การแพทยแ์ผนไทย 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการมหกรรมรวมพลัง

หยุดยัง้ยาเสพติด 
ย.3 60,453.00 0.00 0.00 √      

โครงการบ าบัดและฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดใน

เขตเทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √   

โครงการเลิกบุหรี่ด้วยสมุนไพร

หญ้าดอกขาวและการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยหลัก 

5A 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √   

โครงการพฒันาความรู้และการ

ด าเนินงาน  อสม. 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การถอดบทเรียนการด าเนินงาน

คลินิกชุมชนอบอุ่น 

ย.3 18,000.00 0.00 0.00 √     

โครงการส ารวจความพงึพอใจ

และแรงจูงใจในการท างานของ

บุคลากรศูนยบ์ริการฯ 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00 √     

การจัดท าคา่นิยมและจริยธรรม

ขององค์กรที่มแีนวทางให้

ผู้ปฏบิัติงานยดึถอืและปฏบิัติ

ร่วมกัน 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √   

กจิกรรมจัดภูมทิัศนข์องกอง

การแพทย์ 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √   

โครงการพฒันาระบบบริการ

ปฐมภูมแิละระบบสุขภาพชุมชน

เทศบาลเมืองล าพูน (Saraphi 

Health Application) 

ย.3 489,285.00 106,350.00 21.74   √   

โครงการด าเนินงานตาม

กจิกรรมในระบบ5 ส.  กอง

การแพทย์ 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √   

การจัดบริการสาธารณะและ

การบริการประชาชน 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √   

การใหค้วามรู้และเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารและการรับเรือ่ง

ร้องเรียน 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √   

การแกไ้ข ปรับปรุง หรือออก

ระเบยีบ ค าส่ัง ประกาศ 

ข้อบัญญัติอปท.ที่สนับสนุนการ

ปอ้งกันทุจริต 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √   
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โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

ท่ี 

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          
(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการปรับปรุงซอ่มแซม

อาคารสถานที่ส าหรับให้บริการ

ในศูนยบ์ริการฯ 

ย.3 2,000,000.00 0.00 0.00 √     

โครงการกอ่สร้างอาคารส าหรับ

ใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ผน

ไทย คลินิกแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ เทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 1,000,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการบริหารจัดการและ

แกไ้ขปัญหาการด าเนินงาน

คลินิกชุมชนอบอุ่น 

ย.3 100,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการเยี่ยมบา้นผู้ป่วยเรือ้รัง

และผูพ้กิารด้วยแพทยแ์ผนไทย 
ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

โครงการส ารวจความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บริการสุขา คลินิก

แพทยแ์ผนไทย 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √    

รวม   75   โครงการ  7,935,849.00 2,151,208.23 27.11     

กองการแพทย์ มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 75 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   26  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 34.67 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   40   โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 53.33 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน    9    โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 12.00 
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของแต่ละกองในรอบ 6 เดือนแรก  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร้อยละ) 
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ร้อยละของการเบกิจ่ายในภาพรวม

ส ำนกัปลดัเทศบำลฯ กองสำธำรณสขุฯ กองวิชำกำรฯ กองคลงั กองช่ำง กองกำรศึกษำ กองสวสัดิกำรสงัคม กองกำรแพทย์
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กองสำธำรณสขุฯ

กองวิชำกำรฯ

กองคลงั

กองชำ่ง

กองกำรศกึษำ

กองสวสัดิกำร

กองแพทย์
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3.3 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวน คดิเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
47 30.13 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
10 6.41 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวติ 19 12.18 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรม

ในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
8 5.13 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
15 9.62 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ิน

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
57 36.54 

รวมทั้งสิ้น 156 100.00 

สรุปจ านวนโครงการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

แยกตามยุทธศาสตร์ 
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    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 6 เดือนแรก  เทศบาลเมอืงล าพูนมีโครงการที่ บรรจุอยู่ในแผน 

ด าเนินการ จ านวน 156 โครงการ งบประมาณตามแผนด าเนินงานจ านวน 236,603,084 บาท จ าแนกตาม

ยุทธศาสตรไ์ด้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน

โครงการ

ในแผน 

พัฒนา

ท้องถ่ิน 

สี่ปี 

ประจ าปี 

2561 

จ านวน

งบประมาณตาม

แผนพัฒนา

ท้องถ่ินสี่ปี 

ประจ าปี 2561 

จ านวน

โครงการใน

แผน

ด าเนินงาน 

ประจ าปี 

2561 

จ านวน

งบประมาณที่

ได้รับจัดสรรใน

ปี 2561 

ร้อยละ

ของงบที่

ได้รับการ

จัดสรรปี 

2561 

แยกตาม

ยุทธ 

ศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริม

คุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

76 167,000,200 47 109,884,654 46.44 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

23 25,901,847 10 11,059,660 4.67 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
87 40,078,898 19 33,735,380 14.26 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

90 79,764,340 8 9,775,650 4.13 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน และการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

21 3,003,000 15 1,430,800 0.60 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้

เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี 

78 56,293,290 57 70,716,940 29.89 

รวม 375 372,041,575 156 236,603,084 100.00 
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แผนภูมิ ร้อยละของการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 
109,884,654 

ยุทธศาสตร์ที่ 2, 
11,059,660 

ยุทธศาสตร์ที่ 3, 
33,735,380 

ยุทธศาสตร์ที่ 4, 
9,775,650 

ยุทธศาสตร์ที่ 5, 
1,430,800 

ยุทธศาสตร์ที่ 6, 
70,716,940 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 รวมทัง้สิน้ 236,603,084 บาท
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จากการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและงบประมาณทีได้รับการจัดสรรในปี           

พ.ศ.2561 จ าแนกตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จะเห็นได้ว่า  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 167,000,200 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เป็นเงินทั้งสิน้จ านวน 109,884,654 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 46.44 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.

2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 25,901,847 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 11,059,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี      

พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 40,078,898 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 33,735,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.26 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี   

พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 79,764,340 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เป็นเงินทั้ งสิ้นจ านวน 9,775,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.13 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี        

พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 3,003,000 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1,430,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี          

พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 56,293,290 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 70,716,940 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.89 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี      

พ.ศ.2561 
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3.4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบ 6 เดือนแรก แยกตาม

ยุทธศาสตร์ 

หน่วยงาน 

จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

 ปี 2561 

จ านวนโครงการท่ี

ได้รับงบประมาณ 

 

จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน 

ร้อยละ 

(จากจ านวน

โครงการท่ี

ได้รับ

งบประมาณ) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริม

คุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

76 47 46.44 6 12.77 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยนื 

23 10 4.67 0 0.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

และคุณภาพชีวิต 
87 19 14.26 1 5.26 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

90 8 4.13 1 12.50 

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการมีสว่นร่วมของประชาชน 
21 15 0.60 6 40.00 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้

เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี 

78 57 29.89 8 14.04 

รวมทั้งสิ้น 375 156 100.00 22 14.10 

  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2561) 
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สรุปได้ดังน้ี 

ในปี 2561 ในช่าง 6 เดือนแรก 

จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน  76 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561

จ านวน  47  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.77 จากจ านวน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จะเห็นได้ว่า  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน  23 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561

จ านวน  10  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00  จากจ านวน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 87 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561 จ านวน  19  โครงการ ด าเนินการเบิกจา่ย

แล้วเสร็จจ านวน 1 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 5.26 จากจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน  90 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561

จ านวน  8  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50  จากจ านวน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีโครงการ

ทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 21 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561 จ านวน 15 โครงการ 

ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00  จากจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 

จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการที่ดี  มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 78 โครงการได้รับจัดสรร

งบประมาณในปี 2561 จ านวน 57  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 8 โครงการคิดเป็นร้อยละ 

14.04 จากจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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ภาคผนวก 
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การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล  เป็นขั้นตอนส ำคัญในกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนตำมแผนจะมี

ประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับกำรติดตำมและประเมินผลเพื่อให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนตำม

แผนบรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้ำหมำยเพียงใดหรือไม่ 

การจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ขั้นตอน 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

วางแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 

จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนเมษายน 

ครั้งท่ี 2 ภายในเดือนตุลาคม 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561        

สภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อาจจะประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณา

เรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต้องด 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.2561 คร้ัง

ที่ 1 

ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คร้ัง

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.2561 ครัง้ที่ 1 
 

    หน้า ๔๙ 
 

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   เจำ้พนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  อนุกรรมกำร 

10. นำงสำวปยิภรณ ์ จักรไชยวงค์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสมัพนัธ ์  อนุกรรมกำร 

โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนมีหน้ำที่ ช่วยคณะกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอ้ 29 (4) 

 

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