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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  สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุม

ภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้  

ทั้งนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 

2561 ได้ก าหนดให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จะต้องรายงานผลและเสนอความ

คิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมิน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด าเนินการภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ้ 12 แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมิน 

อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยปฏิบัติตามระเบียบให้เป็นปัจจุบัน 

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  
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บทท่ี 1  

บทน า 

 

ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมที่ท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ

ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและ

เป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงานการติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้าซึ่ง

ท าให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข  

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง

เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง(ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ)ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนหรือไม่ผลการประเมินอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่

ก าหนดไว้ในแผนหรอือาจแสดงถึงความล่าช้าหรอืผลกระทบข้างเคียงซึ่งควรแก่การทบทวน 

การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญสาหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ

ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น

แนวทางที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่ส 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.เพื่อทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่ท าไปแล้วนั้น ได้ผลมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงคท์ี่ก 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 าหนดไว้ในแผนการ

ด าเนินงานประจ าปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่

ก 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 เมื่อสิน้สุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อเป็นข้อมูล

ในการวิเคราะหค์วามส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป 

ขั้นตอนและวิธีการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 

วิเคราะห์สถานการณ์    

 

  

       การวางแผน            วิสัยทัศน์      พันธกิจ   เป้าประสงค์     กลยุทธ ์

 

 

 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ       แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

ควบคุมและประเมินผล            ติดตามและประเมนิผล 
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จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร

เชิงกลยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้อง

กับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 

ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผล ของ เทศบาลเมืองล าพูน เป็นการติดตาม                   

และประเมินผลหลังจากที่ได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6 ข้อ 28 ,ข้อ 29 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)          

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

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับก าหนดแนวทาง  วิธีการ และให้ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภา

ท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างนอ้ยปีละสอง

ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย

กว่าสามสิบวัน” 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        

การน าแผน 

ไปสู่การปฏิบัติ 

-ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

รายงานผลพร้อม

ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ เสนอสภา

ท้องถ่ิน คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถ่ิน 
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

1.ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี  และความสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตรใ์นระดับต่างๆ 

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  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  

  ประชำกรและครัว เรือน  มีจ ำนวนประชำกรรวม 12,307 คน  ชำย 5,650 คน                    

หญิง 6,657 คน จ ำนวนครัวเรือน 7,019 ครัวเรือน มีชุมชนจ ำนวน 17 ชุมชน (ข้อมูลจำก               

งำนทะเบียนรำษฎร ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลเมอืงล ำพูน เมื่อเดือนเมษำยน 2560) 
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วสิัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน 

 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน 

  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบำลเมืองล ำพูน  ได้จัดท ำขึ้น  โดยคณะผู้บริหำร               

และเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลเมืองล ำพูน  รวมถึงข้ำรำชกำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในจังหวัดล ำพูน               

และประชำชนที่อยู่ในเขตเทศบำลเมืองล ำพูนมำร่วมแสดงควำมคิดเห็น  และพิจำรณำถึงจุดอ่อน             

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 ์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตร ีคนชรำ และผูด้้อยโอกำส 

11.กำรบ ำรุงรักษำศลิปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

12.กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 

13.กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผอ่นหย่อนใจ 
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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 2 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในครั้งนี้ นั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

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

 ทั้งนี้ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  ได้ก าหนดให้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จะต้องรายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการตดิตามและ

ประเมิน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการภายในเดือนธันวาคม       

พ.ศ. 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น         

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้

จากการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยปฏิบัติตามระเบียบให้

เป็นปัจจุบัน 

 อนึ่ง ในปีนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน  ได้มีการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  พร้อมทั้งวางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล ไว้ดังนี ้ 

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ห้วงเวลาการรายงานผล 

1.ให้หน่วยงานระดับกองสรุปผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่าย

งบประมาณที่ได้รับในงบประมาณในปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 

2.ให้หนว่ยงานระดับกองจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 

3.คัดเลือกโครงการเด่นในแต่ละยุทธศาสตร์และออกติดตามประเมินผลที่ได้รับ

จากโครงการฯ 

4.สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ใหห้นว่ยงานระดับกอง 

5.ส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนนิงานของเทศบาล 
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ดังนั้น การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน ในครั้งที่ 2 จึงเป็นการ

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) และคัดเลือกโครงการเด่นในแต่ละยุทธศาสตร์และออก

ติดตามประเมินและประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบปะมาณ พ.ศ.2561 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 

2561-ตุลาคม 2561) ของแต่ละกอง พร้อมส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลและน าผลสรุปที่ได้ไปจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน ครั้งที่ 2 

พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในเดือนธันวาคม 

สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

คร้ังท่ี 2 ได้ดังน้ี 

 การแบ่งกลุ่มของคณะกรรมการตดิตามประเมินเพื่อออกตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการ 

กลุ่มที่ 1 

1.นายสมพงค์  ค าสาร   เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

2.นางสาวบุญทวี  ถาน้อย   สมาชิกสภาเทศบาล 

3.นายนิทัศน์  อินทเจริญศานต์ สมาชิกสภาเทศบาล 

4.นางรัชนีย์     สินธุผัด   ผูแ้ทนประชาคมเมอืง 

5.นางนงลักษณ์    สุทธิแสน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

6.ว่าที่ ร.ต.พิมเสน  ขวกเขียว  เจ้าพนักงานสวนสาธารณะช านาญงาน 

7.นางศศธิร    กุดชัยภูมิ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 

8.นางกัญญา    ชัยเพ็ญ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

9.นางชุติกาญจน์  วิรยิา   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

10.นางปิยนันท์   ราชธานี  รก.ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

11.นางสาวปิยภรณ์       จักรไชยวงค์  ผูช่้วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 

ส่วนราชการที่ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการ 

กองชา่ง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองวิชาการและแผนงาน 

กองคลัง 
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กลุ่มที่ 2 

1.นางจนิดา        รัตนอังกูร  ผูท้รงคุณวุฒิ 

2.นายณรงค์        วงค์วาร   สมาชิกสภาเทศบาล 

3.นายถวัลย์        ค าธง   ผูแ้ทนประชาคมเมอืง 

4.นายสุทัศน์        องค์คุณา  พนักงานช่างระดับ 7 

5.นางทรงศรี       ถาวรวรานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 

6.นายนิวัฒน์ชัย      รัตนช์เลศ  ผูท้รงคุณวุฒิ 

7.นางสาวอัจฉริยา       อยู่ประเสริฐ  หัวหนา้ฝา่ยบริการงานสาธารณสุข 

8.นางวราภรณ์       มูลธง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

9.นางสาวสุดารัตน์  เสารต์า   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

10.นายสุรินทร์  มุขแก้ว   หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

11.นางจารุภา  ดรุณเพท  ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

12.ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลจามเทวี 

13.ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

14.ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 

15.ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 

16.นายอนุสิษฐ์  ใจค า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

17.นางสาวสุทธิชา  พุทธวงค์  ผูช่้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ส่วนราชการที่ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการ 

   กองการศกึษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน 

   กองการแพทย์ 

   กองสวัสดิการสังคม 

   ส านักปลัดฯ 
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โครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูนคัดเลือกเพื่อให้แต่ละกอง

ประเมินตนเองและออกตดิตามและประเมินผล  จ านวน 17 โครงการ 

 ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน ซึ่งจากมติที่

ประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน  2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน ได้วาง

แนวทางในการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ โดยออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่

คณะกรรมการได้คัดเลือก และให้หน่วยงานระดับกองจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ดังตอ่ไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

❖ กองการศกึษา จ านวน 5 โครงการ  

1.โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม   

2.โครงการหอสมุดแหง่ชาติหรภิุญไชย   

3.โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษาและประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัดเทศบาล  

4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา  

5.โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด  

   คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนอนุบาลล าพูน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

❖ กองสาธารณสุขฯ จ านวน 1 โครงการ 

1.โครงการสร้างจติส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

❖ กองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 โครงการ  

1.โครงการสวัสดิการสงเคราะห ์และช่วยเหลอืประชาชน  

  (สวัสดิการสงเคราะหแ์ละช่วยเหลือประชาชน) 

❖ กองการแพทย์ จ านวน 1 โครงการ 

1.โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

❖ กองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 โครงการ 

1.โครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน 
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❖ ส านักปลัดฯ จ านวน 2 โครงการ 

1.โครงการส่งเสริมการใชส้ินค้าไทย/ข่วงคนเตยีวหละปูน  

2.โครงการจัดท าโปรแกรมเพื่อใชส้ าหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองล าพูน ภายใต้แผน SMART TOURISM CITY  

❖ กองชา่ง จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  

1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ภายในเขตเทศบาล 

2.โครงการก่อสร้างท่อ/ระบายน้ าภายในเขตเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

❖ กองวิชาการและแผนงาน จ านวน 1 โครงการ  

1.โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  

❖ กองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 โครงการ  

1.โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนย่อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

จัดการที่ดี  

❖ กองคลัง จ านวน 1 โครงการ 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

❖ ส านักปลัดฯ จ านวน 1 โครงการ  

1.โครงการบริหารจัดการบุคลากร 
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ตารางออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองล าพูน 

กลุ่มท่ี 1 

วันที่ 25 กันยายน 2561 

เวลา รายการ สถานที ่
หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หมาย

เหต ุ

09.00-

10.30 น. 

-โครงการบริหารการจัดการก าจัดขยะมูลฝอย 

-โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ภายใน

เขตเทศบาล 

-โครงการจัดภูมทัิศน์ในเขตเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-โครงการก่อสร้างท่อ/ระบายน้ า ภายในเขตเทศบาล 

-โรงพักขยะ 

-แยกท่าขาม 

 

-บรเิวณพื้นท่ีคูเมืองท่ี 

1-15 

-สวนสาธารณะท่าขาม 

-สวนสาธารณะเจา้

หญิงแขกแก้ว 

-สวนสาธารณะหน้า

โบราณสถานกู่ชา้ง 

-บรเิวณริมตลิ่งแม่น้ า

กวน 

-บรเิวณอ่ืนๆ ในเขต

เทศบาล 
 

 

 

 

-รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนอินทยงยศ ซอย 1 

-รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

บรเิวณถนนราชวงศ ์

ซอยหลังศาลากลาง

จังหวัดล าพูน 

-รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

บรเิวณ ถนนล าพูน - 

ป่าซาง ซอยบุปผา

สวรรค ์ซอย 4 

-รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ต้ังแตบ้่านนางพูลศร ี

ก าแพงหลอ่ ถึง ก าแพง

วัดบ้านหลวย 

-รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนสนามกีฬา ซอย 1 

กองช่าง ผอ.กองฯ 

และผูท้ี่

เกี่ยวข้อง

น าตรวจ 
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เวลา รายการ สถานที ่
หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หมาย

เหต ุ

พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.50-

12.00 น. 

-โครงการสร้างจิตส านกึในการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

 

ห้องประชุมคุณธรรม  

27 

กอง

สาธารณสุข 

ผอ.กองฯ และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องน า

ตรวจ 

พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.30-

15.00 น. 

-โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

 

ห้องประชุมคุณธรรม  

27 

 

กองวชิาการฯ 

 

ผอ.กองฯ  

และผูท้ี่เกี่ยวข้อง

น าตรวจ 

พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.30-

16.30 น. 

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเคร่ืองมอื

เครื่องใช/้อุปกรณใ์นการปฏบัิตงิาน 

ห้องประชุมคุณธรรม  

27 

กองคลัง กองคลงัเป็นผู้

น าเสนอ 

กลุ่มท่ี 2 

วันที่ 25 กันยายน 2561  

เวลา รายการ สถานที ่
หน่วยงาน

รับผดิชอบ 
หมายเหต ุ

09.00-

10.30 น. 

-โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

-โครงการหอสมุดแหง่ชาติหริภุญไชย 

-โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษาและประกัน

คุณภาพโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

-หอสมุดแห่งชาตหิรภิุญ

ไชย 
 

 

กองการศึกษา ผอ.กองฯ และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องน า

ตรวจ 

พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.50-

12.00 น. 

-โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศกึษา -โรงเรียนเทศบาลสันป่า

ยางหลวง 

-โรงเรียนเทศบาลจามเทว ี

กองการศึกษา ผอ.กองฯ และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องน า

ตรวจ 

พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.30-

15.00 น. 

-โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืง

ล าพูน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) โรงเรียน

อนุบาลล าพูน 

-โรงเรียนเทศบาลสันป่า

ยางหลวง 
กองการศึกษา ผอ.กองฯ  

และผูท้ี่เกี่ยวข้อง

น าตรวจ 

พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.30-

16.30 น. 

(ตรวจต่อ)-โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมอืงล าพูน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

-โรงเรียนเทศบาลจามเทว ี กองการศึกษา ผอ.กองฯ และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องน า

ตรวจ 
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วันที่ 26 กันยายน 2561  

เวลา รายการ สถานที ่
หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หมาย

เหต ุ

09.00-

10.30 น. 

-โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศกึษา 

 

-โรงเรียนเทศบาล

ประตูลี้ 

กองการศึกษา ผอ.กองฯ 

และผูท้ี่

เกี่ยวข้อง

น าตรวจ 

พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.50-

12.00 น. 

(ตรวจต่อ)-โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร

สถานศกึษา 

-โรงเรียนเทศบาลสัน

ป่ายางหน่อม 

กองการศึกษา ผอ.กองฯ 

และผูท้ี่

เกี่ยวข้อง

น าตรวจ 

พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.30-

15.00 น. 

-โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืง

ล าพูน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) โรงเรียน

อนุบาลล าพูน 

-โรงเรียนเทศบาล

ประตูลี้ 

 

กองการศึกษา ผอ.กองฯ  

และผูท้ี่

เกี่ยวข้องน า

ตรวจ 

พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.30-

16.30 น. 

(ตรวจต่อ)-โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมอืงล าพูน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

-โรงเรียนเทศบาลสัน

ป่ายางหน่อม 

กองการศึกษา ผอ.กองฯ 

และผูท้ี่

เกี่ยวข้อง

น าตรวจ 
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 วันที่ 27 กันยายน 2561 

เวลา รายการ สถานที ่
หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หมาย

เหต ุ

09.00-

10.30 น. 

-โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นท่ี 

ห้องประชุมกอง

การแพทย ์

กองการแพทย ์ ผอ.กองฯ 

และผูท้ี่

เกี่ยวข้อง

น าตรวจ 

พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.50-

12.00 น. 

-โครงการส่งเสริมการใช้สนิค้าไทย/ข่วงคนเตยีวหละปูน 

-โครงการจัดท าโปรแกรมเพื่อใชส้ าหรับประชาสัมพันธ์

การท่องเท่ียวเมอืงล าพูนภายใต้ SMART TOURISM CITY 

-โครงการบริหารจัดการบุคลากร 

(แผนพัฒนาบุคลากร) 

ห้องประชุมคุณธรรม 27 

ห้องประชุมคุณธรรม 27 

 
 

ห้องประชุมคุณธรรม 27 

 

ส านักปลัดฯ 

ส านักปลัดฯ 

 
ส านักปลัดฯ 

ผอ.กองฯ 

และผูท้ี่

เกี่ยวข้อง

น าตรวจ 
 

ส านักปลัด

ฯ เป็นผู้น า

เสนอ 

พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.30-

15.00 น. 

-โครงการอบรมอาชพีเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองล าพูน 

-โครงการสวัสดกิารสงเคราะห์ และชว่ยเหลอืประชาชน 

(สวัสดกิารสงเคราะห์และชว่ยเหลอืประชาชน) 

-ลงพืน้ท่ีชุมชน 

 

ห้องประชุมคุณธรรม 27 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

ผอ.กองฯ  

และผูท้ี่

เกี่ยวข้องน า

ตรวจ 

พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.30-

16.30 น. 

-โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

ชุมชนยอ่ย 

ห้องประชุมคุณธรรม 27 กองสวัสดิการ

สังคม 

ผอ.กองฯ  

และผูท้ี่

เกี่ยวข้องน า

ตรวจ 
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 สรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) โครงการเด่นของแต่ละกอง การลงพื้นที่ตรวจ

ประเมินโครงการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 

ส านักปลัดเทศบาล 

 

วิสัยทัศน์: 

“เป็นหนว่ยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ่งให้เกิดความสุขบนพืน้ฐานของการ

มีคุณภาพชีวติที่ดี ท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนอย่างสูงสุด” 

 

พันธกิจ: 

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 

2.พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการประชาชน 

3.พัฒนาการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น ปรับปรุง ดูแล บ ารุงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่า และส่งเสริมด้าน

การบริการการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

4.ประสานงานความรว่มมือในการบริการงานแบบบูรณาการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

5.ส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม เสริมสร้างวินัยของพนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล  

6.การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย จัดให้มเีครื่องมอืเครื่องใช้ในการช่วยเหลือและ

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 
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บทบาทและหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาล 

 ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น

หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลในการจัดเตรียมและ

ให้บริการด้านต่างๆ งานเลขานุการ การประชุมคณะผู้บริหาร งานกิจการสภาเทศบาล งานเตรียมการเลือกตั้ง 

งานรัฐพิธีต่างๆ และงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์” 

 

การตั้งงบประมาณของกอง           

ค่าจา้ง/เงนิเดือน 
รายการ

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการ

บุคลากร 

พนักงาน

เทศบาลสามัญ  
ลูกจ้างประจ า  

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง

ทั่วไป 

พนักงานจ้าง

เหมา 
รวมทั้งกอง 

จ านวน (ราย) 18 2 - 6 39 65 

จ านวนค่าใชจ้่าย 

(บาท) 
7,896,660 475,262 - 840,000 3,972,000 13,183,922 
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ค่าครุภัณฑ ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของส านักปลัดเทศบาล 

ล าดับ รายช่ือโครงการ 
งบประมาณ               

ที่ต้ังไว้ในปี 2561 

1 เก้าอี้ท างาน 5 ตัว  6,500 

2 เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพมิพ ์ 4,300 

ตั้งไว้รวม 10,800 

 

การด าเนินงานของส านักปลัดเทศบาล ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตาม

ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ

ทั้งหมดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี2561 

จ านวนโครงการ      

ที่ได้รับงบประมาณ 

จ านวนโครงการที่ได้

ด าเนินการ ณ ปัจจุบัน    

(ตุลาคม 2561) 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพ

การศึกษา ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

5 4 4 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม

อย่างย่ังยนื 

2 1 1 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                  

และคุณภาพชีวิต 
- - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ และการ

ท่องเท่ียว 

3 2 2 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการมีสว่นรวมของประชาชน 
2 1 1 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง 

และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีด ี

37 34 33 

รวม 49 42 41 

  ในปี พ.ศ.2561 มีจ านวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 49 โครงการ และมี

จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งสิน้ จ านวน 42 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 85.71 
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จ านวนงบประมาณ ที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนงบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              

ที่ได้รับจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพการศึกษา 

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1,980,000 750,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 
40,000 40,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคณุภาพชีวิต - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน                         

รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
300,000 750,000 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                      

และการมสี่วนรวมของประชาชน 
10,000 10,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็น  ไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
33,739,450 30,681,180 

รวม 36,069,450 32,231,180 

 

จุดแข็ง 

 1. มีค าสั่งการแบ่งสว่นการงานโดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหนว่ยงานภายใน/เจ้าหนา้ที่แต่ละคนอย่าง

ชัดเจน  และครอบคลุมงานในความรับผิดชอบทุกด้าน 

  2. มีการประสานงานกับส่วนการงานทั้งภายนอกและภายในเทศบาลอย่างตอ่เนื่อง 

  3. มีการจัดการโครงการภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของส านักปลัด/เทศบาล 

  4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นหลักในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหา 

จุดอ่อน 

 1. จ านวนข้าราชการ ไม่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง และปริมาณงาน  

  2. บุคลากรมีการโอนย้ายบ่อย และไม่มบีุคลากรมาทดแทน ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานล่าช้าประสิทธิภาพลดลง 

         3. บุคลากรบางสว่นยังขาดความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของเทศบาล 

  4. บางภารกิจอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ ท าให้มีความล่าช้าในการด าเนินการ และการประสานงาน      

ท าให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาล 
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ปัญหา/อุปสรรค 

 การปฏิบัติงาน ต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก ท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิด

ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ท าให้

การปฏิบัติงานเกิดขอ้บกพร่องและข้อผิดพลาดในการให้บริการ/การอ านวยความสะดวก ให้กับประชาชน 

 แนวทางแก้ไข 

 การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง และจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  โดยส่งเสริมให้

บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากร 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีจติสาธารณะ ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่  การเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ โดยมี

แนวทางปฏิบัติดังนี ้

       1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสาร ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างกว้างขวาง และหลาย

ช่องทาง 

       2. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

พนักงานในสังกัด เพื่อให้ทุกคนเป็นผู้มคีวามรู ้ความสามารถในวิชาการสมัยใหมต่ลอดเวลา 

มีความสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

       3. ต้องมีการสร้างความมีสว่นร่วมในหมูพ่นักงานใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการน ามา

พัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการรว่มกันใหเ้กิดประสทิธิภาพ 
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โครงการเด่นในการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
1.โครงการฝกึซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

ชื่องาน/โครงการ งานที่รับผิดชอบ กจิกรรมที่ด าเนินงาน/ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 

โครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย ส านักปลัด 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านัก

ปลัดเทศบาล ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ

ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อ

วันท่ี 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเลาห

จิตรวิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน

ท้ังสิ้น 289 คน    

จัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อม

แผนป้องกันภัย ท้ังภาคทฤษฎี

และภาค ปฏิบัติ แก่ผู้ เข้าร่วม

โครงการดังนี้  

1 . เจ้ าหน้ า ท่ี งาน ป้องกั นฯ , 

เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ และเจ้าหน้าท่ี

กองการแพทย์ เทศบาลเมือง

ล าพูน   

2. เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯ ทต.

ตน้ธง, ทต.เวยีงยอง, ทต.เหมอืง

ง่า, ทต.ประตูป่า, ทต.ริมปิง   

3. เจ้าหน้าท่ีต ารวจ สภ.เมือง

ล าพูน 

4. เจ้าหน้าท่ีสมาคมกู้ชีพกู้ภัย

ล าพูน 

5. เจ้าหน้าท่ีส านักงานป้องกันฯ 

จังหวัดล าพูน 

6. เจ้าหน้าท่ี ป้องกันฯ อบจ.

ล าพูน 

7. คณะครูและนักเรียนโรงเรียน

เลาหจิตรวทิยา 

 

ปัญหาอุปสรรค 

  1. สถานที่จอดรถดับเพลิงคับแคบ ท าให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถดับเพลิงได้สะดวก 

  2. สายสื่อสารโทรคมนาคมบริเวณหนา้โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ถูกวางไว้ที่ระดับต่ ากว่ามาตรฐาน เป็น

ผลใหร้ถดับเพลิงของเทศบาลต าบลต้นธงซึ่งมีขนาดใหญ่ เกี่ยวติดกับสายสื่อสาร 
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ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อให้การออกระงับเหตุอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองล าพูน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต งานป้องกันฯ 

จงึมขี้อเสนอแนะดังนี้  

 1. ให้เทศบาลเมืองล าพูน ส านักงาน กสทช. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าการส ารวจระดับความสูง

ของการพาดสายสื่อสารว่ามีจุดใด ที่มกีารพาดสายที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 

  2. แจ้งให้บริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ท าการปรับปรุงการพาดสาย เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการ

ขับเคลื่อนรถดับเพลิง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้หรอืเหตุภัยพิบัติต่างๆ 
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โครงการที่คณะกรรมการคัดเลือก 

1.โครงการส่งเสริมการใชส้ินค้าไทย/ข่วงคนเตียวหละปูน 

2.โครงการจัดท าโปรแกรมเพื่อใชส้ าหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองล าพูนภายใต้ SMART TOURISM CITY 

3.โครงการบริหารจัดการบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร) 
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ชื่อโครงการ: โครงการจัดท าโปรแกรมเพื่อใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยงเมืองล าพูนภายใต้ 

SMART  TOURISM  CITY (กิจกรรมจ้างเหมาติดตั้งระบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอัจฉริยะเมือง

อารยธรรมโบราณ นครหรภิุญชัย เทศบาลเมืองล าพูน) 

วัตถุประสงค์: 

 1. เพื่อวางรากฐานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยงของจังหวัดล าพูน บนเทคโนโลยี SMART TOURISM  CITY  

เพื่อน าข้อมูลไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

  2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือในสถานที่ท่องเที่ยว 

 3. เพื่อพัฒนาช่องการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวแบบรายบุคคลผ่านนักท่องเที่ยว ผ่าน

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

 4. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใหม่แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และ

ชาวต่างชาติ 

เป้าหมาย: 

 โครงการน าร่องบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และวัดจามเทวี 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: นักท่องเที่ยวชาวไทย/ชาวต่างชาติ และประชาชนในเขตเทศบาล 

งบประมาณโครงการ: ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานวิชาการ

วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว หมวดค่าใช้สอย โครงการจัดท าโปรแกรมเพื่อใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวเมืองล าพูน ภายใต้ SMART  TOURISM  CITY  จ านวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถ้วน) 

ตัวชี้วัด: 

 ได้โปรแกรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองล าพูน ผา่นทางโทรศัพท์มอืถือ จ านวน 1 ระบบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1. มีรูปแบบงานเบือ้งตน้ของระบบประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอัจฉริยะ เมืองอารยธรรมโบราณ 

นครหรภิุญชัย จากบุคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

 2. ติดตั้งระบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอัจฉริยะ เมืองอารยธรรมโบราณนครหริภุญชัย เพื่อ

รองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยการประยุกต์ใช้

แอพพลิเคช่ันบนมือถือในการท าการท่องเที่ยวด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยระบบจัดให้มีการให้ข้อมูลแหล่ง

ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมรวมถึงการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวข้างเคียง การแนะน าสินค้าและบริการในชุมชนแบบ

รายบุคคลในกรณีที่นักท่องเที่ยวอยู่ในพืน้ที่ โดยระบบแอพพลิเคชั่นจะท างานรว่มกับระบบแสดงผลแบบ QR Code 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

 อยู่ระหว่างด าเนินการจา้งเหมาที่ปรึกษาติดตั้งระบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอัจฉริยะ เมืองอารย

ธรรมโบราณนครหรภิุญชัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ติดตัง้ระบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอัจฉริยะเมืองอารยธรรมโบราณ นครหรภิุญชัย 

  2. ติดตั้งระบบบริหารจัดการหลังบ้านส าหรับเจา้หน้าที่ดูแลระบบ 

 3. ตดิตั้งโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) เฉพาะส าหรับเจา้หนา้ที่ดูแลระบบ 

 4. ตดิตั้งระบบสนับสนุนการเชื่อมโยงขอ้มูล รองรับการท างานของระบบในบริเวณพืน้ที่วัดพระธาตุหรภิุญ

ชัย วรมหาวิหาร และวัดจามเทวี 

 5. จัดท าเอกสารคู่มอืการใช้งานระบบ User Manual และขอ้มูลดูแลรักษาระบบ System Manual รวมถึง

มีการฝึกอบรมใชง้านระบบ 

 

ชื่อโครงการ: โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองล าพูน 

วัตถุประสงค์: 

 1. เพื่อเป็นการสรา้งรายได้และส่งเสริมการตลาดให้ประชาชนในจังหวัดล าพูน 

 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าพืน้บ้านของชุมชน เป็นแหล่งรองรับสินค้าพืน้บ้านและสนิค้าเศรษฐกิจ 

 3. เพื่อจัดให้มทีี่จ าหนา่ยสินค้าของประชาชน 

 4. เพื่อเป็นการสง่เสริมการท่องเที่ยว   

 5. เพื่อเป็นการสง่เสริมการแสดงออกของเยาวชน และประชาชนทั่วไป 

 6. เพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดล าพูน 

เป้าหมาย: 

 จัดศูนย์รวมสินค้าพืน้บ้าน ใหม้ีที่จ าหนา่ยสินค้าของประชาชน จัดใหม้ีกิจกรรมการแสดงที่มุ่งเน้นกิจกรรม

ไปที่เยาวชนให้มีเวทีแสดงออกทั้งด้านวัฒนธรรม ด้านการจัดประกวดต่างๆ ที่นา่สนใจของเยาวชน และประชาชน

ทั่วไป  เปิดโอกาสใหห้นว่ยงานต่างๆ เข้ามามีสว่นร่วมในการสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนรว่มกันพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 ผูป้ระกอบการร้านค้าข่วงคนเตียวหละปูน ทุกเย็นวันศุกร์ เวลา 15.00 น. – 23.00 น. ต้ังแต่บริเวณข่วง

ประตูท่านาง ถนนรอบเมอืงใน จนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม 

  โซน A ตั้งแตศู่นย์บริการนักท่องเที่ยวถึงแยกหนา้วัดพระธาตุ    มี 107 ร้าน 

  โซน B ตั้งแต่แยกเพชราถึงหนา้วัดพระธาตุฯ ลานจอดรถวัดพระธาตุฯ   มี 66 ร้าน 

  โซน C หน้าวัดพระธาตุฯ ถึงแยกอัฎฐารส (ถนนรอบเมอืงในเลนตะวันตก)   มี 110 รา้น 

  โซน D หนา้วัดพระธาตุฯ ถึงแยกอัฎฐารส (ถนนรอบเมืองในเลนตะวันออก)   มี 90 รา้น 
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  โซน E แยกอัฎฐารสถึงแยกท่านาง (ถนนรอบเมืองในเลนตะวันตก)   ม ี114 รา้น 

  โซน F แยกอัฎฐารสถึงแยกท่านาง (ถนนรอบเมอืงในเลนตะวันออก)   มี 119 ร้าน 

  โซน G แยกท่านางถึงวงเวียนช้าง   ม ี74 ร้าน 

รวมทั้งหมด 680 ร้านค้า 

งบประมาณโครงการ: 

 จากเทศบัญญัติรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานวิชาการการวางแผนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว  หมวดค่าใช้สอย โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองล าพูน จ านวน 

250,000 บาท (สองแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

ตัวชี้วัด: 

 มีผู้มาจ าหน่ายสินค้า จ านวนไม่น้อยกว่า 400 ราย/สัปดาห์ และมีจ านวนผู้มาซื้อสินค้า ในข่วงคนเตียว

หละปูน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1. สรา้งรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชุมชน 

 2. เกิดตลาดรองรับสินค้าที่ผลติในชุมชน 

 3. ได้มสีถานที่จ าหนา่ยสินค้าหลายประเภท 

 4. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน 

 5. ได้มเีวทีแสดงออกในทางที่ถูกต้องของเยาวชน 

 6. เกิดการมีสว่นรว่มระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในจังหวัดล าพูน 

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

  กิจกรรมข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองล าพูน เป้าหมายหลักในการ

ด าเนินการเพื่อเป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการตลาดให้

ประชาชนในจังหวัดล าพูน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน โดยจัดให้เป็นศูนย์รวมสินค้า

พื้นบ้านที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมรายได้และให้ประชาชนทั่วไปมีได้จ าหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและ

ครอบครัว ตลอดจนเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการจัดกิจกรรม

ต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการแสดงออกของเยาวชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การด าเนินกิจกรรม Concert 

in the Park “ดนตรีในสวน” ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการขว่งคนเตียวของเทศบาลเมอืงล าพูน 

 ปัจจุบันเทศบาลเมืองล าพูนได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และ

หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดล าพูนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยได้พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าวัดพระ

ธาตุหริภุญชัย ให้เป็นพื้นที่จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าส าหรับประชาชนทั่วไป ที่มุ่งเน้นในการเปิด
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โอกาสในการมีส่วนร่วมให้ชุมชนสามารถจัดการระบบเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการจัดการท่องเที่ยวตาม

นโยบายที่ให้ทุกจังหวัดเพิ่มพื้นที่ในการจ าหน่ายสินค้า โดยจัดให้มีข่วงคนเตียวทุกเย็นวันศุกร์ เวลา 15.00 น. ถึง 

23.00 น. ตั้งแต่บริเวณข่วงประตูท่านาง ถนนรอบเมืองใน จนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชงิสะพานท่าขาม และ

ในปัจจุบันมผีูป้ระกอบการา้นค้า รวมทั้งสิน้ 680 ร้าน 

ชื่อโครงการ: โครงการบริหารจัดการบุคลากร 

วัตถุประสงค์: 

 1. เพื่อให้มบีุคลากรปฏิบัติงาน 

  2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง 

ประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น เชน่ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค  

 3. เพื่อพัฒนาบุคลากร และสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย: 

 ก าหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าจา้ง รวมทั้งค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น เงนิเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง

ช่ัวคราว เงนิเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างในสังกัดเทศบาล

เมืองล าพูน 

งบประมาณโครงการ: 

 เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัด: 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง รอ้ยละ 100       

มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในหนว่ยงาน

ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน 

 2. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 3. งานมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

  เทศบาลเมืองล าพูน ได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าจ้างให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้งในหนว่ยงานของเทศบาลเมืองล าพูน 

ตามจ านวนที่ปฏิบัติหนา้ที่ครบถ้วน  
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ที่มีต่อการด าเนินโครงการของส านักปลัดเทศบาล 

 

1.โครงการจัดท าโปรแกรมเพื่อใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ย วเมืองล าพูนภายใต้ SMART  

TOURISM  CITY (กิจกรรมจ้างเหมาติดตั้งระบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอัจฉริยะเมืองอารยธรรม

โบราณ นครหรภิุญชัย เทศบาลเมืองล าพูน) 

 ข้อเสนอแนะ: เมื่อคาดว่าระบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอัจฉริยะ เมืองอารยธรรมโบราณนครหริ

ภุญชัย จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น จึงควรมี

การด าเนนิการให้ตอ่เนื่องในจุดท่องเที่ยวที่ส าคัญต่างๆ  

2.โครงการส่งเสรมิการใช้สินค้าไทย/ข่วงคนเตียวหละปูน 

 ข้อเสนอแนะ: ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในแต่ละอาทิตย์ เช่น ดนตรีของผูสู้งอายุ หรอืการร้องเพลง

ของเด็กนักเรียน เพื่อสร้างสีสันในการเดินจับจ่ายซื้อของ และเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรม  

3.โครงการบริหารจัดการบุคลากร  

 ข้อเสนอแนะ:  ยังขาดบุคลากรหลายต าแหน่งมาก ซึ่งแต่ละต าแหน่งก็ส าคัญส าหรับการบริหารงานของ

เทศบาล ควรจัดหาบุคลากรในกรอบตามอัตราต าแหน่งส าคัญที่ยังว่างอยู่ 
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กองการแพทย์ 

วิสัยทัศน์: 

 “เป็นหนว่ยงานหลักในการสร้างหลักประกันสุขภาพ แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน 

  ด้วยระบบบริการสุขภาพแบบพอเพียง และมีมาตรฐาน” 

พันธกิจ: 

 1. สรา้งหลักประกันสุขภาพใหค้รอบคลุม ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

 2. ใหก้ารรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีความสอดคล้องตอ่เนื่อง ระหว่างสถานบริการ

 สุขภาพและบ้าน 

 3. สง่เสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพใหป้ระชาชนมีสุขภาวะทั้งทางกายและใจ 

 4. ป้องกันโรคและควบคุมโรคเพื่อลดการเจ็บป่วยของประชาชนให้การรักษาพยาบาลที่ได้ มาตรฐาน 

 5. พัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชวีิตที่ดีของประชาชน 

 6. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างตอ่เนื่อง 

 7. สร้างเครือข่ายความร่วมมอืทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม 
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บทบาทหน้าที่ของกองการแพทย์ 

 1. งานรักษาพยาบาล  

คลินิกชุมชนอบอุ่นท าการตรวจรักษาโดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. และในวันเสาร์ เวลา          

09.00น. – 16.00 น. และเข้าร่วมในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดล าพูน ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินแก่

ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน ตลอด 24 ช่ัวโมง  

- ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน นอกเหนือจากการตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้ว ยังเปิดให้บริการคลินิกพิเศษ 

ได้แก่ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง คลินิกโรคเบาหวาน คลินกิเด็กดี คลินกิโรคกระดูกและข้อ ซึ่งท าการตรวจรักษา

โดยแพทย์เฉพาะทาง คลินิกทันตกรรม คลินิกให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต คลินิกอดบุหรี่ คลินิกโรคหอบหืด    

อีกทั้งยังให้บริการฝากครรภ์ 

- ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ท าการตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยทุกสิทธิบัตรสามารถ

เข้าถึงบริการได้ โดยเฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่า

รักษาพยาบาลใดๆ ให้บริการนวดตัว นวดกดจุด นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร การรักษาโรคด้วยยา

สมุนไพร ตลอดจนการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด เชน่ การนั่งกระโจม การทับหมอ้เกลือ เป็นต้น 

 2. งานส่งเสรมิสุขภาพ  

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัย

เรียน วัยรุ่น ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้สูงอายุ  

- การดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด เด็กก่อนวัยเรียน ท าการติดตาม

เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมการฝากครรภ์และการได้รับวัคซีน รวมทั้งให้ค าแนะน าเรื่องการดูแลสุขภาพ

ของหญิงตั้งครรภ์ ท าการติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด เพื่อส่งเสริมการได้รับวัคซีน การเลี้ยงลูกน้อย

ด้วยนมแม ่ตลอดจนประเมินพัฒนาการของทารกแรกเกิดจนถึงวัยเด็ก อีกทั้งยังด าเนินการประเมินศูนย์เด็กเล็กน่า

อยู่ ปลอดโรคร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

- การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีการจัดกิจกรรมโครงการตา่งๆทั้งในและนอกสถานศกึษา  

- การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้สูงอายุ  

- การส่งเสริมสุขภาพทั้ง 17 ชุมชน  
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 3. งานควบคุมและป้องกันโรค  

         การด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรค ได้แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและ

การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดตอ่ 

การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ด าเนนิการทั้งในคลินิกและในชุมชนรวมถึงสถานศกึษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต

รับผิดชอบ 

- โรคไข้เลือดออก  

- โรคไข้หวัดใหญ่             

- โรคเอดส์  

- โรควัณโรค  

- โรคคอตีบ  

การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดตอ่ 

- โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  

- โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ  

- โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม   

- การควบคุมและป้องกันโรคด้วยการส่งเสริมการใหว้ัคซีน   

 4. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและงานเยี่ยมบ้าน     

           การฟื้นฟูสมรรถภาพและงานเยี่ยมบ้านด าเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร 

พยาบาลวิชาชีพและนักอาชีวบ าบัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาและผู้ที่มี

ปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลล าพูน และจากการค้นพบเองโดยอาสาสมัครสาธารณสุข

ส ารวจส่งต่อ จากนั้นทีมสหวิชาชีพได้วางแผนการเยี่ยมบ้าน โดยแบ่งตามเกณฑ์ประเภทของผู้ป่วยและตามระดับ

ของปัญหาทางด้านสุขภาพ ตลอดจนความต้องการในการดูแลและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตั้งงบประมาณของกอง           
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ค่าจา้ง/เงนิเดือน 
รายการ

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการ

บุคลากร 

พนักงาน

เทศบาลสามัญ  
ลูกจ้างประจ า  

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง

ทั่วไป 

พนักงานจ้าง

เหมา 
รวมทั้งกอง 

จ านวน (ราย) 16 2 - 1 32 51 

จ านวนค่าใชจ้่าย 

(บาท) 
7,158,240 468,840 - 130,800 843,100 8,600,980 

ค่าครุภัณฑ ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของกองการแพทย์ 

ล าดับ รายช่ือโครงการ 
งบประมาณ               

ที่ต้ังไว้ในปี 2561 

1 ตูน้ริภัย 265 กก. จ านวน 1 ตู ้ 30,000 

2 พัดลมเพดาน จ านวน 12 ตัว 18,000 

3 ชุดไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 2 ชุด 20,000 

4 เครื่องคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 21,000 

5 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง 30,000 

6 เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมกึ จ านวน 1 เคร่ือง 4,300 

7 อุปกรณจ์ัดเก็บข้อมูลบนเครอืข่าย (NAS) จ านวน 1 เครื่อง 15,000 

8 ตูเ้ลื่อนกระจก 3 ฟุต จ านวน 2 หลัง 7,000 

9 ตู ้2 ลิน้ชัก จ านวน 2 หลัง 6,000 

10 เครื่องช่ังน้ าหนักดิจิตอล จ านวน 2 เคร่ือง 40,000 

11 โตะ๊คอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ชุด 5,000 

12 เครื่องเป่าลมร้อนและอบแห้งอุปกรณก์ารแพทย ์จ านวน 1 เคร่ือง 99,000 

13 เครื่องวัดความดันปรอทแบบตัง้โตะ๊ จ านวน 2 เครื่อง 12,000 

ตั้งไว้รวม 307,300 

 

การด าเนินงานของกองการแพทย์ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ

ทั้งหมดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี2561 

จ านวนโครงการ      

ที่ได้รับงบประมาณ 

จ านวนโครงการที่ได้

ด าเนินการ ณ ปัจจุบัน    

(ตุลาคม 2561) 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพ

การศึกษา ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

- - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม

อย่างย่ังยนื 

- - - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                  

และคุณภาพชีวิต 
60 7 4 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ และการ

ท่องเท่ียว 

- - - 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการมีสว่นรวมของประชาชน 
- - - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง 

และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีด ี

- - - 

รวม 60 7 4 

 ในปี พ.ศ.2561 มีจ านวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 60 โครงการ และมี

จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งสิน้ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็น รอ้ยละ 11.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนงบประมาณ ที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร ์
จ านวนงบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              

ที่ได้รับจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพการศึกษา 

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 
- - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคณุภาพชีวิต    20,947,498 10,574,780.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
- - 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนรวม

ของประชาชน 
- - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็น  ไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
- - 

รวม 20,947,498 10,574,780.00 
 

จุดแข็ง 

 1. มีบุคลากรหลากหลายวิชาชีพ มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 

แพทย์แผนไทย  

 2. พนักงานส่วนใหญ่ เรยีนรู้งานได้เร็ว  

 3. มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาการท างาน เชน่โปรแกรม HOS XP  

 4. มีการให้บริการแบบผสมผสานทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย  

 5. บุคคลากรมีความสามัคคี ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างด ีสามารถท างานเป็นทีมได้ 

จุดอ่อน 

 1. มีการเข้าออก โยกย้าย พนักงานจา้งเหมา บ่อยเกินไป  

 2. ระบบ โปรแกรม HOS XP ที่ศูนย์บริการใช้ เป็น version ใหม่ ไม่สามารถปรึกษา การใช้งานโปรแกรม 

จากพืน้ที่ใกล้เคียงได้ ตอ้งปรึกษาบริษัทโดยตรง ท าให้งานบางอย่างลา่ช้า 
 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

 ไม่มปีัญหา/อุปสรรค 

 

 แนวทางแก้ไข 

 ไม่มแีนวทางแก้ไข 

โครงการเด่นในการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
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1.โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผูสู้งอายุที่มภีาวะพึ่งพิง 

ชื่องาน/โครงการ งานที่รับผิดชอบ กจิกรรมที่ด าเนินงาน/ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 

โครงการดูแลระยะยาว

ด้านสาธารณสุขส าหรับ

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข 

1. ขั้นเตรียมการ 

    1 .1  ประสานประธานชุมชน วัด  ชมรม

ผู้สู งอายุ  ชมรมอสม. ชมรมผู้พิการ ชมรม

อาสาสมัครดูแลผู้พิการ หรือองค์กรเอกชนท่ี

เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อ

ชี้แจงโครงการ        

    1 .2  อ บ รม ให้ ค ว าม รู้ แก่ อ าส าส มั ค ร

สาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน ในการประเมิน

ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันตาม

ดัชนีบาร์เทลเอดีแอล (Barthel ADL Index) 1.3 

ส ารวจผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลเมืองล าพูน และ

ประเมินการท ากิจวัตรประจ าวันโดยใช้แบบ

ประเมินคัดกรองความสามารถในการด าเนิน

ชวีติประจ าวันตามดัชนีบารเ์ทลเอดีแอล (Barthel 

ADL Index) และสรุปข้อมูลผู้สูงอายุท่ีมีคะแนน

ประเมิน ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 โดย

จ าแนกเป็น 4 กลุ่มตามความต้องการบริการ

ด้านสาธารณสุข จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ ท่ี

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองล าพูนเพื่อ

ด าเนินการเข้าสู่ระบบการดูแลระยะยาวด้าน

สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่ งพิ ง 

(Long Term Care) 

2. ขั้นด าเนนิงาน  

    2.1 ผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

(Care manager) 

จัดท าแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) และ

ปรึกษาปัญหารายกรณีกับทีมหมอครอบครัว 

(Care conference) เพื่ อ ป ระกอบก ารจั ด ท า

ข้อเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ  

ก า ร เข้ า ถึ งบ ริ ก ารข อ ง

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  

ผู้ สู งอายุ ท่ีมี ภาวะพึ่ งพิ ง 

จ านวน 31 ราย  

 - ได้ รั บ ก า ร เยี่ ย ม โด ย

ผู้ ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ  (Care 

Giver) จ านวน 937 ครัง้  

 - ได้ รั บ ก า ร เยี่ ย ม โด ย

ผู้ จั ดการระบบการดู แล

ผู้ สู งอายุ ท่ี มี ภาวะพึ่ งพิ ง 

(Care Manager) จ า น ว น 

107 ครัง้ 

 - ได้รับการเยี่ยมโดยทีม

ห ม อ ค ร อ บ ค รั ว  (FCT) 

จ านวน 320 คร้ัง 

     ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ให้บริการด้านสาธารณสุข

ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พึ่งพิงท่ีเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

จากกลุ่มติดเตียงเป็นกลุ่ม

ติดบ้าน จ านวน   1 ราย 

และอาการคงท่ี  จ านวน 

30 ราย 
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      2.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง

ล าพูน  จัดท าข้อเสนอโครงการพ ร้อมสรุป

แผนการดูแลรายบุคคล เพื่อขอรับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายบริการดูแลระยะยาวฯต่อกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมอืงล าพูน  

      2 .3  Care manager จัดแบ่งผู้ สู งอายุ ให้

ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (Care giver) แต่

ละคนรับผิดชอบดูแล พร้อมจัดท า Care plan 

รายปี และตารางการปฏิบัติงานมอบหมายให้ 

Care giver ปฏิ บัติ งาน ท้ังนี้  Care giver จะท า

หน้าท่ีให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้น การดูแล

สุขภาพขั้นพื้นฐาน การจัดการสภาพ แวดล้อม

ตาม Care plan  

      2 .4  Care manager ประสานกับหน่ วย

บ ริการจั ด บุคลากรสาธารณสุ ข (ทีมหมอ

ครอบครัว) ให้บริการดูแลด้านการพยาบาล ด้าน

การฟื้นฟูสภาพร่างกาย ด้านโภชนาการ ด้าน

เภสัชกรรมและด้านอื่นๆ ตามความจ าเป็น อาทิ 

สุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต แก่ผู้สูงอายุพึ่งพิงท่ี

บ้าน พร้อมให้ค าแนะน าและฝึกสอนญาติและ

หรือ Care giver ในการดูแลช่วยเหลอื  

      2.5 Care manager จัดประชุมเพื่อก ากับ

ตดิตาม ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงานของ 

Care giver เป็นประจ าทกุเดือน 

      2.6 Care manager ประเมินและทบทวน 

Care plan ร่วมกับผู้สู งอายุพึ่ งพิ งญาติ  Care 

giver และทีมหมอครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงอาการของผู้สูงอายุ หรือมีการ

อนุมัต ิCare plan ครบ 1 ปี  

     2.7 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง

ล าพูน จัดหาวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ท่ีจ าเป็นใน
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การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ของ

ทีมหมอครอบครัวและ Care giver  

3. ขั้นสรุปและรายงานผล  

    3.1 Care Giver สรุปผลการด าเนินงานและ

ส่งบันทึกการปฏิบัติงานต่อ Care manager ทุก

สิ้นเดือน และ Care manager รายงานผลการ

ด าเนินงานต่อ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับ

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองล าพูน 2 

เดอืน/ครัง้  

     3.2 Care manager และคณะอนุกรรม 

การสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว

ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมือง

ล าพูน ก ากับติดตามการให้บริการดูแลระยะยาว

จากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนการ

ดูแลรายบุคคล (Care plan) ปีละ   1 ครัง้  

     3.3 Care manager จั ดก ารประชุมถอด

บทเรียนการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะพึ่งพิง โดยมีบุคลากรและภาคีเครือข่ายท่ีมี

ส่วนร่วมในการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะพึ่งพงิ เขา้รว่มกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มขี้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

โครงการที่คณะกรรมการคัดเลือก 
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1.โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่ 
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ชื่อโครงการ: โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 

วัตถุประสงค์: 

 1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น รวมทั้งสถาน

บริการทางเลือกโดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและ

การด ารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่ม

ผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟู

สมรรถภาพได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้ด าเนินงานตามแผนงาน  หรือ

โครงการ หรอืกิจกรรมเพื่อการสรา้งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรอืประชาชนในพื้นที่  

 3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ

การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและ

ดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ด าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน

ก าหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 15 ของเงนิรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น 

 4.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรอืพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพใหม้ีประสิทธิภาพ  

 5.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย

พิบัติในพืน้ที่ตามความจ าเป็นเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 

เป้าหมาย: 

 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

งบประมาณโครงการ: 

 งบประมาณจากเทศบาลเมืองล าพูน     360,000.00  บาท 

 งบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 594,675.00 บาท 

   รวมงบประมาณทั้งสิน้  954,675.00  บาท 

ตัวชี้วัด: 

 มีการจัดสรรเงินสมทบกองทุนต าบลไม่น้อยกว่า 60 % ของเงินจัดสรรจาก สปสช. 

 เทศบาลจัดสรรเงินสมทบจ านวน 360,000 บาท  คิดเป็น 60.53 % ของเงินจัดสรรจาก สปสช. 
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โครงการ
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โครงการ
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งบประมาณ 315,328.00 447,505.00 165,681.00 148,661.00 34,621.80
เบิกจ่ายจริง 301,248.00 408,505.00 165,129.20 42,521.00 -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1.กลุ่มเป้าหมาย เช่น หญิงมีครรภ ์กลุ่มเด็กเล็ก เด็กโตและเยาวชน กลุ่มผูใ้หญ่ ผูพ้ิการ ทุพพลภาพได้

เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มคีุณภาพได้มาตรฐานและเสมอภาคมีความรูแ้ละมีสว่นรว่มในการดูแลสุขภาพมากขึ้น 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.กองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนอยู่ในระดับ Grade A, A+ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

 สรุปงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานโครงการแต่ละประเภทในปีงบประมาณ 2561 

 

โครงการ งบประมาณอนุมัติ งบประมาณที่ใช้จริง คดิเป็นร้อยละ 

โครงการประเภทที่ 1 315,328.00          301,248.00               95.53  

โครงการประเภทที่ 2 447,505.00          408,505.00               91.29  

โครงการประเภทที่ 3 165,681.00          165,129.20               99.67  

โครงการประเภทที่ 4 148,661.00            42,521.00               28.60  

โครงการประเภทที่ 5 34,621.80                      -                     -    

รวม 1,111,796.80          917,403.20               82.52  

 

กราฟแสดงงบประมาณสนับสนุนโครงการที่อนุมัติเทยีบกับงบประมาณที่ใช้จรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

บาท 
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สรุปโครงการแต่ละประเภทที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 

 

โครงการ โครงการทั้งหมด โครงการที่ด าเนินการ คดิเป็นร้อยละ 

โครงการประเภทที่ 1 20 19 55.88 

โครงการประเภทที่ 2 5 5 14.71 

โครงการประเภทที่ 3 5 5 14.71 

โครงการประเภทที่ 4 3 2 5.88 

โครงการประเภทที่ 5 1 0 0.00 

รวม 34 31 91.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ
ประเภทท่ี 1, 
19 โครงการ

โครงการ
ประเภทท่ี 2, 
5 โครงการ

โครงการ
ประเภทท่ี 3, 
5โครงการ

โครงการ
ประเภทท่ี 4, 
2 โครงการ

โครงการ
ประเภทท่ี 5, 
0 โครงการ
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 ตามที่คณะท างานพัฒนาและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

จังหวัดล าพูน ได้นิเทศงานเสริมพลังและตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรอืพื้นที่เทศบาล

เมืองล าพูน ในวันที่ 22 มกราคม 2561  ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองล าพูนมีการบริหารจัดการ

กองทุนอยู่ในระดับ Grade A 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองล าพูนได้จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารตอ่การด าเนินงานกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2 ครัง้  

ครั้งที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการท างานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมอืงล าพูน  

คิดเป็นรอ้ยละ 83.5 

ครั้งที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการท างานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมอืงล าพูน  

คิดเป็นรอ้ยละ 86.83 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ที่มีต่อการด าเนินโครงการของกองการแพทย์ 
 

โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 

 ข้อเสนอแนะ: 

 1.ช่ืนชมในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกองการแพทย์ ที่มีบุคลากรที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ท างานเป็น Teamwork สามารถด าเนินการส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ 

 2.การมีส่วนร่วมของ อสม.ให้ความร่วมมือดี ในการจัดอบรมทุกครั้งจะเห็นได้ชัดว่ามาร่วมอบรมจ านวน

มาก อยากใหเ้ป็นแบบนีต้่อ ๆ ไป อาจใหก้ าลังใจหรอืให้ของขวัญกับทางอาสาสมัครฯ เพื่อที่จะได้ท าหนา้ที่ในส่วนนี้

ต่อไป 

 3.ก าชับและระมัดระวังในเรื่องของการจ่ายยา 

          4.อยากใหม้ีการบริการทางกายภาพบ าบัด 
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

วิสัยทัศน์: 

“บริการสาธารณสุขเชิงรุก มุ่งสู่มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สง่เสริมการมสี่วนรว่ม พัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่ สูคุ่ณภาพชวีิตที่ดี ภายใต้วถิีแหง่ความพอเพียง” 

พันธกิจ: 

1. ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค และด าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เอือ้

ต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและบุคคลในครอบครัวให้

สามารถชว่ยเหลอืตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

3. สง่เสริมให้ประชาชน บุคลากรองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผูป้ระกอบการ มจีติส านกึและมีสว่นร่วมใน

การรักษาสิ่งแวดล้อม 

4. ด าเนินการควบคุมสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ใหไ้ด้มาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

5. แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญภายในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงล าพูน 

6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรใหม้ีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณ

แหง่วิชาชีพ และมีใจบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ควบคุมดูแลและรับผิดชอบสุขาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและโภชนากากร ควบคุมกิจการค้า

ประเภทต่าง ๆ ควบคุมการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนร าคาญ และมลภาวะงานอาชีวอนามัย งานฌาปนสถาน งานท า
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ความสะอาดถนน เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ ดูแลป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อต่าง ๆ 

ประกอบด้วย งานธุรการ งานสัตวแพทย์ งานสุขาภบิาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  และงานรักษาความสะอาด 

การตั้งงบประมาณของกอง           

ค่าจา้ง/เงนิเดือน 
รายการ

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการ

บุคลากร 

พนักงาน

เทศบาลสามัญ  
ลูกจ้างประจ า  

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง

ทั่วไป 

พนักงานจ้าง

เหมา 
รวมทั้งกอง 

จ านวน (ราย) 4 5 - 1 66 76 

จ านวนค่าใชจ้่าย 

(บาท) 
2,244,120 1,320,120 - 120,000 7,270,400 10,954,640 

ค่าครุภัณฑ ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ รายช่ือโครงการ 
งบประมาณ               

ที่ต้ังไว้ในปี 2561 

1 เก้าอี้ท างาน  12  ตัว   54,000 

2 เก้าอี้ผู้บริหาร  1  ตัว 5,000 

3 โตะ๊ท างาน  3 ตัว 7,500 

4 เครื่องพิมพค์อมพิวเตอร์ (โนต๊บุ๊ก) 21,000 

5 เครื่องพ่นหมอกควัน 86,000 

ตั้งไว้รวม 173,500 
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การด าเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แยกตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ

ทั้งหมดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี2561 

จ านวนโครงการ      

ที่ได้รับงบประมาณ 

จ านวนโครงการที่ได้

ด าเนินการ ณ ปัจจุบัน    

(ตุลาคม 2561) 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพ

การศึกษา ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

- - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม

อย่างย่ังยนื 

21 6 6 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                  

และคุณภาพชีวิต 
8 7 6 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ และการ

ท่องเท่ียว 

- - - 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการมีสว่นรวมของประชาชน 
- - - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง 

และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีด ี

2 2 2 

รวม 31 15 14 

 ในปี พ.ศ.2561 มีจ านวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 31 โครงการ และมี

จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งสิน้ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็น รอ้ยละ 48.39 
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จ านวนงบประมาณ ที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนงบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              

ที่ได้รับจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพการศึกษา 

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 
365,000 50,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

และคุณภาพชีวิต 
295,000 152,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน                         

รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
- - 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                      

และการมสี่วนรวมของประชาชน 
- - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็น  ไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
11,684,590 11,862,080 

รวม 12,344,590 12,064,080 
 

จุดแข็ง 

 1.ผูบ้ริหารให้ความส าคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 2.การบริหารงบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินการมปีระสิทธิภาพและเพียงพอ 

 3.มีการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละงานอย่างชัดเจน 

 4.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานมเีพียงพอ 

 5.มีบุคลากรด้านวิชาชีพที่มีคุณวุฒิเฉพาะทางด้านสาธารณสุขตรงตามสายงาน 

 6.บุคลากรตั้งแตร่ะดับหัวหนา้ฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาในระดับสูง (ปริญญาโท) 

 7.บุคลากรมีความสามารถในการประสานงานและท างานรว่มกับภาคีเครือข่าย 

 8.บุคลากรปฏิบัติงานภาคสนามมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความช านาญในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

ยานพาหนะในการเก็บขนขยะ 

 9.บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีหลายกลุ่มวัย ได้แก่ วัยรุ่น วัยกลางคน วัยก่อนเกษียณอายุราชการ ท าให้การ

ระดมความคดิในการวางแผนการปฏิบัติงานเกิดความหลากหลาย มีมุมมองในมิตทิี่ตา่งกันออกไป 

 10.พืน้ที่รับผดิชอบไม่กว้างมากนัก (6 ตารางกิโลเมตร) 

 11.มีการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน สามารถประเมินผลได้ 

 12.สภาพแวดล้อมภายในส านักงานเอื้อตอ่การปฏิบัติงาน 
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จุดอ่อน 

 1.บุคลากรด้านวิชาชีพขาดประสบการณใ์นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย  

 2.ขาดแคลนพนักงานเทศบาลทางด้านวิชาชีพสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป 

ท าให้ขาดการตดิตาม ตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละงาน ท าให้งานในภาพรวมยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 3.บุคลากรที่อยู่ในวัยกลางคนขึน้ไปยังยึดติดกับระบบราชการแบบเดิมๆ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน

ประจ าได้ แต่ไม่สามารถเรียนรู้ ยอมรับ หรือพัฒนาระบบงานรูปแบบใหม่ได้ เช่น การรายงานผลการด าเนินการให้

ส่วนกลางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจท าให้ยากต่อการพัฒนางานโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม Thailand 

4.0 ซึ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เน้นการใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เน้นระบบการ

ให้บริการแก่ประชาชน 

 4.บุคลากรที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น สามารถเรียนรู้งานได้ แต่ขาดความรอบคอบจงึเกิดความผิดพลาด อีกทั้งยัง

ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจึงยากแก่การต่อยอดหรือพัฒนางานหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 

 5.ขาดแคลนครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องช่ังน้ าหนักขยะขนาดใหญ่ เครื่องย่อยกิ่ง

ไม้ขนาดใหญ่ เครื่องส ารองไฟ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โต๊ะท างาน เก้าอี้ท างาน เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์บางส่วนมี

สภาพช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ 
 

ปัญหา/อุปสรรค 

 1.หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ท าให้ประชาชนมพีฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม 

 2.ร้านอาหารประเภทจานด่วนและอาหารขยะมีมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค เชน่ โรคเบาหวาน

ในวัยรุ่น โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไตเสื่อม โรคมะเร็ง เป็นต้น 

 3.จ านวนสถานประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ภาระงานมีเพิ่มมากขึ้นไม่สอดคล้องตอ่

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลสถานประกอบการ 

 4.จ านวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้น อาจสร้างมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล โดยไม่ได้

เข้าสู่ระบบการก าจัดอย่างถูกต้อง เชน่ ยังไม่ได้ตดิตั้งบ่อดักไขมัน ไม่ได้ขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นต้น 

 5.มีพื้นที่รกร้าง โดยเจ้าของไม่ได้ด าเนินการดูแล ท าใหเ้กิดแหลง่เพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค 

 แนวทางแก้ไข 

 1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรปฏิบัติงานให้มคีวามรู ้ทักษะ ความช านาญในวิชาชีพ 

 2.สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ  ให้แก่ประชาชนไม่ให้หลงเชื่อ

โฆษณาเกินจริง 

 3.มีการบังคับใช้กฎหมาย  ในการควบคุมสถานประกอบการอย่างมปีระสิทธิภาพ  เพื่อป้องกันการปล่อย

มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม  

 4.ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะน าโรค 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 
 

 หนา้ 54 

 

 5.การด าเนินการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้องเกิดจากการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ 

โครงการเด่นในการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
1.โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอ่ระบบทางเดินอาหารและน้ า 

ชื่องาน/โครงการ งานที่รับผิดชอบ กจิกรรมที่ด าเนินงาน/ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 

โครงการการควบคุม

ป้องกันโรคติดต่อระบบ

ทางเดินอาหารและน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสุขาภบิาลและ

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

งานรักษาความ

สะอาด 

1. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

เขตเทศบาลเมืองล าพูน 

- โรงอาหารในสถานศกึษาได้รับการตรวจ

มาตรฐานตามเกณฑ์กรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสุข และตรวจโคลิฟอร์มแบคทเีรีย 

อย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ 

2. โครงการตลาดสดนา่ซือ้ 

- แผงลอยจ าหนา่ยอาหารได้รับการตรวจ

สารปนเป้ือนในอาหารอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

- แผงลอยจ าหนา่ยเนื้อสัตว์ เขียงหมูและ

โรงฆา่สัตวไ์ด้รับการตรวจโคลิฟอร์ม

แบคทเีรีย 

- แผงลอยจ าหนา่ยอาหารปราศจากสาร

ปนเป้ือนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของแผง

ลอยท้ังหมด 

3. โครงการสง่เสริมผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร-แผงลอย ในเขตเทศบาลเมอืง

ล าพูน 

- ร้านอาหารแผงลอยจ าหน่ายอาหาร รา้น

จ าหนา่ยเครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน 

ได้รับการตรวจประเมินตามหลักสุขาภบิาล

อาหาร และได้รับการตรวจหาเช้ือโคลิฟอร์ม

แบคทเีรียในอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและ

มอืผู้สัมผัสอาหาร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

- ร้านอาหาร-แผงลอยจ าหน่ายอาหาร รา้น

1. โรงอาหารในสถานศึกษา

ได้รับการตรวจมาตรฐานตาม

เกณฑ์กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 4 ครัง้ 

2. โรงอาหารในสถานศกึษา

ได้รับการตรวจโคลิฟอร์ม

แบคทเีรียในภาชนะบรรจุอาหาร 

มอืผู้สัมผัสอาหาร 4 คร้ัง 

3. แผงลอยจ าหนา่ยเนื้อสัตว์ 

เขียงหมูปราศจากเชื้อโคลิฟอร์ม

แบคทเีรีย คิดเป็นร้อยละ 

12.24 ของจ านวนตัวอยา่ง

ท้ังหมดท่ีได้รับการตรวจ 

4. โรงฆา่สัตวป์ราศจากเชื้อโคลิ

ฟอร์มแบคทเีรีย คิดเป็นร้อยละ 

80 ของจ านวนตัวอยา่งทัง้หมด

ท่ีได้รับการตรวจ 

5.  ร้านอาหาร-แผงลอย

จ าหนา่ยอาหาร รา้นจ าหนา่ย

เครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมือง

ล าพูน ได้รับการตรวจประเมิน

ตามหลักสุขาภบิาลอาหาร และ

ได้รับการตรวจหาเช้ือโคลิฟอร์ม

แบคทเีรียในอาหาร ภาชนะ

บรรจุอาหารและมือผู้สัมผัส
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จ าหนา่ยเครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน “อาหารสะอาด 

รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) 

ร้อยละ 80 ของร้านท้ังหมด 

4. โครงการเฝ้าระวังน้ าอุปโภคบริโภค

ภายในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน 

- ตูน้้ าดื่มหยอดเหรียญ เคร่ืองท าน้ าเย็นใน

สถานศกึษา น้ าบริโภคและน้ าแข็งท่ีผลิต

ภายในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน ได้รับการ

ตรวจโคลิฟอร์มแบคทเีรีย ได้รับการตรวจ

เชื้อโคลิฟอร์มแบคทเีรีย อยา่งน้อยปีละ 1 

ครัง้ 

 

อาหาร 1 คร้ัง 

6. ร้านอาหาร-แผงลอย

จ าหนา่ยอาหาร รา้นจ าหนา่ย

เครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมือง

ล าพูน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” 

(Clean Food Good Taste) รอ้ย

ละ 61.54 ของร้านท้ังหมด 

7. ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญภายใน

เขตเทศบาลเมืองล าพูน

ปราศจากเชื้อตรวจโคลิฟอร์ม

แบคทเีรีย คิดเป็นร้อยละ 90 

8. น้ าบริโภคและน้ าแข็งทีผ่ลิต

ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน 

ปราศจากเชื้อโคลิฟอร์ม

แบคทเีรีย คิดเป็นร้อยละ 60 

9. น้ าดื่มจากเคร่ืองท าน้ าเย็นใน

สถานศกึษาสังกัดเทศบาลเมอืง

ล าพูน ปราศจากเชื้อโคลิฟอร์ม

แบคทเีรีย คิดเป็นร้อยละ 50 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มขี้อเสนอแนะ 
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โครงการที่คณะกรรมการคัดเลือก 

1.โครงการสร้างจติส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2561 กิจกรรม : ผา้ป่าขยะรีไซเคิล 
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ชื่อโครงการ: โครงการสร้างจติส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2561  

          กิจกรรม : ผ้าป่าขยะรีไซเคิล 

วัตถุประสงค์: 

 1. สง่เสริมการมสี่วนรว่มระหว่างภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือขา่ย ในการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยจากต้นทาง 

 2. เป็นการลดขยะตั้งแตแ่หล่งก าเนิดตน้ทางได้แก่ ครัวเรอืน ศาสนสถาน สถานศกึษา (บวร) ฯลฯ 

 3. สง่เสริมและปลูกจิตส านึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

 4. เป็นการสบืสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป 

เป้าหมาย: 

 ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ไม่นอ้ยกว่า  400  คน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด  600  คน 

งบประมาณโครงการ: 

 งบประมาณเบิกจ่ายจากรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น(03) 

โครงการสร้างจิตส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน 16,000 บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่าย

เป็นค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าสังฆภัณฑ์ถวาย

พระสงฆ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ เป็นต้น 

ตัวชี้วัด: 

 1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 400 คน  

 2. ขยะรไีซเคิลที่รวบรวมได้มาจากทุกภาคส่วนทั้ง 17 ชุมชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1. สง่เสริมใหป้ระชาชนมกีารคัดแยกขยะเพิ่มขึน้ 

 2. ขยะรไีซเคิลที่รวบรวมไว้ได้มาจากชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน วัด สถานศกึษา องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

ข้างเคียง และสถานประกอบการ ร้านค้า ประชาชนทั่วไป 

 3. สง่เสริมให้ประชาชนมกีารคัดแยกขยะจากต้นทางเพิ่มขึ้น 

 4. การด าเนินการอย่างมสี่วนร่วมท าให้ประชาชน  มีความเข้าใจกระบวนการท างานของภาครัฐ  ท าให้

เกิดความร่วมมือในการด าเนินการจัดการปัญหาขยะมากขึ้น 

 5. สามารถด าเนินกิจกรรมต่อยอดได้  ดว้ยการจัดตัง้ธนาคารขยะรไีซเคิลในชุมชน 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

 จากการจัดโครงการฯ ดังกล่าวสามารถรวบรวมขยะรไีซเคิลได้ 1,774 กิโลกรัม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ชนิด น้ าหนัก(กิโลกรัม) 

พลาสตกิ 477.00 

กระดาษ 300.00 

อะลูมิเนยีม 50.50 

ขวดแก้ว 931.50 

เหล็ก 15.00 

รวม 1,774.00 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ที่มีต่อการด าเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการสร้างจติส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2561  กิจกรรม : ผ้าป่าขยะรีไซเคลิ 

 ข้อเสนอแนะ: ควรมีการด าเนินการอย่างตอ่เนื่องและจริงจัง ปลูกฝังจิตส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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กองสวัสดิการสังคม 

วิสัยทัศน์: 

 “พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สู่การมคีุณภาพชีวติที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ: 

 1.จัดการบริการด้านสวัสดิการให้มคีวามเป็นธรรมทัดเทียม ตามสิทธิ 

 2.ส่งเสริมกระบวนการมีสว่นรว่มของชุมชน ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

 3.ปลูกฝังให้ชุมชนใช้ชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน การสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคในสังคม การส่งเสริม 

พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทุกด้าน นอกจากนั้นยังให้การสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคมที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว 

หรอืผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวม พิจารณาปัญหาและให้การ

สงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ โดยการสัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติ เกี่ยวกับผู้รับการ

สงเคราะห์  เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ โดยถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน

ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะน า ให้ค าปรึกษาหารือแก่ผู้รับการสงเคราะห์ จัดท าสถิติและรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ และด าเนินงานด้าน

การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้านสวัสดิการตา่ง ๆ 
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งานพัฒนาชุมชน 

 มีหน้าที่ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน ด าเนินการและสนับสนุนให้มีการ

รวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น าท้องถิ่นเป็นผู้น า และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน 

ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วม

ท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและ

หลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการส่งเสริมอาชีพ การเกษตร และ

อุตสาหกรรม ในครัวเรือนอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนในท้องถิ่น ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่าง ๆ  รวมทั้งงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โครงการไทยนิยมฯลฯ 

งานธุรการ  

 ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับงานสารบรรณ การร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือต่าง ๆ                

การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

การจ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุด เสื่อมสภาพ และการเบิกจ่ายพัสดุ การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

และเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารจดบันทึกรายงานการ

ประชุม และปฏิบัติหน้าที่ด้านการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงาน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม

ประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งด าเนินงานตาม

นโยบายของรัฐบาล เช่น การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิ การ และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงงานด้านการ

ฌาปนกิจสงเคราะหก์ารด าเนินงานกิจการหอพัก ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน   

งานส่งเสรมิสวัสดิการสังคม 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคมที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเอง และ

ครอบครัว หรือผูต้กทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวม พิจารณาปัญหา

และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ โดยการสัมภาษณ์ ศกึษา สอบประวัติ เกี่ยวกับผู้รับ

การสงเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ โดยถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน 

ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะน า ให้ค าปรึกษาหารือแก่ผู้รับการสงเคราะห์ จัดท าสถิติและรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ และด าเนินงานด้าน

การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
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การตั้งงบประมาณของกอง           

ค่าจา้ง/เงนิเดือน 

รายการคา่ใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการบคุลากร 

พนักงาน 

เทศบาล 

สามัญ  

ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ  

พนักงาน

จ้างทัว่ไป    

พนักงาน

จ้างเหมา 
รวมทั้งกอง 

จ านวน (ราย) 4 - - - 6 10 

จ านวนค่าใชจ้่าย (บาท) 1,047,410 - - - 555,440 1,602,850 

ค่าครุภัณฑ ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของกองสวัสดิการสังคม 
 

ล าดับ 

 

รายช่ือโครงการ 

งบประมาณ               

ที่ต้ังไว้ในปี 2561 

1 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  

- ค่าจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร 
20,000 

2 

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทย ุ

- ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ีแบบลากจูง 

- ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว 

25,000 

10,000 

3 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

 

50,000 

4 

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 

- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพค์อมพิวเตอร์ 

- ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 

 

30,000 

8,600 

16,800 

5 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 

ตั้งไว้รวม 190,400 
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การด าเนินงานของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตาม

ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ

ทั้งหมดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี2561 

จ านวนโครงการ      

ที่ได้รับงบประมาณ 

จ านวนโครงการที่ได้

ด าเนินการ ณ ปัจจุบัน    

(ตุลาคม 2561) 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพ

การศึกษา ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

- - 
 

- 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม

อย่างย่ังยนื 

- - - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                  

และคุณภาพชีวิต 
13 5 5 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ และการ

ท่องเท่ียว 

 

5 

 

2 

 

1 

 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการมสี่วนรวมของประชาชน 
8 6 4 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง 

และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีด ี

 

9 

 

3 

 

3 

รวม 35 16 13 

 ในปี พ.ศ.2561 มีจ านวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 35 โครงการ และมี

จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งสิน้ จ านวน 16 โครงการ คิดเป็น รอ้ยละ 45.72 
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จ านวนงบประมาณ ที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนงบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              

ที่ได้รับจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพการศึกษา 

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 
- - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคณุภาพชีวิต 18,773,400 23,008,600 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
2,620,000 350,000 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนรวม

ของประชาชน 
485,000 390,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็น  ไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2,261,400 4,068,800 

รวม 24,139,800 27,817,400 
 

จุดแข็ง  

 1. มีบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

 2. บุคลากรมีความสามารถในการประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ และหนว่ยงานอื่น ๆ 

 3. บุคลากรมีความสามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการท างาน 

 4. มกีารใชร้ะเบียบ ขอ้กฎหมาย เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 

 5. มีเครื่องมอื เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานเพียงพอ 

จุดอ่อน 

 1. ไม่มีพื้นที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุ      

 2. พนักงานจ้างไม่ได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับหนา้ที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 3. บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย 

ปัญหา/อุปสรรค 

 1. ขาดความชัดเจนในด้านแนวทางปฏิบัติงาน ตามภารกิจถ่ายโอน 

 2. การปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ต้องมีการประสานงานกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท าใหก้าร

ปฏิบัติงานล่าช้า 

 3. นโยบายของรัฐบาลในด้านคุณภาพชวีิต และด้านสวัสดิการ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
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โอกาส 

 1. ผูบ้ริหารสนับสนุนและเปิดโอกาสใหไ้ปอบรมเพื่อน าความรูม้าเสริมสร้างและพัฒนางานที่มีอยู่ 

 2. มีโอกาสเข้าร่วมประชุม ฝกึอบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง 

 3. กองสวัสดิการฯ มีความจ าเป็นต้องติดตอ่ประสานงานกับหลายหน่วยงาน เป็นโอกาสในการฝกึการ

ท างานทุกด้าน สร้างประสบการณใ์นการท างานในมุมกว้างทุกแขนง 
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โครงการเด่นในการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
1.โครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน 

 

ชื่องาน/โครงการ 

 

งานที่รับผิดชอบ 
กจิกรรมที่ด าเนินงาน/ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 

โครงการอบรมอาชพี

เสริมและพัฒนารายได้

แก่ชุมชนในเขตเทศบาล

เมอืงล าพูน 

งานพัฒนาชุมชน กิจกรรมด าเนนิงาน 

- เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการตามขัน้ตอน 

ระเบียบราชการ 

- ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการ 

- ด าเนนิกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ในวัน เวลา ท่ีก าหนด 

- ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานให้

ผู้บริหารรับทราบ  

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในชุมชน ที่มคีวามตอ้งการเข้า

ร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 

ตัวช้ีวัด 

1. ประชาชนเข้าร่วมโครงการตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 

2. มกีารจัดตัง้กลุ่มอาชพีท าโคมในชุมชน 

จ านวน 4 ชุมชน 

3. กลุ่มอาชพี สามารถสร้างรายได้เสริม

ให้กับตนเอง และครอบครัวได ้

 

1. มีผู้เข้ารับการอบรมตาม

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ จ านวน 50คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ผู้เข้ารับการอบรมตาม

โครงการมกีารจัดตัง้กลุ่มอาชพี

ท าโคมขึน้ จ านวน 4 ชุมชน 

ได้แก ่

-ชุมชนจามเทวี 

-ชุมชนชา่งฆ้อง 

-ชุมชนสันดอนรอม 

-ชุมชนสันป่ายางหลวง 

3. ผู้รว่มโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่ม

อาชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

สามารถใช้เวลาวา่งในการผลิต

โคม สรา้งรายได้เสริมให้กับ

ตนเอง และครอบครัว 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพท าโคมในชุมชน เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการ

ในการรับซือ้โคมเพื่อใชใ้นงานเทศกาลตา่ง ๆ 

 2. ควรมีการจัดหาแหล่งทุนส าหรับเป็นทุนหมุนเวียน ในการด าเนินงานกลุ่มอาชีพ 
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โครงการที่คณะกรรมการคัดเลือก 

1.โครงการการอบรมอาชีพและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

2.โครงการสวัสดิการสงเคราะห ์และช่วยเหลือประชาชน 

3.โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนย่อย 
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ชื่อโครงการ: การอบรมอาชีพและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

วัตถุประสงค์: 

 1.เพื่อเสริมสรา้งกระบวนการเรียนรู้ดา้นอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่องทางและรายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

 3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ดา้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 

 4.เพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย: 

 ประชาชนทั่วไปและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน สามารถสร้าง

อาชีพและเพิ่มรายได้ รวมทั้งมกีารพัฒนาศักยภาพด้านฝมีอืและทักษะการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผูด้้อยโอกาส ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไป ในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงล าพูน ทั้ง 

17 ชุมชน จ านวน  50 คน 

งบประมาณโครงการ: 

 งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ตามโครงการ “โครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่

ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561” จ านวน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.ค่าตอบแทนวิทยากร 

 2.ค่าจา้งเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 3.ค่าจา้งเหมาอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม 

 5.ค่าป้ายโครงการ 

ตัวชี้วัด: 

 ประชาชนทั่วไปและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน สามารถสร้างอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยน า

องค์ความรู้ด้านภูมปิัญญาท้องถิ่นไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาศักยภาพด้านฝมีอืและทักษะการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่องทางและรายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

 3.ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์ความรู้ดา้นภูมปิัญญาท้องถิ่นไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

 4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

  1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาศักยภาพด้านฝมีอืและทักษะการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

  2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่องทางและรายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

  3.ผูเ้ข้าร่วมโครงการน าองค์ความรูด้้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

  4.ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีอาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  5.มีการจัดตัง้กลุ่มอาชีพโคม จ านวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 

   -กลุ่มอาชีพโคมชุมชนจามเทวี 

   -กลุ่มอาชีพโคมชุมชนสันป่ายางหลวง 

   -กลุ่มอาชีพโคมชุมชนช่างฆ้อง 

   -กลุ่มอาชีพโคมชุมชนสันดอนรอม 

  6.กลุ่มอาชีพโคมสามารถผลิตโคมได้ทั้งหมด จ านวน 15 ,500 โคม มีรายได้เข้าสู่สมาชิก จ านวน 

542,500 บาท สามารถแบ่งออกเป็นชุมชนได้ดังนี้ 

   -อัตราการผลิตโคมของชุมชนจามเทวี จ านวน 10,000 โคม คิดเป็นเงินรายได้ จ านวน  

  350,000 บาท 

   -อัตราการผลิตโคมของชุมชนสันป่ายางหลวง จ านวน 2 ,500 โคม คิดเป็นเงินรายได้ จ านวน 

  87,500 บาท 

   -อัตราการผลิตโคมของชุมชนช่างฆ้อง จ านวน 2,000 โคม คิดเป็นเงินรายได้ จ านวน  

  70,000 บาท 

   -อัตราการผลิตโคมของชุมชนสันดอนรอม จ านวน 1,000 โคม คดิเป็นเงินรายได้จ านวน  

  35,000 บาท 
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ชื่อโครงการ: สวัสดิการสงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชน 

วัตถุประสงค์: 

 1.เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของผู้ประสบปัญหาทางด้านสาธารณภัย และด้านสังคมตา่ง ๆ  

 2.เพื่อให้ผู้ดอ้ยโอกาสในชุมชนที่มีฐานะยากจน คนพิการ และผูสู้งอายุที่ขาดการดูแลให้มคีุณภาพชีวติที่ดี 

 3.เพื่อให้ผู้ดอ้ยโอกาสในชุมชนได้ตระหนักว่าไม่ถูกทอดทิง้จากทางราชการ 

 4.เพื่อให้ผู้ดอ้ยโอกาสในชุมชนได้ด ารงชีวติอย่างมคีุณค่า 

เป้าหมาย: 

 ให้การสงเคราะหป์ระชาชนที่มฐีานะยากจนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในชุมชน คนพิการและผู้สูงอายุที่ขาดการ

ดูแลจากครอบครัว รวมทั้งผูท้ี่ประสบปัญหาด้านสาธารณภัย และด้านสังคมต่างๆ ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 ผู้ประสบปัญหาทางด้านสาธารณสุข และปัญหาสังคมต่างๆ รวมถึงผู้ด้วยโอกาสในเขตเทศบาลเมือง

ล าพูน 

งบประมาณโครงการ: 

 งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ตามโครงการ “โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ และช่วยเหลือ

ประชาชน” จ านวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1.ค่าวัสดุ อุปโภค – บริโภค และเครื่องใช้ที่จ าเป็น วัสดุก่อสร้าง เครื่องนุ่งห่ม ในชีวิตประจ าวันส าหรับ

ครอบครัวที่มรีายได้นอ้ย 

 2.ค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปโภค – บริโภค เครื่องนุ่งห่ม ที่จ าเป็นในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย และผูป้ระสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ตัวชี้วัด: 

 ผู้ประสบปัญหาทางด้านสาธารณภัย และปัญหาสังคมต่างๆ รวมถึงผู้ด้วยโอกาสในเขตเทศบาลเมือง

ล าพูน ได้รับความช่วยเหลือ การบรรเทาความเดือดร้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้

อย่างมคีวามสุข 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1.ท าให้ผู้ประสบปัญหาทางด้านสาธารณภัย และปัญหาสังคมต่างๆ ได้รับการบรรเทาความเดือดรอ้น 

 2.ท าให้ผู้ดอ้ยโอกาสในชุมชนที่มีฐานะยากจน คนพิการ และผูสู้งอายุที่ขาดการดูแลมคีุณภาพชวีิตที่ดี 
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 3.ท าให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่มีฐานะยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุที่ขาด

การดูแล ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน มีความรู้สึกที่ดีต่อทางราชการที่ให้การดูแลช่วยเหลือ และสามารถด ารงตน

อยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

  1.ผู้ประสบปัญหาทางด้านสาธารณภัย และปัญหาสังคมต่างๆ ได้รับการบรรเทาความเดือดรอ้น 

  2.ผู้ดอ้ยโอกาสในชุมชนที่มีฐานะยากจน คนพิการ และผูสู้งอายุที่ขาดการดูแลมคีุณภาพชีวติดีขึ้น 

  3.ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่มีฐานะยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุที่ขาดการ

ดูแล ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน มีความรู้สึกที่ดีต่อทางราชการที่ให้การดูแลช่วยเหลือและสามารถด ารงตนอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้น 

  4.เทศบาลเมืองล าพูน สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองล าพูนโดยสนับสนุน

งบประมาณ จ านวน 200,000 บาท 

  5.มีการเบิกจ่ายเงนิเบีย้ยังชีพแก่ผู้มสีิทธิ์รับเงินสวัสดิการ ดังนี้ 

เดือน จ านวน (คน) งบประมาณเบิกจ่าย 

ตุลาคม 2,004 1,332,200 

พฤศจกิายน 1,997 1,329,200 

ธันวาคม 1,993 1,327,000 

มกราคม 1,986 1,321,600 

กุมภาพันธ์ 1,984 1,320,200 

มีนาคม 1,982 1,318,100 

เมษายน 1,976 1,315,400 

พฤษภาคม 1,970 1,309,700 

มิถุนายน 1,965 1,305,700 

กรกฎาคม 1,960 1,302,500 

สิงหาคม 1,958 1,301,200 

กันยายน 1,948 1,294,300 

รวม 15,777,100 
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ชื่อโครงการ: อบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนย่อย 

วัตถุประสงค์: 

 1.เพื่อให้ผู้น าชุมชนและประชาชน เกิดความรัก ความสามัคคี มีความจงรักภักดี โดยใช้สถานบัน

พระมหากษัตรยิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 2.เพื่อให้ผู้น าชุมชนและประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่าง ๆ ที่เป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน และสามารถน าไปปฏิบัติในชีวติประจ าวันได้ 

 3.เพื่อให้ผู้น าชุมชนและประชาชน ได้พัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการและการพัฒนาตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.เพื่อให้ผู้น าชุมชนและประชาชนได้มคีวามรู้ การปฏิบัติ ทักษะและแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน

ที่ตนอาศัยอยู่อย่างถูกต้องด้วยหลักการพึ่งตนเองตามหลักการทรงงานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

 5.เพื่อให้ผู้น าชุมชนและประชาชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานระหว่างผู้น า

ชุมชนและประชาชนในชุมชน 

เป้าหมาย: 

 ผูน้ าชุมชน ,ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน ทั้ง 17 ชุมชน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

ผูน้ าชุมชน ,ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน และเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน 

งบประมาณโครงการ: 

 งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ตามโครงการ “โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

ชุมชนย่อย” จ านวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการด าเนินโครงการ 

ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารเทศบาล และ

เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง (โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้) 

ตัวชี้วัด: 

 ผู้น าชุมชน ,ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน เกิดความรัก ความสามัคคี มีความจงรักภักดี โดยใช้

สถาบันพระมหากษัตริย์ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

พัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการพัฒนาตามแนวทางหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1.ผู้น าชุมชนและประชาชน เกิดความรัก ความสามัคคี มีความจงรักภักดี โดยใช้สถาบันพระมหากษัตริย์

ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 2.ผู้น าชุมชนและประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทราบข้อมูล

เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่

ประชาชน และสามารถน าไปปฏิบัติในชีวติประจ าวันได้ 

 3.ผูน้ าชุมชนและประชาชน ได้พัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นรว่มในการบริหารจัดการและ

การพัฒนาตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 4.เพื่อให้ผู้น าชุมชนและประชาชน ได้มีความรู้ การปฏิบัติ ทักษะและแนวทางในการด าเนินงานพัฒนา

ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่อย่างถูกต้องด้วยหลักการพึ่ งตนเองตามหลักการทรงงานพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช     

 5.ผู้น าชุมชนและประชาชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานระหว่างผู้น าชุมชนและ

ประชาชนในชุมชน 

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

  1.ผู้น าชุมชนและประชาชน มีความรัก ความสามัคคี และมีความจงรักภักดี รวมทั้งสามารถน าสถาบัน

พระมหากษัตรยิ์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

  2.ผู้น าชุมชนและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับความรู้

เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่

ประชาชน และสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวันได้ 

  3.ผู้น าชุมชนและประชาชน สามารถพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการและการพัฒนาตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี 

  4.ผู้น าชุมชนและประชาชน มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติ และมีทักษะ แนวทางในการด าเนินงานพัฒนา

ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่อย่างถูกต้องด้วยหลักการพึ่ งตนเองตามหลักการทรงงานพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

  5.ผู้น าชุมชนและประชาชน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานระหว่างผู้น าชุมชนและ

ประชาชนในชุมชนได้อย่างดี 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯที่มีต่อการด าเนินโครการของกองสวัสดิการสังคม 

โครงการการอบรมอาชีพและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน 

 ข้อเสนอแนะ: ท าให้ประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองล าพูน มอีาชีพ มรีายได้เพิ่มขึน้โดยน าองค์

ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทางเทศบาลควร

สนับสนุนอย่างตอ่เนื่อง 
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กองช่าง 

วิสัยทัศน์: 

 “พัฒนาเมอืงตามแนวอนุรักษ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการฉับไว” 

พันธกิจ: 

 1. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

 2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์รักษาเมืองเก่าเมืองมรดกทางวัฒนธรรม 

 3. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานและรวดเร็ว 

 4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานใหไ้ด้มาตรฐานและทั่วถึง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ

จพง.ธุรการช านาญงาน

(2 คน)

1. งานวิศวกรรม 1.

- วิศวกรโยธาช านาญการ 1 คน 2.

2. งานสถาปัตยกรรม 

- สถาปนิกช านาญการ (ว่าง)

- นายช่างเขียนแบบช านาญงาน 1 คน

3. งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ  - คนงาน(ลูกจา้งประจ า) 1 คน

- นายช่างโยธาช านาญงาน 1 คน

- พนักงานขับรถยนต์(ลูกจา้งประจ า) 1 คน

- ผู้ช่วยช่างปูน(ลูกจา้งประจ า) 1 คน

 - คนงาน(ลูกจา้งประจ า) 1 คน             แบ่งเป็น 1. พนักงานเทศบาล 9 คน

4. งานสวนสาธารณะ 2. ลูกจา้งประจ า 8 คน

- เจา้พนักงานสวนสาธารณะช านาญงาน 1 คน 3. พนักงานจา้งเหมา 46 คน

- พนักงานขับรถยนต์(ลูกจา้งประจ า) 1 คน

- คนสวน(ลูกจา้งประจ า) 1 คน

→ นายวิโรจน์  วรรณวงศ์

งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งานจดัการคุณภาพน  า

บุคลากรของกองช่าง ปีงบประมาณ 2561 จ านวนทั งสิ น 63 คน

- นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 คน

- พนักงานขับรถยนต์(ลูกจา้งประจ า)

   1 คน

ผู้อ านวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(1 คน) ว่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(1 คน) ว่าง

 



แผนภูมิโครงสร้างกองช่างปัจจบัุน
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บทบาทหน้าที่ของกองช่าง 

 กองช่างมีหน้าที่รับผิดชอบหลักๆ คือ การส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา การควบคุม 

ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร การซ่อมบ ารุงสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

ภายในเขตเทศบาลไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ ารุงถนน ทางเท้า การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การปรับปรุงภูมิ ทัศน์

สวนสาธารณะ รวมถึงรับผิดชอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น การก าจัดขยะมูลฝอย การควบคุมระบบ

บ าบัดน้ าเสีย การบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า         

การตั้งงบประมาณของกอง           

ค่าจา้ง/เงนิเดือน 
รายการคา่ใช้จ่ายใน

การบริหารจัดการ

บุคลากร 

พนักงานเทศบาล

สามัญ  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างเหมา รวมทั้งกอง 

จ านวน (ราย) 9 8 46 63 

จ านวนค่าใชจ้่าย (บาท) 4,611,420.00 1,850,400.00 4,852,800.00 11,314,620.00 

ค่าครุภัณฑ ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง 

ล าดับ รายช่ือโครงการ 
งบประมาณ               

ที่ต้ังไว้ในปี 2561 

ครุภัณฑส์ านักงาน 

1 เก้าอี้ท างาน มลีูกล้อ มีพนักพิง ขาชุบโครเมยีม จ านวน 3 ตัว 7,500.00 

2 ตูเ้หล็ก 2 บาน (มอก.) มีมอืจับชนิดบิด มแีผ่นช้ันปรับระดับ 3 ชิ้น จ านวน 4 ตู้ 22,000.00 

3 เครื่องปรับอากาศ ชนดิแขวน  ขนาด 24,000 บทีียู จ านวน 1 เครื่อง 33,000.00 

4 ตูบ้านเลื่อนกระจกเตีย้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 150w*45D*75H cm จ านวน 2 ตู ้ 10,000.00 

ตั้งไว้รวม 72,500.00 

 

ล าดับ รายช่ือโครงการ 
งบประมาณ               

ที่ต้ังไว้ในปี 2561 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

1 สวา่นเจาะกระแทกไร้สาย จ านวน 1 เครื่อง  5,300.00 

2 รถเข็นแบบล้อจักรยาน 2 ล้อ จ านวน 3 คัน 9,000.00 

3 รถขุดไฮดรอลิกแบบตนีตะขาบ จ านวน 1 คัน 1,500,000.00 

ตั้งไว้รวม 1,514,300.00  
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ล าดับ รายช่ือโครงการ 
งบประมาณ               

ที่ต้ังไว้ในปี 2561 

ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 

1 เครื่องตัดหญ้าสะพายชนดิข้อแข็ง 4 จังหวะ จ านวน 2 เครื่อง 18,000.00 

2 เครื่องเป่า PETROL BLOWER ขนาดไม่นอ้ยกว่า 48 ซีซ ีจ านวน 1 เครื่อง 17,000.00 

ตั้งไว้รวม 35,000.00 

 

ล าดับ รายช่ือโครงการ 
งบประมาณ               

ที่ต้ังไว้ในปี 2561 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์

1 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จ านวน 2 เครื่อง 44,000.00 

2 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จ านวน 2 เครื่อง 60,000.00 

ตั้งไว้รวม 104,000.00 

 

ล าดับ รายช่ือโครงการ 
งบประมาณ               

ที่ต้ังไว้ในปี 2561 

ค่าทีด่ินสิ่งก่อสร้าง 

1 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จ านวน 2 เครื่อง 44,000.00 

2 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จ านวน 2 เครื่อง 60,000.00 

ตั้งไว้รวม 104,000.00 
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การด าเนินงานของกองช่าง ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ

ทั้งหมดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี2561 

จ านวนโครงการ      

ที่ได้รับงบประมาณ 

จ านวนโครงการที่ได้

ด าเนินการ ณ ปัจจุบัน    

(ตุลาคม 2561) 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพ

การศึกษา ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

6 1 - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม

อย่างย่ังยนื 

5 3 3 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                  

และคุณภาพชีวิต 
- - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ และการ

ท่องเท่ียว 

35 4 4 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการมีสว่นรวมของประชาชน 
- - - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง 

และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีด ี

19 2 2 

รวม 65 10 9 

 ในปี พ.ศ.2561 มีจ านวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 65 โครงการ และมี

จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งสิน้ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็น รอ้ยละ 15.38 
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จ านวนงบประมาณ ที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนงบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              

ที่ได้รับจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพการศึกษา 

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
35,560,000.00 60,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 
14,359,647.00 10,969,660.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

และคุณภาพชีวิต 
- - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน                         

รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
41,081,400.00 8,675,650.00  

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                      

และการมสี่วนรวมของประชาชน 
- - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็น  ไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
8,563,820.00 11,859,160.00 

รวม 99,564,867.00 31,564,470.00 
 

จุดแข็ง        

 ๑.มีการแบ่งงาน/มอบหมายหนา้ที่รับผดิชอบที่ชัดเจน       

 ๒.มีการประสานงานเพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นอย่างตอ่เนื่อง    

 ๓.มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนนิการในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล      

 ๔.สามารถปฏิบัติงานได้เกินเป้าหมายที่ก าหนด ภายใต้บุคลากรและงบประมาณที่จ ากัด 

จุดอ่อน        

 ๑.พืน้ที่รับผดิชอบมาก ไม่สามารถบริการการพัฒนาได้ทั่วถึง      

 2.ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีนอ้ย มีผลท าให้ผลงานไม่เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร   

 3.ไม่มอีุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา     

 4. ไม่มีบุคลากรด้านวิชาชีพเฉพาะ เช่น สถาปนิก และช่างส ารวจ ในการส ารวจออกแบบและควบคุมงาน

 ก่อสร้าง  
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ปัญหา/อุปสรรค       

 ๑.การประสานงานระหว่างหนว่ยงานไม่ค่อยราบรื่น       

 2.บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านช่างมีจ ากัดไม่ครอบคลุมทุกด้าน       

   3.เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้าน

 การออกแบบ       

 4.งานออกแบบโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

แนวทางแก้ไข       

 ๑.พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เขียนแบบ ให้มีความเหมาะสมกับงานออกแบบในปัจจุบัน

 ๒.จัดหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานวิชาชีพที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วน และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง  

โครงการเด่นในการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย ในเขตเทศบาล 

ชื่องาน/โครงการ งานที่รับผิดชอบ กจิกรรมที่ด าเนินงาน/ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน 

ซอย ภายในเขตเทศบาล 

งานไฟฟ้าถนน -ถนน,ไหลท่างในเขตเทศบาลมีการก่อสร้าง

ปรับปรุงและบ ารุง รักษาเพิ่มมากขึน้ 

-จัดให้มีเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบการใชง้าน

ภายหลังการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม

และมีการส ารวจ ซ่อมบ ารุงตามแผนซ่อม

บ ารุงประจ าปี 

ก่อสร้างปรับปรุงไหลท่าง ถนน

 จ านวน 26 โครงการ  

-ด าเนนิการแล้วเสร็จ  

21 โครงการ  

-อยู่ระหว่างด าเนนิการ  

5 โครงการ  

ข้อเสนอแนะ 

 งานปรับปรุงถนนและซอย มีการออกแบบและส ารวจที่เร่งรีบ เนื่องจากต้องรอการก าหนดพื้นที่จาก

ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ท าให้การส ารวจออกแบบมักเกิดความผิดพลาด ประกอบกับการควบคุมงาน

ก่อสร้าง ขาดช่างผู้เช่ียวชาญที่เพียงพอในการควบคุมการก่อสร้าง จึงควรเพิ่มอัตราก าลังด้านวิชาชีพเฉพาะ      

เชน่ ช่างส ารวจหรือวศิวกร เพื่อลดความผิดพลาดในการส ารวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง   
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โครงการที่คณะกรรมการคัดเลือก 

1.โครงการบริหารการจัดการก าจัดขยะมูลฝอย 

2.โครงการจัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 

3.ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ าภายในเขตเทศบาล 

4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ภายในเขตเทศบาล 
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ชื่อโครงการ: การบริหารการก าจัดขยะมูลฝอย 

วัตถุประสงค์: 

 1.เพื่อน าขยะที่ได้จากอาคารบ้านเรือนไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภบิาล 

 2.เพื่อรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

เป้าหมาย: 

 ด าเนนิการจา้งเหมาเอกชนเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรอืนประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองล าพูน ไปก าจัด 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 1. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูนได้รับประโยชน์  12,358 คน 

 2. จ านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์  7,000 ครัวเรือน 

 3. ชุมชนได้รับประโยชน์ 17 ชุมชน 

งบประมาณโครงการ: 

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองช่าง ตามโครงการบริหารการก าจัดขยะมูลฝอย               

จ านวน 10,690,737.54 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ 

 2.ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องช่ังน้ าหนักรถยนต์บรรทุกขยะ 

 3.ค่าจา้งเหมาก าจัดกิ่งไม้ 

 4.ค่าจา้งเหมาเช่ารถตักขยะ 

ตัวชี้วัด: 

 1.ประชาชนที่ขอรับบริการก าจัดขยะ 7,000 ครัวเรือน 

 2.ขยะที่เก็บจากครัวเรือนมีการน าไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภบิาล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1.ขยะจากบ้านเรือนประชาชนได้รับการก าจัดอย่างถูกสุขาภิบาล 

 2.ไม่เกิดปัญหาขยะตกค้าง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

เทศบาลเมืองล าพูน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ใน

การก่อสร้างอาคารก าจัดขยะโดยใช้เตาเผาพร้อมสายพานล าเลียงคัดแยกขยะ จ านวน 2  หัวเตา พร้อมอุปกรณ์ 

วงเงนิ  52.5  ล้านบาท  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งปัจจุบันเตาเผาขยะ มีการช ารุดและเสื่อมสภาพลง เนื่องจากใช้

งานมานาน อาทิ อาคาร บ่อพักขยะพร้อมระบบรวบรวมน้ าเสีย สายพานล าเลียงขยะ ห้องเผา ปล่องควันเกิดการ

ผุกร่อน ตลอดจนระบบป้องกันมลพิษทางอากาศ คือระบบสลัดเหวี่ยงและระบบพ่นละอองน้ า (Wet Scrubber) 

ช ารุด ท าให้ประสิทธิภาพในการก าจัดมลพิษทางอากาศลดลงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ สร้างผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  จึงได้หยุดใช้งานระบบเตาเผาดังกล่าวไว้  

ท าเลที่ตั้งของอาคารเตาเผาขยะ ตั้งอยู่ถนนสันป่ายาง เป็นที่ตั้งของอาคารโรงก าจัดขยะ โรงพักขยะและ

สถานีขนถ่ายในบริเวณเดียวกัน แต่ปัจจุบันใช้เพียงอาคารเตาเผาขยะ เป็นที่พักขยะก่อนที่บริษัทเอกชนจะน าขยะ

ไปก าจัด เนื่องจากเตาเผาขยะช ารุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้จ้างบริษัทเอกชนก าจัดขยะมูลฝอย

ของเทศบาล  โดยในส่วนของฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการน าขยะ รวมทั้งเก็บขน

กิ่งไม้ ใบไม้ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเก็บรวบรวมจากอาคารบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาล ไปพัก

รวมไว้เพื่อรอการน าไปก าจัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณด าเนินการ

ก าจัดขยะมูลฝอย  จ านวน 8,648,660 บาท เป็นค่าด าเนนิการ ดังนี้        

1.ค่าจา้งเหมาบริษัทเอกชนก าจัดขยะ      

2.ค่าจา้งเหมาเชา่เครื่องช่ังน้ าหนักขยะ 

3.ค่าจา้งเหมาเก็บขนและก าจัดกิ่งไม้ ใบไม้       

4.ค่าจา้งเหมาเชา่รถท าการตักขยะ ณ โรงพักขยะ  
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ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการบริหารการก าจัดขยะมูลฝอย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายการ ระยะเวลาด าเนินการ จ านวน งบประมาณ 

1.จา้งเหมาก าจัดขยะ 
2 ต.ค.60 – 1 เม.ย.61 3,281.685 ตัน/1,300 4,260,348.09 

2 เม.ย.61 – 29 ส.ค.61 3,338.630 ตัน/1,300 4,330,193.45 

รวม 8,590,541.54 

2. ค่าจา้งเหมาเชา่เครื่องช่ังฯ 
1 ต.ค.60 – 31 เม.ย.61 8,500 บาท/เดือน 51,000 

1 พ.ค.60 – 30 ก.ย.61 8,500 บาท/เดือน 51,000 

รวม 102,000 

3. ค่าจา้งเหมาเก็บขนและ  

    ก าจัดกิ่งไม้ ใบไม้ 

11 วัน (119 เที่ยวขน) 784.450 ตัน/1,100 862,895 

11 วัน (145 เที่ยวขน) 984.870 ตัน/1,100 1,083,301.00 

รวม 1,946,196.00 

4. ค่าจา้งเหมาเช่ารถตักขยะ 

    ณ โรงพักขยะ    

 16,18,21,22,24,26

พ.ย.60 

7 วัน/4,000 28,000 

17,18,21,22,23,24 

ม.ค.61 

6 วัน/4,000 24,000 

รวม 52,000 

 รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น  10,690,737.54 บาท(สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อย

สามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์)  
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เมื่อเทยีบกับการด าเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา 

รายการ ระยะเวลาด าเนินการ จ านวน งบประมาณ 

1.จา้งเหมาก าจัดขยะ 
1 ต.ค.59 – 31 มี.ค.60 3,565.915 ตัน/1,300 4,632,802.54 

1 เม.ย.61 – 30 ก.ย.60 3,700.150 ตัน/1,292 4,780,593.80 

รวม 9,413,396.34 

2. ค่าจา้งเหมาเชา่เครื่องช่ังฯ 
1 ต.ค.49 – 31 เม.ย.60 8,500 บาท/เดือน 51,000 

1 พ.ค.60 – 30 ก.ย.60 8,500 บาท/เดือน 51,000 

รวม 102,000 

3. ค่าจา้งเหมาเก็บขนและ  

    ก าจัดกิ่งไม้ ใบไม้ 

10 วัน  802.504 ตัน/1,100 882,750 

8 วัน (116 เที่ยวขน) 754.510 ตัน/1,100 829,961 

รวม 1,712,711.00 

4. ค่าจา้งเหมาเช่ารถตักขยะ 

    ณ โรงพักขยะ    

11,16,18,19,20,22,23

มิ.ย.60 

7 วัน/4,000 28,000 

4 - 15 ก.ค.60 12 วัน/4,000 48,000 

รวม 76,000 

 รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น  11,304,107.34 บาท(สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่พันหน่ึง

ร้อยเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)  

 จุดอ่อน 

1. ระบบก าจัดขยะของเทศบาล ตั้งอยู่ในเขตเมืองท าให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นขยะและมีการร้องเรียน

เรื่องดังกล่าวจากประชาชน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้       

2. บุคลากรปฏิบัติงานก าจัดขยะ มีเพียงลูกจ้างประจ า 1 คน ที่ปฏิบัติงานตักขยะจ ากัด และมีพนักงาน

เทศบาลที่ได้รับมอบหมายใหค้วบคุม ก ากับดูแล 1 คน    

3. เครื่องมือเครื่องใชใ้นการปฏิบัติงานช ารุดบ่อย และสิน้เปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม    

  จุดแข็ง 

 1. ด าเนินการฉีดล้างโรงพักขยะหลังจากเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อน าไปก าจัดเป็นประจ าทุกวัน และใช้

ผลติภัณฑเ์อนไซม์ชนิดผงฉีดพ่นลงบนกองขยะมูลฝอย บริเวณพืน้ที่โรงพักขยะ และรางระบาย น้ าเสีย เพื่อช่วยเร่ง

การย่อยสารอินทรีย์ในน้ าเสีย และช่วยก าจัดกลิ่น โดยด าเนนิการฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการ

แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากกองขยะที่รอการเก็บขนไปก าจัด และบริเวณโดยรอบของโรงพักขยะมีการก่อสร้างราง

ระบายน้ าจัดการปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นขยะ 
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2. ปรับปรุงโรงพักขยะเทศบาลฯ ให้เป็นระบบปิด เพื่อป้องกันกลิ่นขยะฟุ้งกระจายในขณะด าเนินการตัก 

และเก็บขนจากจุดพักขยะเพื่อน าไปก าจัด โดยจะด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะ  ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  งบประมาณ 1,742,900 บาท  เป็นค่าปรับปรุงหลังคา ผนัง พื้น พร้อมวางระบบไฟฟ้าและทาสี

อาคารสถานีขนถ่ายขยะ    

3. จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบ จ านวน 1 คัน    ส าหรับใช้ในการตักขยะ โดยได้รับอนุมัติ

งบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 1,500,000 บาท    

 4. ปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ ต้นจามจุรี ต้นหางนกยูง กระถินยักษ์ เพื่อช่วยในการดูดซับกลิ่นจาก

กองขยะ และช่วยลดการฟุ้งกระจายจากแรงลมไปยังบริเวณใกล้เคียง 

         

 

 

 

 

 

 

 

             สภาพเดิมของหลังคา     สภาพเดิมของอาคาร 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

           สภาพเดิมของสายพาน      สภาพเดิมของปล่องควัน 
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อาคารเตาเผาขยะ ปัจจุบันใช้เป็นที่พักขยะ 
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ชื่อโครงการ: จัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 

วัตถุประสงค์: 

 ๑. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมทิัศนบ์ริเวณสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่โดยรอบคูเมืองทั้ง 15 คูเมือง 

ให้มคีวามสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย   

 2. เพื่อพัฒนาบริเวณดังกล่าว โดยการตัดแตง่กิ่งไม้ ทรงพุ่มต้นไมแ้ละตัดหญ้า ไม่ใหร้กทึบจนเกินไป 

ตลอดจนเก็บกวาดเศษใบไม้ ขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 

 3. เพื่อสร้างและปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกร่วมกัน เกิดการรูส้ึกหวงแหน และพรอ้มที่จะบ าเพ็ญประโยชน์

เพื่อส่วนรวมรว่มกัน 

 4. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 5. เพื่อให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้ใช้เป็นสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

 6. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน 

เป้าหมาย: 

 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ สวนหย่อม บริเวณริมแม่น้ ากวงโดยรอบคูเมือง ทั้ง 15 คู

เมือง ตลอดจนบริเวณอื่นๆ ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน 

ล าดับ พืน้ที่ด าเนินงาน จ านวนพืน้ที่/ระยะทาง 

1 บริเวณพืน้ที่คูเมอืงที่ 1 - 15 พืน้ที่ประมาณ  11,913  ตารางเมตร 

2 สวนสาธารณะท่าขาม พืน้ที่ประมาณ  6,400 ตารางเมตร 

3 สวนสาธารณะเจ้าหญิงแขกแก้ว พืน้ที่ประมาณ  2,250 ตารางเมตร 

4 สวนสาธารณะหน้าโบราณสถานกู่ชา้ง พืน้ที่ประมาณ 3,405 ตารางเมตร 

5 บริเวณริมตลิ่งแม่น้ ากวง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

6 บริเวณอื่นๆ ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน เช่น 

สุสาน สวนสาธารณะ ต้นไม้ขา้งแนวถนน ฯลฯ 

 

 รวมทั้ง สวนสาธารณะกู่ช้าง  สวนสาธารณะคุณธรรมมหาวัน  จ านวน 2 แห่ง 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 ประชาชนโดยทั่วไปทั้งในเขตเทศบาลฯ 17 ชุมชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองล าพูน 
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งบประมาณโครงการ: 

 งานสวนสาธารณะ กองช่าง ตามโครงการจัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล จ านวน 2,745,056.88 บาท โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแล ซ่อมแซม สวนสาธารณะ สวนหย่อม คูเมือง ศูนย์เศรษฐกิจฯ102 ไร่ 

 2.ค่าจ้างเหมาเรือนจ าดูแลปรับปรุงสภาพภูมิทัศนส์วนสาธารณะ สวนหย่อม คูเมือง 

 3.ค่าจา้งเหมาบริษัทเอกชนดูแลปรับปรุงสวนสาธารณะกู่ชา้ง(สวนม่วนใจ๋),สวนสาธารณะคุณธรรม  

(น้ าพุชา้ง) 

ตัวชี้วัด: 

 เทศบาลเมอืงล าพูน มสีวนสาธารณะ สวนหย่อม ตลอดจนพื้นที่สีเขยีวบริเวณโดยรอบคูเมือง ส าหรับ

ประชาชนโดยทั่วไปทั้งในเขตเทศบาลฯ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองล าพูน มสีถานที่พักผอ่นหย่อนใจ และ

ท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 ๑.สภาพภูมทิัศนบ์ริเวณรอบคูเมือง สวนสาธารณะ สวนหย่อม จ านวน 8 แหง่ พืน้ที่รวม ประมาณ 

44,768 ตารางเมตร ได้รับการดูแล บ ารุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

 ๒.เทศบาลเมืองล าพูน มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม ตลอดจนพื้นที่สีเขยีวบริเวณโดยรอบ คูเมอืง ส าหรับ

ประชาชนโดยทั่วไปทั้งในเขตเทศบาลฯ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองล าพูน มสีถานที่พักผอ่นหย่อนใจ และ

ท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ 

 ๓.สภาพภูมทิัศน์ในเขตเมืองร่มรื่นและสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สรา้งความประทับใจใหแ้ก่

นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป  

 4.เกิดภารกิจสาธารณะและก่อใหเ้กิดรายได้แก่ผู้ต้องขังค่อนข้างดีได้ออกมาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสว่นรวม

และสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างงดงามและโปร่งใส 

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

เทศบาลเมืองล าพูน ได้ด าเนินการตามโครงการจัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  โดยการ  จ้างเหมา

บุคคล ดูแล ซ่อมแซมสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองล าพูน แต่เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษา

สวนสาธารณะ ไม่เพียงพอต่อจ านวนสวนสาธารณะซึ่งมีขนาดเล็กและอยู่กระจัดกระจาย  จึงมีการทบทวนภารกิจ

ด้านการดูแลรักษาสภาพภูมทิัศนส์วนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึน้     .         

ดังนั้น เทศบาลฯ จึงได้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ จากส านักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดล าพูน เนื้อที่ 

2,615 ตารางเมตร  เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะมหาวัน(น้ าพุ ช้ าง)  รวมทั้งจัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้กับ

โบราณสถานเจ้าพ่อกู่ช้าง เมื่อปี พ.ศ.2522  เนื้อที่ 19,555 ตารางเมตร จัดสร้างสวนสาธารณะกู่ช้าง(สวน

ม่วนใจ)๋ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน ์และมีสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจที่เพิ่มมากขึ้น     .    
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองล าพูนกับ

เรือนจ าจังหวัดล าพูน ดูแลปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนหย่อม คูเมือง ภายในเขตเทศบาล จ านวน   

6 แหง่ ได้แก่  

1.บริเวณพืน้คูเมืองที่ 1 – 15  

2.สวนสาธารณะท่าขาม 

3.สวนสาธารณะเจ้าหญิงแขกแก้ว 

4.สวนสาธารณะหนา้โบราณสถานกู่ช้าง 

5.บริเวณริมตลิ่งแมน่้ ากวง 

6.บริเวณอื่นๆ ในเขตเทศบาล เชน่ สุสาน สวนสาธารณะ ต้นไมข้้างแนวถนน ฯลฯ  

รวมทั้งจา้งเหมาบริษัทเอกชนดูแล บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ จ านวน 2 แหง่  ได้แก่ 

1. สวนสาธารณะคุณธรรม(น้ าพุช้าง) 

2.สวนสาธารณะกู่ชา้ง(สวนม่วนใจ๋)  

 ผลจากการจ้างเรือนจ าจังหวัดล าพูน  ดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนหย่อม คูเมือง การ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก าหนดของเทศบาลที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการจ้างเหมาเรือนจ า

จังหวัดล าพูน  สามารถด าเนินงานได้มากและทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติงานที่มากกว่าและ

ประหยัดงบประมาณได้มากกว่า เมื่อเทียบกับการจ้างเหมาบุคคลด าเนินการ แต่มีข้อจ ากัดเรื่องการรับจ้างท างาน

นอกเรอืนจ า ซึ่งตอ้งเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ ์จงึท าให้ 

มีการจา้งงานเป็นช่วง ๆ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 
 

 หนา้ 90 

 

ตารางการเปรียบเทยีบการจ้างเหมางานสาธารณะของเรือนจ าจังหวัดล าพูนดูแลปรับปรุง 

สภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ คูเมือง เทศบาลเมืองล าพูน กับ การจ้างเอกชน ปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดีของการจ้างเหมาเรือนจ าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 

1.ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น คือประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เพิ่ม

มากขึน้ 

2.สภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนหย่อม คูเมือง ของเรือนจ าเป็นไปตามข้อก าหนดของเทศบาล และ

สามารถด าเนินงานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณได้มากกว่า เมื่อเทียบกับการ จ้าง

เดือน 

จ านวนคน จ านวนเงินค่าจา้ง/บาท 

เรือนจ าจังหวัด

ล าพูน 
จา้งเหมาบุคคล เรือนจ าจังหวัดล าพูน 

จา้งเหมา

บุคคล 

ต.ค.60 15 15 45,000 105,000 

พ.ย.60 15 15 45,000 105,000 

ธ.ค.60 15 15 45,000 105,000 

ม.ค.61 15 15 45,000 105,000 

ก.พ.61 15 15 45,000 105,000 

มี.ค.10 15 15 45,000 105,000 

เม.ย.61 15 15 45,000 105,000 

พ.ค.61 15 15 45,000 105,000 

มิ.ย.61 15 15 45,000 105,000 

ก.ค.61 15 15 45,000 105,000 

ส.ค.61 15 15 45,000 105,000 

ก.ย.61 15 15 45,000 105,000 

รวม   540,000 1,260,000 

 -

 100,000.00

 200,000.00

ตารางเปรียบเทียบค่าจ้างรายเดือน

เรือนจ ำล ำพูน

บุคคล



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 
 

 หนา้ 91 

 

เหมาเอกชนด าเนินงาน แต่มีข้อจ ากัดเรื่องการรับจ้างท างานนอกเรือนจ า ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ ์   

จงึท าให้มีการจา้งงานเป็นช่วงๆ 

 3.ท าให้ประชาชนได้ทราบถึงการด าเนินงานโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองล าพูนกับเรือนจ า

จังหวัดล าพูน สวนสาธารณะ สวนหย่อม คูเมือง มีสภาพภูมิทัศน์ที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม อีกทั้งยัง

เป็นการปลูกฝังให้ผู้ต้องขังให้มีจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะในการดูแลทรัพย์สิน   และ

ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน พร้อมกลับสู่สังคมและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี และสามารถด ารง

ชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
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ชื่อโครงการ: ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ าภายในเขตเทศบาล 

วัตถุประสงค์: 

 1.เพื่อระบายน้ าเสียและลดความเสียหายของผวิจราจร 

 2.เพื่อป้องกันมิใหเ้กิดน้ าท่วมขังสามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว 

 3.เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ าอุดตัน และปัญหากล่นเหม็นของน้ าขังในท่อระบายน้ า 

เป้าหมาย: 

 ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ า , รางระบายน้ า , วางท่อระบายน้ า ตามถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

1.ระบบระบายน้ าภายในเขตเทศบาล จ านวน 6 แหง่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 2.การระบายน้ าเป็นไปด้วยความสะดวกและไม่มกีลิ่นเหม็นอันเนื่องมาจากน้ าท่วมขัง  

งบประมาณโครงการ: 

 งานบ าบัดน้ าเสีย กองชา่ง ตามโครงการก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ าภายในเขตเทศบาล  

จ านวน 790,300 บาท 

ตัวชี้วัด: 

 1. มีการก่อสร้างและปรับปรุง ท่อ/รางระบายน้ า เสร็จเรียบร้อยแลว้ จ านวน 5 แห่ง   

 2. ระบบการระบายน้ าในเขตเทศบาลมกีารใชง้านที่ดียิ่งขึ้น สามารถระบายน้ าได้อย่ารวดเร็ว 

 3. น้ าสามารถระบายน้ าลงสู่ท่อระบายน้ าได้สะดวก  ไม่มกีลิ่นเหม็นจากการอุดตันของท่อระบายน้ า 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1.ระบบระบายน้ าภายในเขตเทศบาลสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 2.การระบายน้ าเป็นไปด้วยความสะดวก และไม่มกีลิ่นเหม็นอันเนื่องมาจากน้ าขัง 

 3. เทศบาลเมืองล าพูน มีท่อ/รางระบายน้ าที่สามารถรองรับการไหลของน้ า โดยเฉพาะในช่วง ฤดูฝน ท า

ให้น้ าสามารถระบายน้ าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

 ระบบท่อระบายน้ าและรางระบายน้ ารวบรวมน้ าเสีย เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการรวบรวมน้ าเสีย 

เศษวัสดุ ดิน เลน และทราย ที่จะท าใหเ้กิดน้ าท่วมขังในพืน้ที่ชุมชนและบนผวิถนน  ประกอบกับในช่วงฤดูฝนมักจะ

ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง เนื่องจากถนนบางสายไม่มีรางระบายน้ าเพื่อรองรับน้ าในช่วงฤดูฝน จึงเป็นเหตุให้

ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดรอ้นจากน้ าท่วมขัง 
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  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองล าพูนได้ตั้งงบประมาณเพื่อด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงราง

ระบายน้ า จ านวนทั้งสิน้ 7 แหง่ รวมงบประมาณทั้งสิน้ 2,145,800 บาท ดังนี้ 
ล าดับ รายการ งบประมาณ ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

1 ปรับปรุงยกระดับรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนอินยงยศ  

ซอย 1 

268,100 √  

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนนราชวงศ์ ซอย

หลังศาลากลางจังหวัดล าพูน 

45,400 √  

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนนล าพูน-ป่าซาง 

ซอยบุปผาสวรรค์ ซอย 4 

168,000 √  

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ตั้งแตบ่้านนางพูลศรี       

ก าแพงหล่อ ถึงก าแพงวัดบ้านหลวย 

148,800 √  

5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนสนามกีฬา ซอย 1 160,000 √  

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนสนามกีฬา ซอย 6 1,063,500  √  

(กันเงนิเบิก 

ปีงบฯ 62 

963,200) 

7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนรอบเมืองนอก ซอย

ข้างบ้านนายสุวัฒน์ เรืองข า 

292,000  ไม่ได้

ด าเนนิการ 

(ไม่มผีูร้ับจ้าง) 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,145,800   

 

   ด าเนนิการแล้วเสร็จ จ านวน 5 แหง่ งบประมาณทั้งสิน้ 790,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.83  

   อยู่ในระหว่างด าเนินการ 1 แห่ง ,ไม่ได้ด าเนินการ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 1,355,500 บาท  คิดเป็น

ร้อยละ  63.17 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 
 

 หนา้ 94 

 

รูปภาพการด าเนินโครงการ 

 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนสนามกีฬา ซอย 1 
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ปรับปรุงยกระดับรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนอินทยงยศ ซอย 1  
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ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนนราชวงศ์  ซอยหลังศาลากลางจังหวัดล าพูน 
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ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนนล าพูน-ป่าซาง ซอยบุปผาสวรรค์ ซอย 4 
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ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ตั้งแตบ่้านนางพูลศรี ก าแพงหลอ่ ถึงก าแพงวัดบ้านหลวย 
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ชื่อโครงการ: ก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอยภายในเขตเทศบาล 

วัตถุประสงค์: 

 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนที่ช ารุดเสียหายในเขตเทศบาล 

เป้าหมาย: 

 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ซอย ไหล่ทาง ในเขตเทศบาลเมอืงล าพูน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 ถนน ทางเท้า ฯลฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของถนนสายหลัก สายรอง ในเขตเทศบาล ได้รับการ

บ ารุงรักษาซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 

งบประมาณโครงการ: 

 งานไฟฟ้าถนน กองช่าง ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ภายในเขตเทศบาล จ านวน 

1,254,923.72 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.ค่าจ้างเหมาบุคคลบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนน ทางเท้า ซอย ตลอดจนสิ่งสาธารณูปโภคอื่นๆ ของเทศบาล 

 2.ค่าจ้างเหมาบุคคลตกแต่งสถานที่ ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ในงานพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ ของเทศบาล ตลอกขน

งานพิธีต่างๆ ของจังหวัดล าพูน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน 

ตัวชี้วัด: 

 สภาพผวิจราจรในเขตเทศบาลได้รับการดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใชง้านได้ดี ท าให้การ

สัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1.ถนน ทางเท้า ซอย ฯลฯ ได้รับการบ ารุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

 2.ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใชเ้ส้นทางสัญจร 

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

 ด าเนินการการซ่อมแซมถนน/ซอย ทางเท้า ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ที่ช ารุด เป็นหลุม บ่อ รวมทั้ง

ซ่อมแซมถนน ซอย ไหล่ทาง ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการอื่นๆ  
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 จุดอ่อน 

1. การปฏิบัติไม่ทั่วถึง และไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีเพียง 12 คน 

แต่ต้องปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ เต็นท์  โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ในงานพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ รวมทั้งงาน

อื่นที่ได้รับมอบหมาย    

2. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน เช่น  ยานพาหนะที่ใช้เก็บขนวัสดุ

อุปกรณ์  มีอายุการใชง้านเป็นเวลานาน ท าให้ตอ้งสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบ ารุง  .      

  จุดแข็ง 

 1. มีการจัดท าแผนการตรวจสอบถนน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซม ใน

เขตเทศบาลเมอืงล าพูน      

รูปภาพการปฏิบัติงาน 

ซ่อมแซมถนนสี่แยกเทศบาล 

 

 

 

        

 

 

 

 

ถนนแยกประตูช้างสี 
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ถนนแยกประตูท่าขาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ที่มีต่อการด าเนินโครงการของกองช่าง 

โครงการบริหารการจัดการก าจัดขยะมูลฝอย 

 ข้อเสนอแนะ: 

 1.ควรมีเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลที่เครื่องช่ังรายวัน เพื่อป้องกันปัญหาความเสี่ยงจากการทุจริตโดยบูรณาการ

การท างานรว่มกันระหว่าง กองชา่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองคลัง 

 2.ควรใหก้องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สุ่มตรวจปริมาณขยะในแต่ละวันเพื่อดูสัดส่วนขยะเปียกขยะแห้ง 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ซอย ภายในเขตเทศบาล 

 ข้อเสนอแนะ: ควรมีแบบแปลนการด าเนินงานประกอบการลงพื้นที่ 

โครงการก่อสร้างท่อ/ระบายน้ า ภายในเขตเทศบาล 

 ข้อเสนอแนะ: ด าเนนิการก่อสร้างท่อ/ระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ประชาชนผูใ้ช้

เส้นทางสัญจรได้รับความสะดวกและปลอดภัย 
 

โครงการจัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 

 ข้อเสนอแนะ: เสนอว่าควรให้กองสาธารณสุข จัดท าขอ้ตกลงเพิ่มกับกรมราชทัณฑ์เหมอืนกับกองช่างใน

การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณตลาดสดหนองดอก  
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กองคลัง 

วิสัยทัศน์: 

บุคลากรมีธรรมาภบิาล พัฒนาด้วยเทคโนโลยี ยึดหลักวิถีความพอเพียง 

พันธกิจ: 

1.การปฏิบัติงานด้านการคลัง มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย 

2.น าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ 

3.พัฒนารายได้ให้มีความมั่นคง ยั่งยนื มีเสถียรภาพ 

 4.น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการท างานทุกงาน คอืความมีเหตุมีผล     

 ความซื่อสัตย์สุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 
 

 หนา้ 103 

 

บทบาทหน้าที่ของกองคลัง 

 1.การวางแผนจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้   

 2.การควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงนิทุกประเภททั้งในงบประมาณ และนอกงบประมาณ 

 3.การจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสาร 

 4.การจา่ยเงนิ การจัดซือ้จัดจา้งวัสดุครุภัณฑค์่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

 5.การตรวจสอบการรับ – จา่ยพัสดุ การเก็บรักษาการจ าหนา่ยพัสดุ 

 6.การจัดท าสถิติรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

 7.งานบ าเหน็จบ านาญ    

การตั้งงบประมาณของกอง           

ค่าจา้ง/เงนิเดือน 
รายการ

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการ

บุคลากร 

พนักงาน

เทศบาลสามัญ  
ลูกจ้างประจ า  

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง

ทั่วไป 

พนักงานจ้าง

เหมา 
รวมทั้งกอง 

จ านวน (ราย) 8 - - 14 9 31 

จ านวนค่าใชจ้่าย 

(บาท) 
2,724,020 - - 1,586,373.13 981,201.60 5,291,594.73 

ค่าครุภัณฑ ์/ ที่ดนิสิ่งก่อสร้าง ของกองคลัง 

ล าดับ รายช่ือโครงการ 
งบประมาณ               

ที่ต้ังไว้ในปี 2561 

- - - 

ตั้งไว้รวม - 
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การด าเนินงานของกองคลัง ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ

ทั้งหมดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี2561 

จ านวนโครงการ      

ที่ได้รับงบประมาณ 

จ านวนโครงการที่ได้

ด าเนินการ ณ ปัจจุบัน    

(ตุลาคม 2561) 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพ

การศึกษา ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

- - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม

อย่างย่ังยนื 

- - - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                  

และคุณภาพชีวิต 
- - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ และการ

ท่องเท่ียว 

- - - 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการมีสว่นรวมของประชาชน 
- - - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง 

และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีด ี

6 6 5 

รวม 6 6 5 

  ในปี พ.ศ.2561 มีจ านวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 6 โครงการ และมี

จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งสิน้ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100.00  
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จ านวนงบประมาณ ที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนงบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              

ที่ได้รับจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพการศึกษา 

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 
- - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
- - 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนรวม

ของประชาชน 
- - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็น  ไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี
7,072,000 7,645,340 

รวม 7,072,000 7,645,340 
 

จุดแข็ง 

 -มีบุคลากรที่มคีวามขยันหมั่นเพียร 

 -บุคลากรมีความรูค้วามสามารถ มีความช านาญในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

 -สามารถท างานได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้เงนิงบประมาณที่มอียู่อย่างจ ากัด 

 -การท างานภายในกอง มกีารบูรณาการรว่มกัน มคีวามสามัคคีในหมู่คณะ 

จุดอ่อน 

 -งบประมาณในด้านต่าง ๆ มีอยู่อย่างจ ากัด 

 -ข้าราชการที่มีอยู่อย่างจ ากัด ตอ้งรับผดิชอบงานหลายด้าน 

 -ผูป้ฏิบัติงานที่เป็นพนักงานจา้งต้องรับผดิชอบงานที่มีความรับผิดชอบสูง     

ปัญหา/อุปสรรค  

 -ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าใหพ้นักงาน

จะต้องใช้เวลาในการศึกษาท าความเข้าใจ ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้             

(การยกเลิกการจัดท าระบบบัญชรีะบบมอื โดยการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้แทน) 

 -ขาดแคลนบุคลากร (ข้าราชการ) 

 -ระบบต่าง ๆ ยังไม่มีความเสถียร  ท าให้การลงระบบมีปัญหาเกิดความลา่ช้าในการบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 -งบประมาณมีไมเ่พียงพอต้องมกีารโอนเพิ่มบ่อยครั้ง ซึ่งท าให้การบริหารงานเกิดการหยุดชะงักได้  
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แนวทางแก้ไข  

 -ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จา่ย 

 -มีการบรรจุแต่งตัง้ข้าราชการที่มีต าแหน่งว่าง 

 -ส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ โดยมีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ หรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

โครงการเด่นในการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ของเทศบาล 

ชื่องาน/โครงการ งานที่รับผิดชอบ กจิกรรมที่ด าเนินงาน/ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 

โครงการเพิ่มประสิทธิ 

ภาพการพัฒนารายได้

ของเทศบาล 

 

 

งานผลประโยชน ์

และทรัพย์สนิ 

- จ านวนรายไดใ้นการจัดเก็บเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ 

- มอีัตราการจัดเก็บสูงขึน้กวา่ปีท่ีผ่านมา 

- จ านวนลูกหนี้ภาษ ีมจี านวนลดลงกวา่ปี

ภาษีท่ีผ่านมา 

- จ านวนรายไดใ้นการจัดเก็บ

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

- มอีัตราการจัดเก็บสูงขึน้กวา่ปี

ท่ีผ่านมา 

- การจัดเก็บครบถ้วนถูกต้อง  

เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะ 

          ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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โครงการที่คณะกรรมการคัดเลือก 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  
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ชื่อโครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฎิบัติงาน 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อให้หนว่ยงานมีเครื่องมอืเครื่องใช้ทึ่จ าเป็น และเพียงพอแก่การปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

เป้าหมาย: 

 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน

ทุกหน่วยงานของเทศบาล เชน่ 

 -ค่าวัสดุ และครุภัณฑส์ านักงาน 

 -ค่าวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 

 -ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

 -ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 8 กอง ประกอบด้วย 

 1.ส านักปลัดเทศบาล  2.กองวิชาการ  3.กองคลัง  4.กองการศกึษา 

 5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  6.กองการแพทย์  7.กองช่าง  8.กองสวัสดิการสังคม 

งบประมาณโครงการ: 

 งบประมาณตามโครงการเพิ่มประสทิธิภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องใชอุ้ปกรณ์การปฏิบัติงาน        

รวม 8 กอง ตัง้ไว้จ านวน 13,704,215.00 บาท 

ตัวชี้วัด: 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน/กอง มี เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ภายในหนว่ยงานของเทศบาลเมอืงล าพูน ที่แบ่งเป็น 8 กอง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 1.มเีครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 2.การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 3.ท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มาติดตอ่ราชการ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

 จากการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องใช้อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

สรุปผลการด าเนนิโครงการพอสังเขปดังนี้ 

 1.เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานมเีครื่องมือเครื่องใช ้มีอุปกรณ์ส านักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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 2.เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย มีการประเมินผลที่รวดเร็ว ท าให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ และ

เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

 3.เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อได้รับความสะดวกรวดเร็ ว และได้รับ

ความพึงพอใจ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 ข้อเสนอแนะ: ควรมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน

การบริการประชาชน และในการจัดซื้อต้องให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
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กองการศึกษา 

วิสัยทัศน์: 

“จัดการศกึษา ตามมาตรฐานการศึกษาให้เด็กเก่ง ดี มสีุข รักษ์ภูมิปัญญา ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ: 

1.จัดการศกึษาให้มมีาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาให้เด็กเก่ง ด ีมีสุข โดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ใหป้ลอดภัยจากสิ่งเสพติด 

3.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษา 

4.ด าเนินงานด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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งานในหน้าที่และจ านวนบุคลากรของกองการศึกษา 

งานธุรการ  

1.นางชุติกาญจน์ วิรยิา   ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

2.นางสาวปภัสสร   แดงเตจ๊ะ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

3.นายสกล    ชื่นชม  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

งานงบประมาณ (การเงิน /พัสดุ) 

1.นางสาวศุภลักษณ์   อินทร์จันทร์  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 

2. นางชุติกาญจน์ วิรยิา   ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

3.นางสาวอาภาภรณื ค าภิค า  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

1.นายจรูญ    ยอดอุโมงค์ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศกึษา รักษาการในต าแหนง่ 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

1.นายณรงศักดิ์  กุณามา  ต าแหน่งนักสันทนาการช านาญการ 

2.นางสาวสุจิตรา  สุริยะวงค์ ต าแหน่งผู้ช่วยธุรการ 

3.นายพงศธร  ปัญญา  ต าแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาศ 

งานกิจการนักเรียน 

1.นายจรูญ    ยอดอุโมงค์ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศกึษา รักษาการในต าแหนง่ 

งานกิจการนักเรียน 

1.นายณรงศักดิ์  กุณามา  ต าแหน่งนักสันทนาการช านาญการ 

2.นางสาวสุจิตรา  สุริยะวงค์ ต าแหน่งผู้ช่วยธุรการ 

หนว่ยศึกษานิเทศก์ 

1.นางจารุภา  ดรุณเพท ต าแหน่งศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

2.นางสาววิลาสินี หา้วหาญ ต าแหน่งผู้ช่วยงานนิเทศก์การศกึษา 

3.นางสาววรภรณ์ ทวีกูล  ต าแหน่งผู้ช่วยงานนิเทศการศกึษา 

บทบาทและหน้าที่ของกองการศึกษา 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ

การศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไป

ตามความต้องการของท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก าหนดทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษา

นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีต

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรม
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และการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับ

มอบหมาย 

การตั้งงบประมาณของกอง           

ค่าจา้ง/เงนิเดือน 
รายการ

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการ

บุคลากร 

พนักงาน

เทศบาลสามัญ  
ลูกจ้างประจ า  

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง

ทั่วไป 

พนักงานจ้าง

เหมา 
รวมทั้งกอง 

จ านวน (ราย) 5 - 2 - 7 14 

จ านวนค่าใชจ้่าย 

(บาท) 
142,510 - 31,800 - 57,900 232,210 

ค่าครุภัณฑ ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของกองการศกึษา 

ล าดับ รายช่ือโครงการ 
งบประมาณ               

ที่ต้ังไว้ในปี 2561 

1 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 

2 ค่าครุภัณฑ์เก้าอี้ส านักงาน 21,600 

3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 

4 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 1,300,000 

5 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล 500,000 

ตั้งไว้รวม 1,861,600 
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การด าเนินงานของกองการศกึษา ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ

ทั้งหมดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี2561 

จ านวนโครงการ      

ที่ได้รับงบประมาณ 

จ านวนโครงการที่ได้

ด าเนินการ ณ ปัจจุบัน    

(ตุลาคม 2561) 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพ

การศึกษา ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

64 35 19 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม

อย่างย่ังยนื 

2 - - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                  

และคุณภาพชีวิต 
10 5 3 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ และการ

ท่องเท่ียว 

- - - 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการมีสว่นรวมของประชาชน 
1 - - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง 

และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการท่ีด ี

1 1 1 

รวม 78 41 23 

 ในปี พ.ศ.2561 มีจ านวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 78 โครงการ และมี

จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งสิน้ จ านวน 41 โครงการ คิดเป็น รอ้ยละ 52.56 
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จ านวนงบประมาณ ที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนงบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ตามแผน 

จ านวนงบประมาณ              

ที่ได้รับจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพการศึกษา 

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10,213,200 41,788,274 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 
100,000 - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และคณุภาพชีวิต 760,000 235,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
- - 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนรวม

ของประชาชน 
50,000 1,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการ

ท้องถิ่นให้เป็น  ไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
66,970,380 66,970,380 

รวม 78,093,580 108,994,654 
 

จุดแข็ง 

 1. พนักงาน/เจ้าหน้าที่มคีวามสามัคคีในการปฏิบัติงาน หรอืกิจกรรมตา่ง ๆ ของกองในเทศบาล 

 2. ผูบ้ริหารเทศบาลใหก้ารสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร 

 3. ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี จากหน่วยงานต้นสังกัด 

 4. ได้รับความรว่มมอืด้านการศกึษาจากหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 

 5. นโยบายการกระจายอ านาจในการโอนงบประมาณให้โรงเรียนบริหารจัดการเอง 

 5. มีความเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับเข้าถึงการศึกษา 

จุดอ่อน 

 1. ขาดบุคลากรทางการศึกษาหลายต าแหน่ง และขาดประสบการณ์ในการท างาน โดยเฉพาะผู้มี

ประสบการณด์้านนิเทศการศกึษา 

 2. งบประมาณที่ค่อนข้างจ ากัด  

 3. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเนื่องจากเด็กนักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับตา ยาย ผู้ปกครองท างานนิคม

อุตสาหกรรม ไม่ค่อยมีเวลา 

 4. เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กนอกเขต 
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ปัญหา/อุปสรรค 

 1. นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 

 2. เทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลงท าให้การศึกษาตามไม่ทันควรมกีารพัฒนาเทคโนโลยีใหม ่ๆ สู่รุน่เก่า 

 3. เด็กส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่มเีวลาให้กับบุตรหลาน 

 4. สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง ระบบการศกึษาต้องปรับเปลี่ยน 

 5. เยาวชนไทยยังขาดทักษะทางดา้นภาษา ต้องมีการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับสู่การเขา้สู่อาเซียน 

 

 แนวทางแก้ไข 

 1. สรรหาบุคลากรใหต้รงกับต าแหน่ง 

 2. ให้บุคลากรได้รับการอบรมในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

 3. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานครู  

 4. มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยการจัดท าหลักสูตรการศกึษาสู่อาเซียน  

 5. มีการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักเรียนที่ตอ้งการศึกษาต่อให้มากยิ่งขึน้ 
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โครงการเด่นในการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
1.โครงการจัดงานวันพัฒนาการศกึษา 

ชื่องาน/โครงการ งานที่รับผิดชอบ กจิกรรมที่ด าเนินงาน/ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 

โครงการจัดงานวัน

พัฒนาการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานศึกษาไมก่ าหนด

ระดับ 

-ประชุมผู้บริหารในโรงเรียนและกลุ่มวชิาการ

เทศบาลเพื่อรับทราบนโยบายการวาง

แผนการด าเนนิงาน 

- แตง่ตัง้คณะกรรมการและเจ้าหนา้ที่

ด าเนนิการรับผิดชอบ 

- ครูและนักเรียนได้เป็นตัวแทนของเทศบาล

เมอืงล าพูน ไปแข่งขันตอ่ระดับประเทศ  

- นเิทศติดตามผลการฝึกซ้อมกจิกรรม 

- ด าเนนิการให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์และ

เป้าหมาย 

 - สรุปและประเมินผล 

          ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการเรียน

การสอน ท่ีดี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งขึ้ น  โดย

โครงการวัดจากผลงานของนักเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองล าพูนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน

ทักษะวชิาการ 

    จากการด าเนินงานโครงการ 

ได้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน และ

ศูนย์พัฒ นาเด็ ก เล็ ก  ได้ เป็ น

ตัวแทนในการแข่งขันทักษะทาง

วิ ช า ก า ร  ร ะ ดั บ ภ า ค  เพื่ อ

คั ด เลื อ ก เ ป็ น ตั ว แ ท น ใ น

ระดับประเทศ ซึ่งผลการแข่งขัน

ทักษะวิชาการของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองล าพูนและ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

ระดับภาค 

- โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

  1.โครงงานภาษาต่างประเทศ                  

ชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

  2.โครงงานภาษาต่างประเทศ                   

ชั้น ป.4-ป.6ระดับเหรียญทอง                

รองชนะเลิศอันดับ 1 

  3 . โ ค ร ง ง า น สุ ข ศึ ก ษ า                           

ชั้นมัธยมศึกษาต้นระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

  4.งานประดิษฐ์ท าจากใบตอง                   

ชัน้ ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

  5.การแกะสลักผักและผลไม ้                   

ชัน้ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับ 2 
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  6.การแกะสลักผักและผลไม ้                   

ชัน้มัธยมศึกษาต้น ระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

  7.สื่อวัตกรรม การงานอาชีพ                  

ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

  8 .ก า รก ล่ า ว สุ น ท รพ จ น ์

ภาษาไทย ชั้น ป.4-ป..6 ระดับ

เหรียญทอง 

  9.การประดิษฐ์รอ้ยมาลัย  

ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง 

  10.โครงงานคณิตศาสตร์  

ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง 

  11.นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ

เหรียญทอง 

  12 .การกล่ าวสุ นทรพจน ์

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น ระดับเหรียญทอง 

  13.โครงงานภาษาไทย ชั้น

มั ธยมศึ กษาตอนต้ น  ระดั บ

เหรียญทอง 

  14.โครงงานคณิตศาสตร์ ชั้ น

มั ธยมศึ กษาตอนต้ น  ระดั บ

เหรียญทอง 

  15.โครงงานสังคมศึกษา ชั้น

มั ธยมศึ ก ษ าตอนต้ น ระดั บ

เหรียญทอง 

  16.สื่อนวัตกรรมวทิยาศาสตร์ 

ระดับเหรียญทอง 
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  17.โครงงานภาษาไทย ชั้น  

ป.4-ป.6 ระดับเหรียญเงิน 

  18.การคัดลายมือ ชั้น 

ป.1-ป.3 ระดับเหรียญเงิน 

  19 .การกล่ าวสุ นทรพจน ์

ภ าษ า ไทย  ชั้ น มั ธยมศึ กษ า

ตอนตน้  ระดับเหรียญเงิน 

  20.การคัดลายมอื ชัน้  

ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทองแดง 

  21 .ต่ อตั วต่ อ เส ริม ทักษ ะ

อนุบาลระดับเหรียญทองแดง 

- โรงเรียนเทศบาลสันป่ายาง

หลวง 

  1.การวาดภาพระบายสี  

ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง 

  2.การวาดภาพระบายสี  

ป.1-ป.3  ระดับเหรียญทอง 

  3.โครงงานการงานอาชีพ  

ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง 

  4.เกมส์ทายสเิสียงอะไร  

ชัน้อนุบาล ระดับเหรียญทอง 

  5.เดินตัวหนอนช้ันอนุบาล                 

ระดับเหรียญทอง 

  6.ร าวงมาตรฐานประถม 

ศกึษาระดับเหรียญเงิน 

  7.โครงงานสังคมศึกษา  

ชัน้ ป.4-ป.6 ระดับเหรียญเงิน 

  8.การวาดภาพระบายสี ชั้น

อนุบาล ระดับเหรียญทองแดง 

  9.ทักษะคอมพวิเตอร์ ชัน้  

ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทองแดง 
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- โรงเรียนเทศบาลสันป่ายาง

หนอ่ม 

  1.การประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้

จากเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้น ป.4-

ป.6 ระดับเหรียญทอง 

  2.การคัดลายมอื ชัน้

มัธยมศกึษาตอนต้นระดับ

เหรียญเงิน 

  3 .ว าด ภ าพ ระบ าย สี  ชั้ น

มั ธยมศึ ก ษ าตอนต้ น ระดั บ

เหรียญทองแดง 

- โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 

  1 . ก ารก ล่ า วสุ น ท รพ จ น์

ภาษาอั งกฤษ ชั้น  ป .4-ป.6 

ระดับเหรียญทอง 

  2 .ก า รก ล่ า ว สุ น ท รพ จ น์

ภาษาจีน ชั้น ป.4-ป.6ระดับ

เหรียญทองแดง 

- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

  1.ต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ 

  2.เดินตัวหนอน ระดับเหรียญ

ทอง 

  3 .เกมส์ทายสิ เสี ย งอะไร? 

ระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ 

- โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

  1. การประกวดแกะสลักผัก

และผลไม้ ชั้น ป.4-ป.6 รางวัล

ชมเชย อันดับท่ี 1 
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  2 . ก ารประกวด โครงงาน

ภาษาต่างประเทศมัธยมศึกษา

ตอนต้น เขา้รว่มล าดับท่ี 7 

  3. การประกวดโครงงานสุข

ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น เข้า

ร่วมล าดับท่ี 7 

  4 .ก ารป ระก วด โค รงงาน

ภาษาต่างประเทศ  ชั้น ป.4-   

ป.6 เข้าร่วม ล าดับท่ี 8 

  5.การประกวดงานประดิษฐ์

จากใบตอง  ชั้น ป.4-ป.6 เข้า

ร่วม ล าดับท่ี 8 

  6.การประกวดแกะสลักผัก

และผลไม้มัธยมศึกษาตอนต้น 

เข้าร่วม ล าดับท่ี 11 

  7.การประกวดสื่อนวัตกรรม

ทางการศึกษา การงานพื้นฐาน

อาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วม

ล าดับท่ี 11 

- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

  1 .ก ารแข่ งขั นตั วต่ อ เส ริม

ทักษะ เขา้รว่มล าดับท่ี 7 

 

ปัญหาอุปสรรค 

 ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะ 

 ตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของทักษะ การแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ เพื่อให้เด็กนักเรียนมคีวามรูแ้ละทักษะความเป็นเลิศและมีความทันสมัยกับศตวรรษที่ 21 ยิ่งขึ้น  
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โครงการที่คณะกรรมการคัดเลือก 

1.โครงการหอสมุดแห่งชาติหริภุญไชย 

2.โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

3.โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพโรงเรยีนสังกัดเทศบาล 

4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา (SBMLD) 

5.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรยีนอนุบาลล าพูน 
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ชื่อโครงการ: หอสมุดแห่งชาติหรภิุญไชย 

วัตถุประสงค์: 

 ๑. เพื่อด าเนินการบริหารจัดการหอสมุดแห่งชาติหริภุญไชย ให้ประชาชนสามารถเข้าใจบริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

 ๒. เพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนของเยาวชนและประชาชนทั่วไปในด้านความรู้และประสบการณ์อย่าง

สร้างสรรคด์้วย หนังสือ สื่อตา่งๆ และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

 ๓. เพื่อเป็นทางเลอืกของการเรียนรู้ (Alternative Learning) ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป 

 ๔. เพื่อพัฒนาการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๕. เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 

 ๖. เพื่อเป็นการสรา้งและขยายโอกาสให้เกิดสังคมแหง่การเรยีนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวติ 
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เป้าหมาย: 

เชงิปริมาณ 

 -ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สมาชิกห้องสมุด และประชาชนที่สนใจในเขตจังหวัดล าพูน 

เชงิคุณภาพ 

 -ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สมาชิกห้องสมุด และประชาชนที่สนใจได้รับรู้งานการให้ บริการของ

หอ้งสมุดประชาชน รู้จักการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ และน าเอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 ๑.จ านวนผูใ้ช้บริการหอสมุดแห่งชาติหริภุญไชยเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยแยกเป็น  

 นักเรียน จ านวน ๑๐,๒๕๐ คน  

 ประชาชนทั่วไป จ านวน ๒,๖๓๕ คน  

งบประมาณด าเนินการ: 

 งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการฯ(โครงการหอสมุดแห่งชาติหริภุญไชย) งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

 ๑. วารสาร/หนังสอืพิมพ์/สิ่งพิมพ์    จ านวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

 ๒. จัดซื้อหนังสอืใหม่ประจ าปี     จ านวนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท 

 ๓. วัสดุตามโครงการที่ได้รับบรรจุไว้ในแผน ๓ ปี   จ านวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 

 ๔. วัสดุส านักงาน เชน่สติ๊กเกอร์ กระดาษ ฯลฯ   จ านวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

 ๕. วัสดุคอมพิวเตอร์ เชน่ หมกึปริน้เตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ  จ านวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

 ๖. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

    รวมจ านวนเงิน ๖๒,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

    ทุกรายการถั่วเฉลี่ยกันได้ 

ตัวชี้วัด: 

 ๑.มีผู้ใชบ้ริการหอสมุดฯมากขึ้น 

 ๒.ผูใ้ช้บริการร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรูห้ลังจากเข้าร่วมกิจกรรมของหอสมุดฯ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 ๑. ต่อยอดหอสมุดฯแห่งชาติ จังหวัดล าพูนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์ข้อมูลการพัฒนากิจกรรมต่างๆ 

และให้บริการสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศกึษาหาความรูแ้ละสามารถน าไปพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ 

 ๒. ผูใ้ช้บริการสามารถศึกษาและเพิ่มทักษะความคิดในการเรียนรู้ แบบบูรณาการได้จากแหล่งเรียนรู้นอก

หอ้งเรียนที่อยู่ในชุมชน ใกล้โรงเรียนเพื่อที่ได้ไม่เสียเวลา ในการเดินทางและเป็นภาระของผูส้อนในการพานักเรียน

ไปจัดกิจกรรม 

 ๓. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น มีแหล่งบริการความรู้ด้วยหนังสือ สื่อ

มัลติมีเดีย นิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาต่างๆ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตใน

ท้องถิ่น 

 ๔. เพื่อให้ประชาชนหรอืบุคคลทั่วไปสามารถน าทักษะและความรู้ต่างๆ ที่ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าในหอสมุด

ไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวันได้ 

 ๕. ปลูกฝังให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนรักการอ่าน และการเรียนรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้าง

นิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

 จากการด าเนินโครงการหอสมุดแหง่ชาติ เทศบาลเมอืงล าพูนพบว่า 

 ๑. หอสมุดฯเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและใกล้

ตัวของนักเรียนและประชาชน ในจังหวัดล าพูน  

 ๒. หอสมุดฯจัดตั้งในสถานที่ใกล้ชุมชน โรงเรียนเพิ่มโอกาสให้นักเรียนและประชาชนทั้งในเขตเทศบาล

เมืองล าพูนและนอกเขตเทศบาลสนใจการอ่านและเข้าใช้หอสมุดฯมากขึ้น 

 ๓. หอสมุดฯเป็นแหล่งบริการความรู้ในท้องถิ่น เป็นช่องทางการหาความรู้ทั้งรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศ

รูปเล่ม นิทรรศการ กิจกรรม สื่อมัลติมเีดียที่นักเรียนและประชาชนเข้าถึงได้งา่ย  

 ๔. หอสมุดฯเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งหอสมุดฯยังเป็นแหล่ง

ปลูกฝังให้ เยาวชนและประชาชน เป็นสังคมแหล่งการเรียนรู ้สร้างนสิัยรักการอา่นอย่างยั่งยืน 
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ชื่อโครงการ: ส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม 

1.โครงการจัดงานวันลอยกระทง  ประจ าปี  2560 

วัตถุประสงค ์

 1.เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามท้องถิ่น ให้อนุชนรุ่นหลังสืบสานปฏิบัติ สืบทอดคงไว้

ต่อไป 

 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญู เป็นการปฏิบัติอันดีงามเกี่ยวกับกิจกรรมในทาง

พุทธศาสนา  และศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

 3.เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความสนุกสนานรื่นเริง และพักผ่อนหย่อนใจหลังจากได้ปฏิบัติภารกิจของ

ตนเองตามสมควร 

 4.เพื่อเป็นการสง่เสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน 

เป้าหมาย 

 เชงิปริมาณ   : เด็ก เยาวชนและประชาชน จ านวน 2,000 คน 

 เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยการร่วมกิจกรรมการ

ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่   การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ การประกวดโคมลอย การประกวด

ศลิปะการแสดงพืน้บ้านลา้นนา และการแสดงมหรสพตา่งๆ อาทิ เชน่ กาดหมัว้ของชุมชน   

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 เด็ก เยาวชนและประชาชน จ านวน 2,000 คน ได้ร่วมกันสืบสานประเพณี อันดีงาม โดยการร่วม

กิจกรรมการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่  การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ การประกวดโคมลอย การประกวด

ศลิปะการแสดงพืน้บ้านลา้นนา และการแสดงมหรสพต่าง  

งบประมาณด าเนินการ: 

 จ่ายจากงบประจ าปี 2561 กองการศึกษาแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น (งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน) โครงการจัดงานวันลอยกระทง  จ านวน 1,000,000 บาท 

(หนึ่งลา้นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี.้- 

 1.ค่ากิจกรรมประกวดโคมลอยนักเรียน และประชาชนทั่วไป     

 2.ค่ากิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมอืนักเรียน และประชาชนทั่วไป  

 3.ค่ากิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่   

 4.ค่าถ้วยรางวัลการประกวดขบวนแหแ่ละกระทงใหญ่  

 5.ค่าจา้งเหมาท ารถกระทงใหญ่ของเทศบาล 
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 6.ค่าเครื่องเสียง  

 7.ค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน      

 8.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง  

 9.ค่าจา้งเหมาท ากระทงเล็กลอยน้ าของโรงเรียนในสังกัดและชุมชน  

 10.ค่าโบว์ / ป้ายติดรถกระทงใหญ่       

 11.ค่าเชา่โตก / เสื่อ  

 12.ค่าทุ่น /เชอืก/ ป้ายล าดับขบวน  

 13.ค่ากระแสไฟฟ้า  

 14.ค่าติดตัง้มเิตอร์ไฟฟ้า  

 15.ค่าจา้งเหมาซุ้มประตูชุมชน  

 16.ค่ากิจกรรมการแสดงศลิปวัฒนธรรมล้านนา   

 17.ค่าจัดท ากระทงสาย  

 18.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          

ตัวชี้วัด: 

 1.จ านวนเด็ก เยาวชนและประชาชน ที่มาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 2,000 คน 

 2.เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รว่มกันสืบสานประเพณีอันดีงาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ได้อนุรักษ์และสง่เสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

 2.ได้ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชนในจังหวัดล าพูน 

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

 1.เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รว่มกันสืบสานประเพณีอันดีงาม 

 2.ผลการด าเนินการกิจกรรมต่างๆดังนี ้

ผลการประกวดกระทงใหญ่   

กลุ่ม ก 

รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนจักรค าคณาทร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กศน. อ าเภอเมืองล าพูน 

กลุ่ม ข 

รางวัลชนะเลิศ   ครัวยุพิน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  บริษัทฟิสบา (ประเทศไทย) จ ากัด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ชมรมบัณฑิต มสธ. ศูนย์ล าพูน 
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ผลการประกวดโคมลอย 

ระดับประถมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง กลุ่ม 1   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง กลุ่ม 2  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม กลุ่ม TWO 

ระดับมัธยมศกึษา 

รางวัลชนะเลิศ   ทีมอเิลค ลา้นนา ล าพูน     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทีมป๋าฟร้องจัดให้ 

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  ทีมอเิลคสั่งลุย 

ระดับประชาชนทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ   ทีมเทพโคมลอย    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทีมดอกไม้แดงโคมลอย 2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทีม BP โคมลอย 

ผลการประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ล้านนา เชงิสรา้งสรรค์ 

ระดับประถมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนแมโ่ถวิทยาคม   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนบ้านหว้ยไผ ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

ระดับมัธยมศกึษาและประชาชนทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนแมต่นืวิทยา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทีมฮม่ฟ้าหละปูน 

ผลการประกวดกระทงประดษิฐ์ 

ระดับประถมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนบ้านเปียงหลวง   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ กลุ่ม 1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ กลุ่ม 3 

ระดับมัธยมศกึษา 

รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนจักรค าคณาทร กลุ่ม 1   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ กลุ่ม 1 
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ระดับประชาชนทั่วไป 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  คุณศรีนวล  เตโชตานนท์  และคุณปัทนา  แก้วลื้อ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  คุณปราณี  เสนจันทึก  และคุณวิไล  พงศ์ตัน 

2.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

วัตถุประสงค:์ 

  1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงามของจังหวัดล าพูน 

 2.เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณีสงกรานต์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชน ทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติ 

 3.เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีการรว่มแรงรว่มใจของคนในจังหวัดล าพูน 

 4.เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสร่วมท าบุญ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ

ของตนเองและครอบครัว 

 5.เพื่อส่งเสริมและชักชวนให้ประชาชนโดยทั่วไป มาท่องเที่ยวจังหวัดล าพูนท าให้จังหวัดล าพูน เป็นที่รู้จัก

ในหมู่ชนทั้งชาวไทยและตา่งประเทศ 

 6.เพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูน ให้เป็นที่รู้จักในหมูช่น ทั้งชาวไทยและตา่งชาติ 

เป้าหมาย: 

เชงิปริมาณ:   หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ จังหวัด

ล าพูน ในวันที่ 11-13 และ 16-17 เมษายน 2561  ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม 

และวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ านวน 3,000 คน 

เชิงคุณภาพ:  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานและประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัด

ล าพูน และพร้อมใจกันสืบสาน รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมถึงได้มีโอกาสร่วมท าบุญ

สรงน้ าสักการะพระพุทธรูป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูนให้เป็นที่รู้จักของหมู่ชาวไทยและ

ต่างชาติ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์ 

 ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดล าพูน ในวันที่ 11-13 และ 16-17 เมษายน 

2561  ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม และวัดพระธาตุ   หริภุญชัย วรมหาวิหาร จ านวน 

3,000 คน 
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งบประมาณ: 

เงินงบประมาณกองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน) เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ฯ จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท  (หนึ่งล้านบาท

ถ้วน)   แยกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

๑.ค่าอาหาร , เครื่องดื่มแขกที่รว่มงานและเจ้าหนา้ที่             

๒.ค่าจา้งเหมาจัดท าของด าหัวพระสงฆ์ 

๓.ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่              

๔.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายคัตเอาท์ ป้ายต่าง ๆ      

๕.ค่าตกแต่งขบวนรถสัญลักษณ์แหง่ปีสงกรานต์ 

๖.ค่าจัดท าขบวนแห่น้ าทิพย์จากดอยขะมอ้  

๗.ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องสักการบูชา 

๘.ค่าจา้งเหมาจัดรูปแบบขบวนในน้ าทิพย์จากดอยขะมอ้  

๙.ค่าจา้งเหมาขบวนพระพุทธรูปเทศบาลฯ (พระสกุลล าพูน) 

๑๐.ค่าจา้งเหมาจัดรูปแบบขบวนในขบวนแห่พระพุทธรูป (พระสกุลล าพูน) 

๑๑.ค่าจา้งเหมาจัดเตรียมเครื่องสืบชะตา ท าบุญ 4 มุมเมอืง 

๑๒.ค่าน้ าประปา                              

๑๓.ค่าเชา่เครื่อง 

11.ค่าวัสดุ/ อุปกรณ์ กิจกรรมสาธิตการตัดตุง 

12.ค่ากิจกรรมการประกวดหมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผ้ึง ต้นดอก ของชุมชน 17 ชุมชน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 

13.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินฯ 

14.ค่ากิจกรรมการประกวดขบวนแหพ่ระพุทธรูปของชุมชน และหัววัด/โรงเรียน 

15.ค่ากิจกรรมการประกวดขบวนแหพ่ระพุทธรูปของอ าเภอ 8 อ าเภอ และเทศบาล              

ในจังหวัดล าพูน 

16.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        

ตัวชี้วัด: 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดล าพูน ในวันที่ 11-13 และ 16-17 เมษายน 2561      

ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม และวัดพระธาตุหรภิุญชัย วรมหาวิหาร ไม่น้อยกว่า 3,000 

คน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

1.ประชาชนมคีวามรักและรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมอันดีงามของท้องถิ่นไว้สืบไป 

2.ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการท าบุญและสนุกสนานรื่นเริงตามสมควร 

3.ท าให้การท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูนเป็นที่รู้จักของหมูช่าวไทยและต่างประเทศ  

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

 1.ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดล าพูน และพร้อมใจกันสืบสาน รักษาวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมถึงได้มีโอกาสร่วมท าบุญสรงน้ าสักการะพระพุทธรูป และเป็นการส่งเสริม

การท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูนให้เป็นที่รู้จักของหมูช่าวไทยและต่างชาติ 

 2.ผลการด าเนินกิจกรรม 

สรุปผลการประกวดขบวนแหพ่ระพุทธรูปหรือพระรูปปั้นจ าลองของหัววัด/ โรงเรียน/ สถาบันการศึกษา/ ชมรม 

รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่ โรงเรียนจักรค าคณาทร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ โรงเรียนเมธีวุฒกิร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดล าพูน 

สรุปผลการประกวดหมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผ้ึง ต้นดอก 

หมากสุ่ม 

รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่ ชุมชนสันดอนรอม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ชุมชนสันป่ายางหน่อม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ชุมชนมหาวัน 

หมากเบ็ง 

รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่ ชุมชนสันดอนรอม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ชุมชนสันป่ายางหลวง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม 

ต้นผ้ึง 

รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่ ชุมชนสันดอนรอม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ชุมชนสันป่ายางหลวง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ชุมชนสันป่ายางหน่อม 

ต้นดอก 

รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่ ชุมชนสันดอนรอม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ชุมชนสันป่ายางหลวง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ชุมชนสวนดอก 
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ชื่อโครงการ: ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

วัตถุประสงค:์ 

 -เพื่อวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมอืงล าพูน  

เป้าหมาย: 

 -ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้กี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 -ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับเทศบาล ระดับภาค ระดับประเทศ ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ 100 % 

งบประมาณโครงการ: 

 -โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 

500 บาท  

ตัวชี้วัด: 

 -จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเทศบาล ประจ าปีการศึกษาท าเป็น

ประจ าทุกปี  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 -น าผลการวิเคราะหไ์ปใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน  

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

 -รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพการศกึษา ภายในสถานศกึษา สังกัดเทศบาลเมอืงล าพูน  

 -แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ: โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (SBMLD) 

วัตถุประสงค ์          

           ๑.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศกึษาด้วยความร่วมมือกันระหว่าง คณะกรรมการ 

                สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน ชุมชนและโรงเรียนตามความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น 

 ๒ . เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนได้จัดการศกึษาอย่างหลากหลายตามความตอ้งการของ   

                ผูเ้รียน อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผูเ้รียน 

                แตล่ะคนจนสามารถน าความเป็นเลิศนั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

          3.  เพื่อสง่เสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศกึษาทั้งในระบบ นอกระบบและ 

               การศกึษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 

               ตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล จนสามารถน าความเป็นเลิศนัน้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

    เป้าหมาย 

            เป้าหมาย เชิงปริมาณ 

1. คณะกรรมการสถานศกึษาทุกคนได้รับการอบรมและศึกษาดูงานในบทบาทหน้าที่ของการเป็น

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความตอ้งการ

ของตนเองมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผูเ้รียนแตล่ะคน 

3. เด็ก เยาวชนและประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน ได้รับความรู้ตามความตอ้งการของตนเอง 

4. เด็ก เยาวชนและประชาชน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจนสามารถ น าทรัพยากรหรอืวัตถุดิบใน

ท้องถิ่นมาประกอบเป็นอาชีพตามความตอ้งการของตนเอง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการสถานศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน 

และเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจนประสบผลส าเร็จ  

2. ร้อยละ80ของนักเรียน มีความรู้ความช านาญและมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพและตาม

ศักยภาพของตนเอง 

3. ร้อยละ 80 ของเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมมคีวามรูค้วามช านาญและ

น าทรัพยากรหรอืวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

4. ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย

และสามารถน าความรูท้ี่ได้รับและทรัพยากรหรอืวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพของตนได้อย่าง

ยั่งยืน 
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จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ /ได้รับประโยชน์  

            จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ าแนกเป็นกลุ่มดังนี ้ 

              1.  คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง  จ านวน  9  คน   

              2.  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงตัง้แต่ระดับช้ันอนุบาล จนถึงช้ันประถมศกึษาปีที่ 6   

จ านวน 296  คน 

              3. ประชาชนทั่วไป กลุ่มรักลีลาศล าพูน  จ านวน   25 คน   

งบประมาณด าเนินการ   

             งบประมาณในการด าเนินการ จ านวนเงิน   345,000  บาท 

ตัวชี้วัด          

ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

  1 ร้อยละของ จ านวนคณะกรรมการ

สถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน มคีวามพึงพอใจต่อการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา 

สอบถาม  แบบสอบถามความพึง

พอใจของ

คณะกรรมการ

สถานศกึษา 

  2 ร้อยละของ ผู้เรยีนมี ความรู้ ความเข้าใจ

และทักษะ ตามกลุ่มสาระรายวิชาเพิ่มเติมที่

ตนเองเลือกเรียนตามความสนใจและความ

ถนัดของตนเอง 

-การทดสอบภาคความรู้

และการปฏิบัติจรงิของ

ผูเ้รียน 

-แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

- แบบทดสอบภาค

ความรู ้ 

-แบบประเมินผลงาน

ผูเ้รียน 

3 ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชน ใน

ท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ

ต่อโครงการ/จัดกิจกรรม ที่ตนเองสนใจ

ต่อไป 

สอบถาม   แบบสอบถามความ

พึงพอใจของผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานมคีวามรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักในบทบาทหนา้ที่ 

ของตนในการมีสว่นร่วมในการพัฒนาการจัดการศกึษาสถานศกึษาให้พัฒนาก้าวหนา้อย่างยั่งยืน 

2. ผูเ้รียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะตามความถนัดเพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศตามอัจฉริยะของ

ตนเอง 

3. เด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามความถนัดและความ

ต้องการของตนเอง 
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 สรุปโครงการ  

จากการด าเนินโครงการทางโรงเรียน ได้ ด าเนินการในโครงการและกิจกรรม ต่างๆดังน้ี   

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน                

2. โครงการศกึษาดูงานคณะกรรมการสถานศกึษาสัมพันธ์ 

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศดา้นศิลปะ  ( ระดับอนุบาล )              

4. โครงการพัฒนาการเรียนรูแ้ละทักษะการเต้น Modern  Dance  ( ระดับอนุบาล )  

5. โครงการค้นหาและพัฒนาอัจฉริยภาพของผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศ ( ระดับช้ัน ป.1 -  ป.3)       

6. โครงการมัคคุเทศก์นอ้ย ( ระดับช้ัน ป.4 – ป.6)       

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศด้านศลิปะ ( ระดับช้ัน ป.4 – ป.6)       

8. โครงการร่วมอนุรักษ์สบืสานดนตรีพื้นเมืองล้านนา ( ระดับช้ัน ป.4 – ป.6)       

9. โครงการ กีตาร์พาเพลิน ( ระดับช้ัน ป.4 – ป.6)       

10. โครงการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการเต้น Modern  Dance ( ระดับช้ัน ป.4 – ป.6)       

11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอล  ( ระดับช้ัน ป.4 – ป.6)       

12. โครงการคนรักลีลาศ ( ประชาชนในเขตเทศบาลและบุคคลทั่วไป ) 

        ผลจากการด าเนินโครงการในภาพรวมของโครงการ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น    

( School  Based  Management for Local Development : SBMLD ) ของโรงเรียนเทศบาล   สันป่ายางหลวง โดย

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้    

 1. ร้อยละ 77. 78 ของจ านวนคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจตอ่การจัด

การศกึษาของสถานศกึษาอยู่ในระดับ ดีมาก  

          2. ร้อยละ 84.00 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรม ตามกลุ่มสาระรายวิชาเพิ่มเติมที่ตนเอง

เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตนเอง 

         3. ร้อยละ 80.00 ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อ

โครงการ/จัดกิจกรรม ที่ตนเองสนใจต่อไป 
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ชื่อโครงการ: อาหารกลางวันโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรยีนสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรยีนอนุบาลล าพูน 

วัตถุประสงค์                     

 1.เพื่อให้บริการอาหารกลางวันแก่นักเรียนภายในโรงเรียน 

 2.เพื่อจัดอาหารที่ถูกหลักอนามัย มีคุณภาพ ได้รับสารอาหารครบถ้วยตามหลักโภชนาการ 

 3.เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง

สาธารณสุข 

 4.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกภาคปฏิบัติการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 

 5.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับกับการประกอบอาหาร ตามหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักอนามัยมีคุณภาพ 

สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์ 

 นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จ านวน 295 คน 

งบประมาณการด าเนินการ 

 งบประมาณ 1,168,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน 

 โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕61 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดสภาพส าเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล  เครื่องมือที่ใชว้ัดและประเมินผล 

 1.จ านวนนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องอาหารกลางวันแจงนับนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่อง

อาหารกลางวันแบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียน 

 2.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  80  รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีสุขนิสัยในการ

รับประทานอาหารอย่างถูกต้องแจงนับนักเรียนที่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีสุขนิสัยในการ

รับประทานอาหารอย่างถูกต้องแบบบันทึกการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีสุขนิสัยในการ

รับประทานอาหาร(แบบส ารวจความพงึพอใจ) 
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 3.นักเรียนโรงเทศบาลสันป่ายางหลวง อย่างน้อยร้อยละ 80 มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพตาม

เกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข แจงนับนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพ

ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขแบบบันทึกสุขภาพ 

 4.นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง  อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแจงนับนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ         

 1.นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย มีคุณภาพ   มี

สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  

 2.นักเรียนรูจ้ักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตอ่ร่างกาย      

 3.นักเรียนมนี้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 4.นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขนักเรียน

สามารถน าความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการรับประทานอาหารไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและเป็นแบบอย่างในชุมชน

ได้ 

 5.นักเรียนได้รู้จักเลือกใช้วัตถุดิบที่ถูกต้อง เหมาะสมในการประกอบอาหาร 

 6.นักเรียนได้ฝกึภาคปฏิบัติการจัดเตรียมวัตถุดิบและการประกอบอาหาร 

สรุปผลการด าเนินโครงการอาหารกลางวัน 

 1. นักเรียน จ านวน 295 คน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะมีสารอาหารครบถ้วนตาม

หลักโภชนาการ และ เพียงพอต่อความตอ้งการ 

 2. นักเรียนร้อยละ  80  รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีสุขนิสัยในการรับประทาน

อาหารอย่างถูกต้อง 

 3. นักเรียนร้อยละ 93.94 มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง        

มีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 95.61 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ที่มีต่อการด าเนินโครงการของกองการศึกษา 

โครงการหอสมุดแห่งชาติหรภิุญไชย 

 ข้อเสนอแนะ: 

 1.บุคลากรผู้รับผิดชอบในงานห้องสมุดไม่เพียงพอ ควรสรรหาบุคลากรเพิ่มเพื่อให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักหอสมุดแห่งชาติหริภุญไชยว่าตั้งอยู่ที่ไหนของล าพูน ควรประชาสัมพันธ์

ทราบอย่างทั่วถึง 

 3.สถานที่ตั้งหอสมุดแห่งชาติฯ ควรย้ายไปที่ศาลากลางจังหวัดล าพูนเพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่ง

ความรูแ้ก่ผู้ที่มาเยือนล าพูน 

 

โครงการส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ: ควรประชาสัมพันธ์จะให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มขึ้น ให้ความส าคัญกับการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชน 

 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 

 ข้อเสนอแนะ: 

 1.ควรพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมหลักสูตรทั้งหมดของโรงเรียน โดยเฉพาะการน า

แนวทางในการปฏิรูปการศกึษาไปสู่ Thailand 4.0 เนื่องจากขณะนี ้โลกแห่งการเรียนรู้เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

มีคุณลักษณะ ดังตอ่ไปนี้ 

 -ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

 -ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ 

 -ความสามารถในการสรา้งนวัตกรรมการเรียนรู้ดว้ยตัวเอง 

 -ความส านึกในด้านคุณภาพจริยธรรม 

 2.โครงการในระดับปฐมวัย ได้แก่ Creative kids ควรมีทุกระดับช้ัน ทั้งระดับประถมและมัธยม เป็นการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูใ้ห้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
 

โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

 ข้อเสนอแนะ: 

 1.ควรสรรหาผู้อ านวยการกองการศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ครบถ้วน รวมทั้งสรรหา

ข้าราชการของกองการศกึษาให้เพียงพอ 

 2.ควรสรรหาครูในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ให้ครบถ้วน 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 
 

 หนา้ 141 

 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสั งกัด

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรยีนอนุบาลล าพูน 

ข้อเสนอแนะ: 

1.สถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง ได้ก าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากกอง

การแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองล าพูน 

2.สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กทุกคนให้มีน้ าหนักและส่วนสูงที่เหมาะสมตาม

วัยและดูแลเด็กอ้วน เป็นกรณีพิเศษ 

3.โรงอาหารควรจัดให้สะอาด เป็นระเบียบ  

4.สถานศกึษาทั้ง 4 แห่งควรจัดท ารายการอาหารกลางวัน ส่งให้ทางกองการแพทย์ได้ตรวจสอบ ควบคุม 

ค านวณสารอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีประโยชน์ที่สุด และควรจัดใหม้ีผลไม้ทุกมือ้  

5.ในกรณีจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน เน้นย้ าผู้รับจ้างให้หลีกเลี่ยงการใช้ผงชูรส/ลด หวาน มัน เค็ม เพื่อ

สุขภาพที่ดใีนระยะยาว 

6.รา้นค้าขนมภายในโรงเรียนใหต้รวจสอบวันหมดอายุ และการเก็บรักษาสินค้า 

7.เครื่องท าน้ าเย็นที่ช ารุด ให้ตดิป้ายช ารุดและเลิกใช้ 
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กองวิชาการและแผนงาน 

วิสัยทัศน์: 

 “เป็นศูนย์กลางวิชาการ สืบสานเมอืงเก่า ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ใส่ใจธรรมาภบิาล” 

พันธกิจ: 

 1.จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา 

 2.จัดท าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล 

 3.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาเมืองเก่าล าพูน และขอ้มูลข่าวสารของเทศบาล 

 4.งานบริการสารสนเทศ/ระบบ WIFI ชุมชน 

 5.การด าเนินงานและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ขอ้บังคับและกฎหมายใหถู้กต้องตามอ านาจหนา้ที่

 ของเทศบาล 

 6.สง่เสริมการท างานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนรว่ม 
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บทบาทหน้าที่ของกองวชิาการและแผนงาน 

 ปัจจุบัน กองวิชาการและแผนงาน  มเีจา้หน้าที่ทั้งหมด 13 คน  ชาย 4 คน หญิง 9 คน ปฏิบัติหน้าที่ตาม

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมุ่งการท างานเป็นทีม 

และการรู้จักพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพเป็นส าคัญ และน าเอาจุดอ่อนของกองมาแก้ไข มีการปรับเปลี่ยนปัจจัย

ภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อสนับสนุนการท างานของเทศบาลอย่างเต็มความสามารถ 

 หน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนหรือ

โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายหรือแผนงาน และ

โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายของ

เทศบาล โครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี งานเผยแพร่นโยบาย

ข่าวสารของเทศบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น งานสารนิเทศ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย  วางแผน

ด้านประชาสัมพันธ์ งานนิติกร พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ  

ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวกับข้องจัดท านิติกรรมงานสอบสวนด าเนินการเกี่ยวกับวินัยของเทศบาล และการร้อง

ทุกข์ หรืออุทธรณ์ สอบสวน และเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดเทศบัญญัติ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง 

และตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละงาน 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 มีหน้าที่ดูแลควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดท า

งบประมาณ งานติดตามและประเมินผลและงานประชาสัมพันธ์ 
 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานดังนี้ 

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน   

1. งานรวบรวมวิเคราะหแ์ละใหบ้ริการข้อมูลสถิตทิี่น าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตาม

แผนทุกระดับ 

2. งานจัดเตรยีมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3. งานวิเคราะหแ์ละพยากรณ์การเจรญิเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการ

สาธารณูปโภคหลัก 

4. งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการด าเนินงาน 

5. งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

6. งานวิเคราะหค์วามเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

7. งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหนว่ยงานอื่นหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานจัดท างบประมาณ   

1. งานจัดเตรยีมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและด าเนินการ 

2. งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 

3. งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 

4. งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

5. งานศกึษาหลักฐานรายได้ใหม ่ๆ ของเทศบาล 

6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานติดตามประเมินผล 

1. งานศกึษาวิเคราะหแ์ละวิจัยปัญหาทั้งด้านการปกครองการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลรวมทั้ง

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

2. งานก าหนดนโยบายและรับผดิชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล 

3. งานแผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

4. งานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ 

5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผดิชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล  โดยผา่นสื่อต่าง ๆ เช่น  

-สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วยวารสาร /แผน่พับ /แผ่นปลิว / โปสเตอร์ / สติ๊กเกอร์  ฯลฯ 

-สื่อเสียงตามสาย ประกอบด้วย เสียงตามสายภายนอก / เสียงตามสายภายใน   

ในรูปแบบข่าวประจ าวัน / บทความวทิยุ / สปอตวิทยุ ฯลฯ 

-สื่ออื่น ๆ เช่น ป้ายโฆษณา / แบนเนอร์ /ไวนิล /บอร์ดภาพกิจกรรม ฯลฯ 

2. งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  จังหวัดและรัฐบาล 

3. งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 

4. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย งานแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหา

ข้อขัดขอ้งตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ 

5. งานสารนเิทศ / สารสนเทศ  

6. งานรวบรวมนิเทศ 

7. งานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์หรอืงานที่เกี่ยวข้องหรอืงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้บังคับบัญชา 
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งานนิติการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินจิฉัยปัญหาข้อกฎหมายร่างและพิจารณาตรวจรา่งเทศบัญญัติ กฎ 

ระเบียบ ขอ้บังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

2. งานจัดท านิตกิรรม รวบรวมข้อเท็จจรงิและพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 

3. งานสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนนิการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการรอ้งทุกข์หรอือุทธรณ์ 

4. งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดเทศบัญญัติ 

5. รับผิดชอบและด าเนินงานตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานธุรการ  มีหนา้ที่รับผดิชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานด้านสารบรรณของกองวชิาการและแผนงาน 

2. ร่างโต้ตอบหนังสอืราชการตา่ง ๆ 

4. งานโอนเงนิงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน 

5. ปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจา้ง เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 

6. ปฏิบัติงานจัดท าบัญชีควบคุมงบประมาณและฎีกาเบิกจ่ายเงนิตามงบประมาณ 

7. ปฏิบัติงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรยีญจักรพรรดิมาลา และผูท้ าคุณประโยชน์ 

8. ปฏิบัติงานรวบรวมและตรวจสอบงบประมาณแต่ละงาน  ของกองวิชาการและ เพื่อจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

9. ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อจัดท า ,แผนพัฒนาท้องถิ่น ,แผนการ

ด าเนนิงาน 

10. ปฏิบัติงานจัดท าการท าแผนจัดหาพัสดุ  ของกองวิชาการและแผนงาน 

11. ปฏิบัติงานจัดท ารายงานพัสดุคงเหลอื  ของกองวิชาการและแผนงาน 

12. ช่วยปฏิบัติงานจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจา้ง 

13. ช่วยปฏิบัติงานจัดท าการท าแผนการใชจ้่ายเงนิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ตามไตรมาส) 

14. ช่วยรวบรวมหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  และระเบียบเป็นรูปเล่มงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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การตั้งงบประมาณของกอง           

ค่าจา้ง/เงนิเดือน 

รายการคา่ใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการบคุลากร 

พนักงาน 

เทศบาล 

สามัญ  

ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ  

พนักงาน

จ้างทัว่ไป    

พนักงาน

จ้างเหมา 
รวมทั้งกอง 

จ านวน (ราย) 5 - - 1 10 16 

จ านวนค่าใชจ้่าย (บาท) 2,076,480 - - 120,000 1,136,400 3,332,880 

ค่าครุภัณฑ ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของกองวิชาการและแผนงาน 
 

ล าดับ 

 

รายช่ือโครงการ 

งบประมาณ               

ที่ต้ังไว้ในปี 2561 

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  4,000 

2 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 3,300 

3 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 500,000 

ตั้งไว้รวม 507,300 
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การด าเนินงานของกองวิชาการและแผนงาน ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 แยก

ตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด ใน

แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

ปี 2561 

จ านวน

โครงการท่ี

ได้รับ

งบประมาณ 

จ านวนโครงการ

ที่ได้ด าเนินการ 

 ณ ปัจจุบัน 

(ตุลาคม  

2561) 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
88 47 24 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
25 10 10 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และคุณภาพชวีิต 94 19 18 

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 

รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว 
96 8 7 

5.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข็มแข็งของชุมชนและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 
21 15 12 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม การเมือง และบริหาร

ราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการทีด่ี 
82 57 52 

รวม 406 156 123 

  ในปี พ.ศ.2561 มีจ านวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 406 โครงการ และมี

จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งสิน้ จ านวน 156 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 38.42 
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จ านวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ตามแผน 

จ านวน

งบประมาณที่

ได้รับจริง 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น 
180,000 80,000 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื 
- - 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชวีติ - - 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมทั้งการพัฒนา

เศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว 
- - 

5. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนรว่มของประชาชน 2,395,000 1,030,800 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้

เป็นไปตามหบักการบรหิารจดัการที่ดี 
3,004,000 4,600,380 

รวม 5,579,000 5,711,180 

จุดแข็ง : 

1.บุคลากรมคีวามรู ้ ความสามารถ  ค่อนข้างสูง มีความสามัคคี ร่วมมือในการท างาน 

2. ผูอ้ านวยการกองให้การสนับสนุนการ  อบรม  เพิ่มทักษะการท างาน 

3.เป็นกองที่มคีวามส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลเนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนา

เทศบาล และงบประมาณในภาพรวม 

4. มอีุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใชใ้นส านักงานที่ดี เอื้อประโยชนต์่อการท างาน 

5. เนน้การท างานเป็นทีม  การช่วยเหลือเกื้อกูลกันทุกงาน 

จุดอ่อน : 

1. สถานที่ไม่เอื้ออ านวยในการแบ่งงานหรอืจัดพืน้ที่เป็นสัดส่วน  

2. ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการในงานธุรการและงบประชาสัมพันธ์ 

3.การให้ความส าคัญกับงานประชาสัมพันธ์ยังมีน้อยขาดชา่งผู้ช านาญ เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ  

ปัญหา/อุปสรรค: 

1. ปัญหาเกี่ยวกับความลา่ช้าในการจัดส่งเอกสารแผนงาน/โครงการของแต่ละกองและความเข้าใจใน

การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดและผลผลติของโครงการของกอง 

2. การกรอกข้อมูลลงในระบบ e – plan บางครั้งหากข้อมูลโครงการของแต่ละกองไม่ชัดเจนจะมีปัญหา

ตอนประเมินผลโครงการเนื่องจากในระบบเมื่อกรอกข้อมูลลงไปแล้วลบแก้ไขได้ยาก 
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3. ปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศการจัดท างบประมาณ e – laas เนื่องจากระบบ

ดังกล่าวต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มี internetความเร็วสูงในการกรอกข้อมูลจึงจะได้ผลดี เนื่องจากหาก

ระบบ internet ไม่ดีเมื่อขณะกรอกข้อมูลไปถ้า internet หลุดข้อมูลทั้งหมดจะไม่ได้รับการบันทึกและ

ต้องเสียเวลามากรอกใหม่ทั้งหมด 

4. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลบางท่านยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหนา้ที่ขอบข่ายของการตดิตาม

ประเมินผลและไม่สามารถประเมินผลท าการรายงานผลสรุปประเมินผลตามหว้งเวลาที่ก าหนดไว้

เนื่องจากคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก 

5. งานนิติการมักถูกแต่งตัง้ให้เป็นเลขานุการ การแต่งตั้งใหเ้ป็นคณะท างานใด ๆ ควรมีการสอบถามและ

ควรใหม้ีความเกี่ยวข้องกับขอบข่ายหน้าที่ของงาน บางครั้งยังไม่อยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย 

แนวทางแก้ไข: 

1. คณะผู้บริหารให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานของกองให้มากขึ้น 

2. ควรเสริมก าลังคนในส่วนที่ยังขาด 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการน าระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบในการวางแผนการท างานไม่วา่จะเป็นการ

สร้างปฏิทินการท างาน วางระบบการตดิตามประเมินผลแผนงาน / โครงการของกองให้มากขึ้น 
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โครงการเด่นในการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
1.โครงการเฮือนศลิปินหริภุญชัย 

ชื่องาน/โครงการ งานท่ีรับผิดชอบ 
กิจกรรมที่

ด าเนินการ/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

เฮือนศลิปินหริภุญชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ เฮือนศิลปินหริภุญชัย

เป็นอาคารที่น าผลงาน

ศิลปะ หลายประเภท

มาจัดแสดงโดยศิลปิน

คนล าพูนได้หมุนเวียน

น า เส น อผล งาน  ที่

ทรงคุณค่า เผยแพร่

ให้แก่ประชาชนและ

นักท่องเที่ยว ได้รับชม 

เพื่ออนุรักษ์  สืบสาน

ภูมปิัญญาของท้องถิ่น 

เริ่มด าเนินการจัดแสดง 

ผลงานของศิลปินคน

ล าพูน ณ อาคาร เฮือน

ศิลปินหริภุญ ชัย  เริ่ม

ตั้ งแต่  ปี  พ .ศ.๒๕๕๕ 

จนถึงปัจจุบัน รวมการ

จัดแสดงนิทรรศการ

ทั้ งสิ้ น  ๑ ๕  ค รั้ ง  จั ด

แสดงครั้งหนึ่ง เป็นเวลา

ประมาณ ๓-๔ เดือน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มขี้อเสนอแนะ 
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โครงการที่คณะกรรมการคัดเลือก 

1.โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
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ชื่อโครงการ: โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์: 

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลใหป้ระชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ   

  ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อวทิยุ , โทรทัศน์ , สื่อ Social network ผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. เพื่อสร้างจติส านึกให้เกิดการเรยีนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่าง 

ถูกต้องและโปร่งใส 

๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 

๔. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมใิจในท้องถิ่นของตน 

๕. เพื่อน าเสนอผลงาน / โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

๖. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดแีละเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

เป้าหมาย: 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

1. จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล 

2. จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 

3. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มอืการให้บริการประชาชน 

4. จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม / โครงการของเทศบาล 

5. จัดท าภาพเคลื่อนไหว / ภาพยนตร์ 

6. จัดท าคู่มอืส าหรับประชาชน 

7. จัดแถลงขา่วสื่อมวลชน 

8. จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 

9. จัดท าของที่ระลึก 

10. รถโฆษณาเคลื่อนที่ 

11. ป้ายประชาสัมพันธ์ 

12. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

13. จัดท า spot 

14. เสียงตามสาย 

15. อื่น ๆ 
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จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ได้รับประโยชน์: 

 ประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมอืงล าพูน รวมถึงประชาชนที่สนใจตอ้งการรับทราบข้อมูล

ข่าวสาร และเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ จากเทศบาลเมอืงล าพูน 

งบประมาณโครงการ: 

 หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ตามโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

/ นโยบายของผู้บริหาร จ านวนเงิน ๗๙๙,๘๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาท) โดยตั้งจ่ายตาม

รายละเอียดดังนี ้

 1. ค่าวัสดุส านักงานส าหรับการประชุม 

 2. ค่าของที่ระลึก 

 3. ค่าอาหาร/ อาหารว่าง / เครื่องดื่ม 

 4. ค่าตกแต่งสถานที่ 

     - ส าหรับพิธีเปิดงาน / ค่าท าความสะอาด / ฯลฯ 

 5. ค่าสนับสนุนการแสดงพิธีเปิดงานฯ / ค่าจัดท าการน าเสนอ พร้อมภาพและเสียง 

 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

 7. ค่าจัดพิมพส์ื่อสิ่งพิมพ์ 

ตัวชี้วัด: 

 ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ และเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่ และผลการด าเนินงานต่างๆ ที่เทศบาล

เมืองล าพูนได้เผยแพร่ผา่นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ วารสารเทศบาลเมือง

ล าพูน(ฉบับพิเศษ) รายงานกิจการเทศบาลเมืองล าพูน ป้ายไวนิล สปอตประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

1. ประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจ พร้อมมีสว่นร่วมในภารกิจตา่งๆ ของเทศบาลฯ 

2. ประชาชนตระหนักถึงความเป็นเจา้ของในการดูแลและรักษาผลประโยชน์โดยภาพรวม 

3. ประชาชนรับทราบขั้นตอน เข้าใจบทบาทภารกิจของเทศบาลอย่างถูกต้องชัดเจนและโปร่งใส 

สรุปผลการด าเนินโครงการ: 

 ๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองล าพูนที่ถูกต้องอย่าง

 ต่อเนื่อง 

 ๒. ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูล และกิจกรรม งานประเพณี และงานบริการสาธารณะต่างๆ ภายใน

 เขตเทศบาลเมอืงล าพูนได้อย่างรวดเร็ว 
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 ๓. ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหาร จัดการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล

 เมืองล าพูนอย่างสม่ าเสมอ       

 ๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองล าพูนผ่านช่องทาง อาทิ หนังสือพิมพ์ วารสารเทศบาล

 เมืองล าพูน(ฉบับพิเศษ) รายงานกิจการเทศบาลเมอืงล าพูน ป้ายไวนิล สปอตประชาสัมพันธ์ จะเป็นกลไก

 ในส าคัญที่ประชาชนสามารถตรวจสอบและแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง

 ล าพูนได้ 

 
 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯที่มีต่อการด าเนินงานโครงการของกองวชิาการและแผนงาน 

 

-ไม่มขี้อเสนอแนะจากกรรมการ 
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 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2  

1. ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ.2561 ในรอบ 6 เดือนหลัง ของแต่ละกอง 

กองวชิาการและแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการเฮือนศิลปนิหริภุญชัย ย.1 80,000.00 54,210.00 67.76     √   

โครงการจัดท าแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีปี 
ย.5 70,000.00 69,454.00 99.22     √ 

 

โครงการตดิตามและประเมนิ

โครงการและการปฏิบัติงานของ

เทศบาล 

ย.5 60,000.00 60,000.00 100.00   √ 

โอนเพ่ิม 

1,648.00 

บาท 

โครงการจัดท าแผนการ

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

 

โครงการสง่เสริมและเผยแพร่

ความรู้ด้านกฎหมาย 
ย.5 30,000.00 0.00 0.00   √ 

ใช้งบจาก

โครงการฯ ของ

สักนักงาน 

ปปช. (ภาค 5) 

โครงการสง่เสริมเผยแพร่

ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 

ย.5 2,000.00 2,000.00 100.00   √ 

 

โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ ์ ย.5 20,000.00 0.00 0.00 √    

โครงการสื่อประชาสัมพันธ ์ ย.5 798,800.00 738,599.00 92.46   √  

โครงการพฒันาเว็ปไซต์

เทศบาลเมืองล าพูน 
ย.5 20,000.00 20,000.00 100.00   √ 

 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
ย.6 3,445,080.00 2,381,857.60 69.14   √ 

 

โครงการถ่ายโอนงาน/กจิการ

บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ย.6 2,000.00 1,860.00 93.00   √ 

 

โครงการพฒันาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูชุ้มชน 
ย.6 100,000.00 95,016.00 95.02   √ 
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย ณ 

ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาเครื่องมอืเครือ่งใช/้

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

ย.6 998,300.00 889,331.00 89.08   √  

โครงการจัดท าเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
ย.6 40,000.00 37,325.00 93.31   √ 

 

โครงการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทจุริตใน อปท. 
ย.6 15,000.00 7,865.00 52.43   √  

รวม   15   โครงการ 5,711,180.00 4,371,977.60 76.55   

กองวชิาการและแผนงาน มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนท้ังสิ้น 15 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   1   โครงการ     คิดเป็นรอ้ยละ 06.67 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ มีจ านวน   0   โครงการ      คิดเป็นรอ้ยละ 00.00 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน 14   โครงการ     คิดเป็นรอ้ยละ 86.67 

หมายเหตุ:   

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

➢ โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  20,000 บาท 

-เหตุผลที่ ไม่ ได้ด าเนินโครงการ : เนื่องจากโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์  เป็นโครงการมี

วัตถุประสงค์จัดท าขึ้นเพื่อแถลงผลงาน นโยบาย ภารกิจ และการท างานของเทศบาลเมืองล าพูน ให้แก่

สื่อมวลชนได้รับทราบ แต่เนื่องจากที่ผ่านมา เทศบาลไม่มีการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน จึงไม่มีการ

ด าเนนิการตามโครงการ รวมถึงใชจ้า่ยเงนิงบประมาณจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท แต่อย่างใด  
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โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

➢ โครงการติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงานของเทศบาล  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  60,000  บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  1,648  บาท 

 -แหลง่ที่มาของเงนิที่ได้รับการโอนมาจากโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรูด้้านกฎหมาย หมวดค่า

ใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ  ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: เนื่องจากค่าด าเนินงานวิเคราะห์ผล แบบประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการในแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้จา้งเหมาให้ด าเนนิการทั้งหมด  

โครงการของเทศบาลเมืองล าพูนที่ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณในโครงการ 

➢ โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  30,000  บาท 

 -เหตุผลที่ไม่ใช้งบประมาณ: ไม่มีการใช้งบประมาณในโครงการฯ เนื่องจากเป็นการบูรณาการ

โครงการรว่มกับโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนส์่วนตัวและผลประโยชนส์่วนรวม จิตพอเพียง 

ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจ าปี 2561 (ในพืน้ที่จังหวัดล าพูน) ของส านักงาน ปปช. (ภาค 5) 

และโครงการส่งเสริมและจัดตั้งเครือข่ายป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2561 ของกองสวัสดิการสังคม จึง

มีการใชง้บประมาณจากโครงการฯ ของส านักงาน ปปช. (ภาค 5) และกองสวัสดิการสังคม 
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กองคลัง 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

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 
ย.6 6,464,040.00 5,612,599.17 86.83     √  

 

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่

ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิ์น 
ย.6 30,000.00 30,000.00 100.00     √  

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

89,945 

.00 บาท 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาเครื่องมอืเครือ่งใชฯ้ 
ย.6 430,800.00 430,800.00 100.00    √ 

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

208,945 

.00 บาท 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

พัฒนารายได้ของเทศบาล 
ย.6 20,000.00 19,960.00 99.80     √  

 

ค่ากระแสไฟฟา้ ย.6 700,000.00 700,000.00 100.00     √  

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

369,628 

.50 บาท 

ค่าอากรถอนคนื ย.6 500.00 0.00 0.00 √       

รวม   6   โครงการ 7,645,340.00 6,793,359.17 88.86  

 

 

กองคลัง มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน  1  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 16.67  

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน  0  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 00.00 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีจ านวน  5  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 

 

 

 

 

 

สรุป 
ได้รับอนุมัต ิ ใช้จริง+โอนเพ่ิม ร้อยละ 

7,645,340.00 7,461,837.67 97.59 
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หมายเหตุ:   

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

➢ ค่าอากรถอนคืน 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  500  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากกองคลังได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประเภทรายจา่ยอื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรที่เทศบาลรับเข้าเป็นรายรับแล้วผู้เสียภาษีหรืออากรนั้นขอคืนเงิน (กรณีที่

เจ้าหนา้ที่ค านวณเงินภาษีเกิน) ในปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้มีผู้ช าระภาษีขอคนืเงินภาษีแต่อย่างใด 

 

โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

➢ โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  30,000  บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  89,945  บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการบริหารจัดการบุคลากร ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 

 เนื่องจากกองคลังได้ตั้งงบประมาณในหมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจ า) ตั้งไว้ตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้

ตามอัตราก าลัง โดยกองคลังมีต าแหน่งว่าง จ านวน 4 อัตรา ท าให้มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอส าหรับ

การโอนเงินเพิ่มจ่าย 

 -เหตุผลที่ตอ้งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: 

 เนื่องจากเทศบาลฯ มีค่าใช้จ่ายเพื่อน าจ่ายให้กับส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน และค่าจัดท าป้าย

บอกแนวเขต ท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ และมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพิ่มจา่ยเพื่อ

ด าเนนิการในครั้งนี ้รายละเอียดดังนี้ 

 1.ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหนังสือกรรมสทิธิ์ที่ดนิ 102 ไร่ จาก น.ส. 3 ก. ให้เป็นโฉนดที่ดนิ 

 2.ค่าใช้จ่ายใหส้ านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน ในการขอรังวัดที่ดิน 102 ไร่ 

 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายบอกแนวเขตเทศบาล จ านวน 3 ป้าย 
 

➢ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ฯ 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  430,000  บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  208,035.87  บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการบริหารจัดการบุคลากร ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
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 เนื่องจากกองคลังได้ตั้งงบประมาณในหมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจ า) ตั้งไว้ตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้

ตามอัตราก าลัง โดยกองคลังมีต าแหน่งว่าง จ านวน 4 อัตรา ท าให้มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอส าหรับ

การโอนเงินเพิ่มจ่าย 

 -เหตุผลที่ตอ้งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:   

 กองคลังได้ด าเนินการตั้งงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ แต่ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง พอใกล้สิ้นปีงบประมาณกองคลังได้มีการโอนงบประมาณ

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้ 

 1.ค่าครุภัณฑส์ านักงาน      จ านวน  2  รายการ 

 2.ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  จ านวน  3  รายการ 

➢  ค่ากระแสไฟฟ้า 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  700,000  บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  369,628.50  บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการบริหารจัดการบุคลากร ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 

 -เหตุผลที่ตอ้งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:   

 เนื่องจากเทศบาลเมืองล าพูน มีใบแจ้งหนี้ที่ต้องน าจ่ายให้กับการไฟฟ้าจังหวัดล าพูน ในส่วนของ

การใช้ไฟฟ้า เช่น กล้อง CCTV,จุดเครื่องกระจายเสียง ,เครื่องสูบน้ า และไฟฟ้าที่ไม่เข้าข่ายในการได้รับ

การยกเว้น จ านวน 92 จุด ท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย จ าเป็นต้องโอนเพิ่มเพื่อ

น าจา่ยใหแ้ก่การไฟฟ้าจังหวัดล าพูน 
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กองช่าง 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการเผยแพร่เศรษฐกจิ

พอเพียง 
ย.1. 60,000.00 0.00 0.00  √    

 

โครงการบริหารจัดการก าจัด

ขยะมูลฝอย 
ย.2 8,648,660.00 8,648,660.00 100.00     √  

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

2,042,077 

.54 บาท 

โครงการบริหารจัดการระบบ

บ าบัดน้ าเสีย 
ย.2 775,200.00 775,200.00 100.00     √  

โอนเพ่ิม 

744,644 

.67 บาท 

โครงการจัดภูมทิัศนใ์นเขต

เทศบาล 
ย.2 1,545,800.00 1,545,800.00 100.00     √  

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

1,247,871 

.88 บาท 

โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนน 

ซอย  

ในเขตเทศบาล 

ย.4 4,560,250.00 3,150,055.00 69.08     √  

 

โครงการกอ่สร้างทอ่/รางระบาย

น้ าภายในเขตเทศบาล 
ย.4 2,145,800.00 790,300 36.83     √  

 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

สาธารณะ 
ย.4 692,800.00 493,829.91 71.28     √  

 

โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนน 

ทางเท้า ซอย ภายในเขต

เทศบาล 

ย.4 1,276,800.00 1,254,923.72 98.29     √  

 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
ย.6 7,832,160.00 7,289,590.83 93.07     √  

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาเครื่องมอืเครือ่งใช/้

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

ย.6 4,027,000.00 4,027,000.00 100.00     √  

โอนเพ่ิม 

1,732,114 

.29 บาท 

รวม   10   โครงการ 31,564,470.00 27,975,359.46 88.63  

 

 

 

 

สรุป 
ได้รับอนุมัต ิ ใช้จริง+โอนเพ่ิม ร้อยละ 

31,564,470.00 33,742,067 106.89 
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กองช่าง มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   1   โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ    10.00   

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   0   โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ    00.00  

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน   9  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ    90.00 

หมายเหตุ:   

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

➢ โครงการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  60,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากปัญหาด้านสถานที่ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับความเห็นชอบ

จากสภาเทศบาลเมืองล าพูน ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 

7 กุมภาพันธ์ 2560 ให้เทศบาลฯ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน 102 ไร่ ต.ต้นธง อ.เมือง        

จ.ล าพูน จากเดิมคือก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย มาเป็นศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง

สถานที่ที่จะด าเนินการอยู่นอกเขตเทศบาลซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลต าบลต้นธง และ

ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  ปัจจุบัน เทศบาลฯ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ท ากิจการนอกเขตฯ 

แตอ่ย่างใด รวมทั้งงบประมาณมีไมเ่พียงพอ จงึขอโอนงบประมาณออกไปก่อน 
 

โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

➢ โครงการบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  8,648,660 บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  2,042,077.54   บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการของกองสวัสดิการสังคม ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการบริหารจัดการบุคลากร  ดังนี้          จ านวน 1,492,900 บาท 

      (1) เงนิเดือนพนักงานเทศบาล/เงนิประจ าต าแหน่ง             

      (2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 

2. โครงการแขง่ขันกีฬาชุมชน        จ านวน   90,000 บาท 

3. โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน    จ านวน   25,000 บาท 

4. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนย่อย  จ านวน   50,000 บาท 

5. โครงการส ารวจข้อมูลพืน้ฐานชุมชน     จ านวน   40,000 บาท 

6. โครงการกีฬาประชาชนเทศบาลสัมพันธ์    จ านวน   90,000 บาท 
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7. โครงการสวัสดิการสงเคราะหแ์ละช่วยเหลือประชาชน   จ านวน 200,000 บาท 

8. โครงการบริหารจัดการร้านจ าหน่ายสินค้า Otop Showcase  จ านวน   12,100 บาท 

9. โครงการเลอืกตั้งประธานคณะกรมการชุมชน    จ านวน   22,600 บาท 

10. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนย่อย จ านวน   22,800 บาท  

                           รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น    จ านวน  2,045,400 บาท  

เหตุผลที่สามารถโอนเงินได้: 

 เนื่องจาก กองสวัสดิการสังคม ได้ตั้งงบประมาณในหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้ตาม

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ตามแผนอัตราก าลัง มีต าแหน่งว่าง ท าให้มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ  รวมทั้งมเีงิน

งบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการแล้วแต่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการ

ต่าง ๆ ซึ่งกองชา่งได้รับอนุมัติให้โอนเงินฯ ดังกล่าว 

 -เหตุผลที่ตอ้งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  

 เนื่องจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรายละเอียดเป็นค่าจ้าง

เหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะ ค่าเช่าเครื่องช่ังน้ าหนักรถ ค่าจ้างเหมาก าจัดกิ่งไม้ 

ฯลฯ จึงท าให้ค่าจา่ยในส่วนนี้เกินงบประมาณที่ได้รับ รายละเอียดของค่าใช้จ่ายมีดังนี้ 

 1. ค่าจา้งเหมาเอกชนก าจัดขยะ   

 2. ค่าจา้งเหมาเชา่เครื่องช่ังน้ าหนักรถ 

 3. ค่าจา้งเหมาก าจัดกิ่งไม้ 

 ซึ่งงบประมาณของกองช่าง ตั้งไว้ไม่เพียงพอเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ตั้ง

งบประมาณน้อยลง ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินไปเพิ่มจ่ายให้เพียงพอ    ซึ่งอ านาจในการโอนเงินเป็น

อ านาจของนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 26 

➢ โครงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  775,200.00  บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  744,644.67 บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ ได้รับการโอนมาจากโครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           

ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 

 (1) โครงการบริหารจัดการบุคลากร   

       - เงินเดอืนพนักงานเทศบาล/เงินเพิ่มต่าง/เงนิประจ าต าแหน่ง    จ านวน 700,000 บาท 

 (2) โครงการบริหารจัดการบุคลากร กองชา่ง แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

        - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน   20,000 บาท 
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   (3) โครงการเพิ่มประสทิธิภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์การปฏิบัติงาน  

         - ค่าวัสดุยานพาหนะ      จ านวน   35,000 บาท 

                                   รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิน้   755,000 บาท 

 (เหตุผลที่สามารถโอนเงินได้) 

 เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณในหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

ตั้งไว้ตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ตามแผนอัตราก าลัง มีต าแหน่งว่าง ท าให้มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ  

รวมทั้งกองช่างมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม , ค่าวัสดุยานพาหนะ ของงาน

ก าจัดขยะฯ ซึ่งกองชา่งได้รับอนุมัติให้โอนเงินฯ ดังกล่าว 

 -เหตุผลที่ตอ้งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  

เนื่องจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ ตามรายละเอียดเป็นค่าจ้าง

เหมาพนักงานปฏิบัติงานประจ าโรงบ าบัดน้ าเสีย ขุดลอกท่อระบายน้ า ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า ฯลฯ 

รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าจ้างเหมารถดูดเลน จ้างเหมารถยก จ้างเหมาตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ต่าง ๆ  ของสถานีปรับคุณภาพน้ า ฯลฯ จงึท าให้ค่าจา่ยในส่วนนีเ้กินงบประมาณที่ได้รับ รายละเอียด

ของค่าใช้จ่ายมีดังนี้ 

 1. ค่าจา้งเหมาบุคคลด าเนินงานขุดลอกท่อระบายน้ า,ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า ในเขตเทศบาล 

  2. ค่าจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ า ดูดเลนดินตะกอนท่อระบายน้ า เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน ให้ได้รับบริการที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งปัญหา

หนึ่งที่เทศบาลฯ ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาระบบระบายน้ า โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ าไม่สามารถไหลระบาย

น้ าได้สะดวก ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในท่อระบายน้ า แต่เนื่องจากเทศบาลฯ มีข้อจ ากัดด้านก าลังคน และ

เครื่องมือเครื่องใช้ในการขุดลอกท่อระบายน้ า รวมทั้งงบประมาณด าเนินการฯ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน

ขุดลอกท่อ  ได้อย่างทั่วถึง จงึจา้งเหมาบริษัทเอกชน ด าเนินการขุดลอกและดูดเศษ  ดินเลนในท่อระบายน้ า 

จ านวน 6 แหง่ พืน้ที่รวม 1,160 เมตร ดังนี้ 

 สถานที่ด าเนินงาน 

ล าดับ พื้นท่ีด าเนนิงาน ความยาว/ขนาดท่อ 

1 ถนนเจรญิราษฎร์ ซอย 20(ซอยขา้ง ร.ร.จักรค าคณาทร) 372.00 เมตร/0.30 เมตร 

2 ถนนเจรญิราษฎร์ ซอย 13 163.00 เมตร/0.50 เมตร 

3 ถนนหลังลานตลาดโตรุ่้ง(หลังร้านหมูจ่าเหลา) 114.00 เมตร/0.60 เมตร 

4 ถนนรอบเมอืงนอก(หนา้สวนสาธารณะน้ าพุชา้ง) 68.00 เมตร/0.60 เมตร 

5 ถนนวังซ้าย 298.00 เมตร/1.00 เมตร 

6 ถนนวังขวา 145.00 เมตร/0.60 เมตร 

รวมความยาวท่อทัง้สิน้ 1,160 เมตร 

รวมงบประมาณค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทั้งสิ้น 495,835 บาท 
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 ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินไปเพิ่มจ่ายให้เพียงพอ ซึ่งอ านาจในการโอนเงินเป็นอ านาจของ

นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 26 

 

➢ โครงการจัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  1,545,800.00บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  1,247,871.88 บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการในกองช่างและกองวิชาการและแผนงาน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  

     กองชา่ง 

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(1) โครงการบริหารจัดการบุคลากร  

        - เงินเดอืนพนักงานเทศบาล/เงินเพิ่มต่าง/เงนิประจ าต าแหนง่    จ านวน 456,200 บาท 

(2) โครงการบริหารจัดการบุคลากร กองชา่ง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

        - ค่าจา้งลูกจ้างประจ า      จ านวน  170,000 บาท 

        - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน   150,000 บาท 

กองวิชาการและแผนงาน 

แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ 

 (3) โครงการบริหารจัดการบุคลากร  

         - เงินเดอืนพนักงานเทศบาล/เงินเพิ่มต่าง/เงนิประจ าต าแหน่ง    จ านวน 500,000 บาท 

   รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิน้     1,276,200 บาท 

เหตุผลที่สามารถโอนเงินได้: 

 เนื่องจาก กองช่าง ได้ตั้งงบประมาณในหมวดเงินเดือน(ฝา่ยประจ า) ตั้งไว้ตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้

ตามแผนอัตราก าลัง มีต าแหน่งว่าง จ านวน 3 อัตรา ประกอบกับมีลูกจ้างประจ า กองช่าง ขอลาออกจาก

ราชการ รวมทั้งต าแหน่งว่าง ของกองวิชาการและแผนงาน ท าให้มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ ซึ่งกอง

ช่างได้รับอนุมัติให้ โอนเงนิฯ ดังกล่าว 

 -เหตุผลที่ตอ้งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  

 เนื่องจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ ตามรายละเอียดเป็นค่าจ้าง

เหมาบุคคลดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม และสภาพภูมิทัศน์รอบคูเมือง ฯลฯ ค่าจ้างเหมา

บริษัทเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะ ฯลฯ จึงท าให้ค่าจ่ายในส่วนนี้เกินงบประมาณที่ได้รับ รายละเอียด

ของค่าใช้จ่ายมีดังนี้ 
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 1. ค่าจ้างเหมาบุคคล จ านวน 12 คน ดูแลบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม ศูนย์เศรษฐกิจฯ 

102 ไร่  

 2. ค่าจ้างเหมาเรือนจ าจังหวัดล าพูน ดูแลปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนหย่อม        

คูเมือง เดือนละ 45,000 บาท 

 3. ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลสวนสาธารณะ 2 แห่ง(สวนม่วนใจ๋,สวนน้ าพุช้าง) เดือนละ 

49,000 บาท 

 ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินไปเพิ่มจ่ายให้เพียงพอ ซึ่งอ านาจในการโอนเงินเป็นอ านาจของ

นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 26 

➢  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้/อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  4,027,000.00 บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  1,732,114.29 บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการอื่นในกองช่าง กองวิชาการและแผนงาน       

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการแพทย์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี     

พ.ศ.2561 

 -เหตุผลที่ตอ้งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  

กองชา่ง 

1) โครงการบริหารจัดการบุคลากร      จ านวน  453,460 บาท 

2) โครงการเพิ่มประสทิธิภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์การปฏิบัติงาน  

        จ านวน 177,200 บาท 

3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล จ านวน  132,800 บาท 

กองวิชาการและแผนงาน 

1) โครงการบริหารจัดการบุคลากร    จ านวน  221,000 บาท 

 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์การปฏิบัติงาน  

        จ านวน 100,000 บาท 

กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม 

1) โครงการบริหารจัดการบุคลากร    จ านวน  200,000 บาท 

กองสวัสดิการสังคม 

1) โครงการบริหารจัดการบุคลากร    จ านวน  305,500 บาท 

2) โครงการเพิ่มประสทิธิภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์การปฏิบัติงาน  

        จ านวน     11,000 บาท 
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กองการแพทย์ 

1) โครงการบริหารจัดการบุคลากร    จ านวน  400,000 บาท 

                       รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิน้    จ านวน  2,000,960 บาท 

เหตุผลที่สามารถโอนเงินได้: 

 เนื่องจากเทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณในหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ของแต่ละกองตั้งไว้ตาม

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ตามแผนอัตราก าลัง มีต าแหน่งว่าง รวมทั้งมีเงินงบประมาณคงเหลือจากการด าเนิน

โครงการ ท าให้มงีบประมาณคงเหลือเพียงพอ  ซึ่งกองช่างได้รับอนุมัติให้   โอนเงินฯ ดังกล่าว   

- เหตุผลที่ตอ้งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: 

 ตามรายละเอียดเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า ส าหรับใช้ในการ

เตรียมงานเทศกาลโคมหลากสี และงานเทศบาลลอยกระทง รวมทั้ง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ 

จงึท าให้ ค่าจา่ยในส่วนนี้เกินงบประมาณที่ได้รับ รายละเอียดของค่าใช้จ่ายมีดังนี้ 

 1. วัสดุส านักงาน 

 2. วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 

 3. วัสดุงานบ้านงานครัว 

 4. วัสดุก่อสรา้ง 

 5. วัสดุเกษตร 

 6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 7. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักรหนัก เช่น รถ JCB หน้าตักหลังขุด , เครื่องสูบน้ า,ปั๊มสูบน้ าของของ

สถานีปรับคุณภาพน้ า ฯลฯ 

 ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินไปเพิ่มจ่ายให้เพียงพอ ซึ่งอ านาจในการโอนเงินเป็นอ านาจของ

นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 26 
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กองสวัสดิการสังคม 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการแขง่ขันกฬีาชุมชน ย.5 90,000.00 0.00 0.00 √      

โครงการประชุมประชาคมแผน

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

 

โครงการเลือกต้ังประธาน

คณะกรรมการชุมชน 
ย.5 30,000.00 7,341.00 24.47     √  

 

โครงการอบรมและพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

ยอ่ย 

ย.5 100,000.00 27,200.00 27.20     √  

 

โครงการส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน

ชุมชน 
ย.3 60,000.00 12,000.00 20.00     √  

 

โครงการกีฬาประชาชน

เทศบาลสัมพันธ์ 
ย.5 90,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการประชุมผูน้ าชุมชน ย.5 30,000.00 12,480.00 41.60    √   

โครงการสง่เสริมคุณภาพชวีติผู้

พกิารและผูดู้แลผู้พิการ 
ย.3 20,000.00 17,535.00 87.68     √  

 

โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ 

และช่วยเหลือประชาชน 
ย.3 22,853,600.00 20,742,500.00 90.76     √  

 

โครงการบริหารจัดการร้าน

จ าหน่ายสินค้า OTOP 

Showcase 

ย.4 300,000.00 0.00 0.00 √     

 

โครงการปอ้งกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด 
ย.3 30,000.00 25,240.00 84.13    √ 

 

โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและ

เยาวชนเทศบาลเมืองล าพูน 

(สภาเด็กและเยาวชน) 

ย.6 50,000.00 49,900.00 99.80    √ 

 

โครงการอบรมอาชีพเสริมและ

พัฒนารายได้แกชุ่มชนในเขต

เทศบาลเมืองล าพูน 

ย.4 50,000.00 44,830.00 89.66     √  

 

โครงการสทิธิสตรีและสิทธิเด็ก

ที่ทุกคนพงึรู้ 
ย.3 15,000.00 12,582.00 83.88     √   
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการสง่เสริมและจัดต้ัง

เครือข่ายป้องกันการทุจริต 
ย.6 50,000.00 10,900.00 21.80     √  

 

โครงการหอพักสีขาว ย.6 8,000.00 7,925.00 99.06     √   

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาเครื่องมอื/เครือ่งใช้

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

ย.6 1,233,400.00 855,337.22 69.35     √  

 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
ย.6 2,727,400.00 1,180,866.00 43.30     √  

 

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 

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

 

รวม   19   โครงการ 27,817,400.00 23,043,853.22 82.84  

กองสวัสดิการสังคม มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 19 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   4   โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 21.05 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   0   โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 00.00  

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน  15  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 78.95 

หมายเหตุ:   

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

➢ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน   

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  90,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการดังกล่าว มีการจัด

งานเทศกาลที่ส าคัญของทั้งทางเทศบาลและของรัฐบาล จึงขอเลื่อนการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน

ในปีถัดไป 
 

➢ โครงการกีฬาประชาชนเทศบาลสัมพันธ์   

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  90,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 สันนิบาตเทศบาลจังหวัด

ล าพูน งดการจัดงานกีฬาประชาชนเทศบาลสัมพันธ์ 
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➢ โครงการบริหารจัดการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP Showcase   

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  300,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP Showcase อยู่ระหว่างการ

ซ่อมแซมและยังไม่ได้รับโอนจากส านักนายกรัฐมนตรี 
 

➢ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  30,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากที่ท าการปกครองจังหวัดล าพูน (ศอ.ปส.จ.ลพ.)          

ไม่ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนการด าเนินงานด้านยาเสพติดจากเทศบาลเมอืงล าพูน 

 

โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

➢ ไม่มีโครงการท่ีขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการตลาดสดน่าซื้อ ย.3 10,000.00 10,000.00 100.00    √   

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคใน

เขตเทศบาล 
ย.3 6,000.00 6,000.00 100.00    √  

โครงการบ้านน่าอยู่คูเ่ศรษฐกจิ

พอเพียง 
ย.2 10,000.00 10,000.00 100.00    √ 

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

6,950 

.00 บาท 

โครงการสง่เสริมผู้ประกอบการ

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

โครงการสง่เสริมผู้ประกอบการ

อบรมแต่งผม เสริมสวย 
ย.3 50,000.00 50,000.00 100.00    √  

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

118,140 

.00 บาท 

โครงการสว้มสะอาด ย.2 1,000.00 1,000.00 100.00    √   

โครงการสร้างจิตส านึกในการ

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

โครงการสง่เสริมผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและโรงอาหาร 
ย.3 45,000.00 0.00 0.00 

  

√ 

  

 
  

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ

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

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

38,000 

.00 บาท 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค

ไข้หวัดนก 
ย.3 1,000.00 1,000.00 100.00    √   

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย

เพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 
ย.2 3,000.00 3,000.00 100.00    √   

โครงการพฒันาเมือง เกษตร

อินทรีย ์ปลอดสารพษิทุกชีวิต 

รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ย.2 3,000.00 3,000.00 100.00    √   

โครงการศูนยเ์กษตรอินทรีย ์ ย.2 3,000.00 3,000.00 100.00    √  
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

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 
ย.6 11,463,880.00 11,463,880.00 100.00 

  

  
 √   

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

108,554.

00 บาท 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาเครื่องมอืเครือ่งใช/้

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

ย.6 398,200.00 398,200.00 100.00    √  

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

421,579.

00 บาท 

รวม   15   โครงการ 12,064,080.00 12,005,080.00 99.51  

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 15 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน    1  โครงการ   คิดเป็นรอ้ยละ   6.67 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน    0  โครงการ   คิดเป็นรอ้ยละ  00.00  

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน  14  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  93.33 

หมายเหตุ:   

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

➢ โครงการส่งเสรมิผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงอาหาร 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  45,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อุดหนุนให้ แตง่บประมาณยังไม่ได้รับการอุดหนุน 
 

โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

➢ โครงการบ้านน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียง  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  10,000 บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  6,950 บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการบริหารจัดการบุคลากร ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 โดยอ านาจอนุมัติเป็นของนายกเทศมนตรีเมอืงล าพูน 

สรุป 
ได้รับอนุมัต ิ ใช้จริง+โอนเพ่ิม ร้อยละ 

12,064,080.00 12,168,170 100.86 
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 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: เนื่องจากกิจกรรมการออกตรวจประเมิน มีการ

ก าหนดจุดตรวจเพิ่มขึ้น 2 จุด เพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือ ผักสวนครัว รั้วกินได้ 

(สวนชุมชน)  และถนนน่ามอง จึงส่งผลให้ต้องเพิ่มงบประมาณในการด าเนินงาน ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมนิโครงการบ้านน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 

➢ โครงการส่งเสรมิผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  50,000  บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  118,140 บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการบริหารจัดการบุคลากร ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 โดยอ านาจอนุมัติเป็นของนายกเทศมนตรีเมอืงล าพูน 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: เนื่องจากการก าหนดสถานที่ในการศึกษาดูงานที่

เหมาะสม  ส าหรับการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรมฯ ต้องด าเนินการนอกพื้นที่ และ

จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึน้  เพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

➢ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  20,000  บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  38,000  บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการบริหารจัดการบุคลากร ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 โดยอ านาจอนุมัติเป็นของนายกเทศมนตรีเมอืงล าพูน 

 1.โอนเงินจากโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวนทั้งสิน้ 14,168 บาท 

 2.ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงนิอุดหนุนทั่วไป จ านวนทั้งสิน้  23,832  บาท 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: เนื่องจากสุนัขและแมวที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องจัดหาวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้

เพียงพอต่อการให้วัคซีน เพื่อเป็นการป้องกันโรคอย่างครอบคลุมและเกิดประสทิธิภาพ 

➢ โครงการบริหารจัดการบุคลากร  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  11,463,880  บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  108,554  บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการบริหารจัดการบุคลากร ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 โดยอ านาจอนุมัติเป็นของนายกเทศมนตรีเมอืงล าพูน 
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 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จ้าง

พนักงานจา้งเหมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานรักษาความสะอาด และจา้งเหมาเอกชนเก็บขนกิ่งไม้ ภายในเขต

เทศบาลเมอืงล าพูน 

➢ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  398,200  บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  421,579  บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการบริหารจัดการบุคลากร  ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 โดยอ านาจอนุมัติเป็นของนายกเทศมนตรีเมอืงล าพูน 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: เนื่องจากวัสดุและอุปกรณ์มีจ านวนไม่เพียงพอ  

เครื่องมือ/เครื่องใช้ช ารุดใช้การไม่ได้ ท าให้ต้องจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอ รวมทั้งซ่ อมแซม

เครื่องมือ/เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใชง้านได้ตามปกติ 
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 กองการแพทย์ 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

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 0.00    √ 

 

โครงการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที ่

ย.3 360,000.00 360,000.00 100.00     √  

 

โครงการด าเนินงานด้านพัฒนา

งานสาธารณสุขของ อสม.ใน

ชุมชน 

ย.3 85,000.00 0.00 100.00  √    

 

โครงการอบรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน

เชี่ยวชาญ 

ย.3 300,000.00 0.00 100.00 √    

 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
ย.3 8,853,480.00 8,128,411.87 0.00    √ 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาเครื่องมอื/เครือ่งใช/้

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

ย.3 

 
716,300.00 716,300.00 100.00    √ 

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

600,500 

.00 บาท 

การบริการสาธารณสุข ย.3 60,000.00 0.00 92.11 √      

รวม   7   โครงการ 10,574,780.00 9,404,711.87 88.94  

 

 

กองการแพทย์ มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 7 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   3  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 42.86 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   0  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน   4  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 

 

 

 

สรุป 
ได้รับอนุมัต ิ ใช้จริง+โอนเพ่ิม ร้อยละ 

10,574,780.00 9,932,874.26 93.93 
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หมายเหตุ:   

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

➢ โครงการด าเนินงานด้านพัฒนางานสาธารณสุขของ อสม.ในชุมชน 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  85,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนนิโครงการ: เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงการ

จัดสรรเงินเพื่อด าเนินงานด้านพัฒนางานสาธารณสุขของ อสม.ในชุมชน โดยจัดสรรเป็นโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข และเทศบาลไม่ได้ตั้งโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขไว้ จึงต้อง

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ การด าเนินงานด้านพัฒนาสาธารณสุขของ อสม.ในชุมชน โดยผ่าน

โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุขแทน 
 

➢ โครงการการบริการสาธารณสุข 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  60,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากมีความจ าเป็นในการจัดซื้อวัสดุรายการอื่น ซี่งค่าวัสดุ

รายการอื่นที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จงึโอนงบประมาณในส่วนนี ้ดังรายการตอ่ไปนี้ 

1.โอนเพิ่มค่าวัสดุส านักงาน  20,000 บาท 

2.โอนเพิ่มค่าวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 10,000 บาท 

3.โอนเพิ่มค่าวัสดุก่อสรา้ง  20,000 บาท 

4.โอนเพิ่มค่าวัสดุการเกษตร  10,000 บาท 
 

➢ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูนเชี่ยวชาญ 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  300,000 บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากมีหนังสือจังหวัดล าพูน ที่ ลพ 0023.3/ว 7930 ลง

วันที่  21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขฯ แจ้งให้ อปท.ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติย่างเคร่งครัด โดยส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินได้ตรวจสอบและมีความเห็นว่า มิให้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมิใช่ภารกิจของ อปท. จึงไม่มีการด าเนินการตามโครงการ และงบประมาณในการ

ด าเนินงานของกองช่างไม่เพียงพอ กองช่างจึงขอโอนยอดงบประมาณเต็มจ านวน เพื่อน าไปใช้ในการ

ด าเนนิงานของกองช่าง 

 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 
 

 หนา้ 177 

 

โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

➢ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  716,300  บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  600,500 บาท 

  -แหล่งที่มาของเงนิที่ได้รับการโอนมาจากโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2561 

  -เหตุผลที่ต้องขออนุมัตงิบประมาณเพิ่มเติม: เนื่องจากมีความจ าเป็นในการจัดซื้อวัสดุรายการอื่น 

ซึ่งค่าวัสดุรายการอื่นที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ จึงโอนงบประมาณ จ านวน 600,500 บาท ดังรายการตอ่ไปนี้ 

1. โอนเพิ่มค่าวัสดุส านักงาน      24,700 บาท 

2. โอนเพิ่มค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     18,400 บาท 

3. โอนเพิ่มค่าวัสดุก่อสร้าง      20,000 บาท 

4. โอนเพิ่มค่าวัสดุการเกษตร      10,000 บาท 

5. โอนเพิ่มค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      15,000 บาท 

6. โอนเพิ่มค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    21,500 บาท 

7. โอนเพิ่มค่าวัสดุคอมพิวเตอร์      37,600 บาท 

8. โอนเพิ่มค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์   15,000 บาท 

9. โอนเพิ่มค่าวัสดุงานบ้านงานครัว    22,000 บาท 

10. โอนเพิ่มค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (วัสดุ)    30,000 บาท 

11. โอนเพิ่มค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          200,000 บาท 

12. โอนเพิ่มค่าปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า         174,300 บาท 

13. โอนเพิ่มค่าปรับปรุงและซ่อมแซมระบบน้ าบาดาล  12,000 บาท 
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กองการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

- จัดงานวันลอยกระทง 

- จัดงานวันสงกรานต์ 

ย.1 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00   √ 

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

670,000.

00 บาท 

โครงการจัดงานวันส าคัญของ

ทอ้งถิ่น 

- กจิกรรมวันขึน้ปใีหม่,วันปยิ

มหาราช,วันคล้ายวันประสูติ

พระนางจามเทวี,วันคล้ายวัน

สวรรณคตพระนางจามเทวี วัน

มาฆบูชา ฯลฯ 

ย.1 20,000.00 8,500.00 42.50   √  

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ย.1 5,000.00 5,000.00 100.00   √  

โครงการจัดงานวันวสิาขบูชา ย.1 20,000.00 20,000.00 100.00   √  

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

โครงการอบรมสัมมนา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ย.5 1,000.00 0.00 0.00   √ 

ใชง้บ 

SBMLD ของ

โรงเรียน 

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/

แผนพัฒนาสามปขีองกอง

การศึกษา 

ย.1 3,000.00 3,000.00 100.00   √  

โครงการอินเตอร์เนตเพ่ือ

การศึกษา 
ย.1 20,000.00 0.00 0.00   √ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

โครงการพฒันาบุคลากร ย.1 10,000.00 0.00 0.00 √    

โครงการอบรมบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อพฒันางาน

วชิาการ 

ย.1 5,000.00 0.00 0.00 √    

โครงการแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 
ย.1 2,000.00 0.00 0.00   √ 

โรงเรียน

ด าเนินการ 

โครงการจัดงานวันพัฒนา

การศึกษา 
ย.1 80,000.00 80,000.00 100.00   √ 

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

340,000 

.00 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่

ทางวิชาการ 
ย.1 1,000.00 0.00 0.00 √    

โครงการนเิทศการศึกษา ย.1 50,000.00 0.00 0.00 √   

โอนเงนิไป

โครงการ

ประชุมสัมมนาฯ 

โครงการบ้านหลังเรียน ย.1 40,000.00 0.00 0.00 √   

โอนเงนิไป

โครงการจัด

งานวันพัฒนา

การศึกษา 

โครงการหอสมุดแห่งชาติหริ

ภุญไชย 
ย.1 62,000.00 52,760.00 85.10   √  

โครงการประเมนิคุณภาพการ

จัดการศึกษาและประกัน

คุณภาพโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ย.1 500.00 0.00 0.00   √ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

โครงการวัดผลประเมินผล

ระหวา่งภาคเรียนประจ าภาค

เรียนที่ 1 และ 2 ชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 1-6 

ย.1 8,000.00 0.00 0.00 √    

โครงการมอบใบประกาศนยีบัตร

ฯแกผู่้ส าเร็จการศึกษา ระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

ย.1 20,000.00 20,000.00 100.00   √  

โครงการรณรงค์เพือ่ป้องกันยา

เสพติดในสถานศึกษา 
ย.3 15,000.00 0.00 0.00 √    

โครงการรวบรวมข้อมูลวางแผน

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 
ย.1 10,000.00 7,846.00 78.46   √  

โครงการเร่งรัดคุณภาพของกลุ่ม

วชิาการ 
ย.1 1,000.00 0.00 0.00   √ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

โครงการบริหารจัดการศึกษาเด็ก

พเิศษเรียนร่วม 
ย.1 1,000.00 0.00 0.00   √ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

โครงการพฒันาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
ย.1 50,000.00 50,000.00 100.00   √ 

โอนเพ่ิม 

32,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศด้านการศึกษา 
ย.1 30,000.00 30,000.00 100.00   √  

โครงการประกวดและแข่งขัน

ความเป็นเลิศ 

- โครงการแข่งขันคนเก่ง 

ย.1 50,000.00 45,275.00 90.55   √  

โครงการประกวดหนังสืออ่าน

ประกอบส าหรับเด็ก 
ย.1 2,000.00 0.00 0.00 √    

โครงการทศันศึกษา (กบนอก

กะลา) 
ย.3 10,000.00 0.00 0.00 √    

โครงการจริยธรรม ภูมคิุ้มกัน

ชีวติ 
ย.1 5,000.00 0.00 0.00 √    

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ย.3 100,000.00 100,000.00 100.00   √ 

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

70,000 

.00 บาท 

โครงการสง่เสริมกฬีาและ

นันทนาการ 

- โครงการจัดการแขง่ขันกฬีา

นักเรียน 

ย.3 100,000.00 100,000.00 100.00   √ 

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

106,000 

.00 บาท 

โครงการพฒันาเด็กก่อนวัย

เรียน 
ย.1 20,000.00 18,389.00 91.95   √  

โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ/

เยาวชนในโรงเรียน 
ย.1 20,000.00 20,000.00 100.00   √ 

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

12,000 

.00 บาท 

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 80,000.00 100.00   √ 

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

32,000 

.00 บาท 

ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาครูสอน

เด็กด้อยโอกาส 
ย.1 6,000.00 0.00 0.00 √    
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

1.เงนิอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวัน 

2.เงนิอุดหนุนส าหรับส่งเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษา

ทอ้งถิ่น 

- ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 

- ค่าใชจ้่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 

- ค่าใชจ้่ายในการพัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียน 

- ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ของโรงเรียน 

- ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

(SBMLD) 

- ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมองค์กร

ปกครองส่วนทอ่งถิ่นที่จัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาฯ 

- ค่าใชจ้่ายท าศูนยก์ารเรียนรู้

เฉลิมพระเกยีรตสิถานศึกษาใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น 

- ค่าใชจ้่ายในการรณรงค์

ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

- ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริม

กจิกรรมรักการอ่านใน

สถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ย.1 22,853,180.00 20,513,820 89.76   √ 

โอน

งบประมาณ

ใหโ้รงเรียน

ด าเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย         

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย ณ 

ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

- ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์

การเรียนรู้ด้านการทอ่งเท่ียวใน

สถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

- ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการ

จัดกระบวนการเรียนการสอน

การบริหารตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

- เงนิอุดหนุนส าหรับอาหาร

กลางวัน ส าหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  

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 
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการอาหารเสริม(นม) ย.1 6,729,694.00 6,073,080.06 90.24   √  

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

ย.1 6,520,000.00 6,507,280.00 99.80   √ 

โอน

งบประมาณ

ให ้ร.ร. 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

พัฒนาเครื่องมอืเครือ่งใช้

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

ย.1 3,843,900.00 3,542,891.11 92.17   √ 

1.ค่าน้ า 

ประปาโอนเพิ่ม 

190,000 

2.ค่าซอมแซม

อาคารฯ โอน

เพ่ิม 

1)380,000

2)700,000 

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร 
ย.6 66,970,380.00 61,380,892.32 91.65   √  

รวม   41   โครงการ 108,994,654.00 99,868,733.49 91.63  

 

 

กองการศึกษา มโีครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 41 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   18  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 43.90 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน    0   โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 00.00 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน   23  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 56.10 

หมายเหตุ:   

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

➢ โครงการวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนประจ าภาคเรียนที่ 1 และ 2 ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1-6 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  8,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากโครงการวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนประจ าภาค

เรียนที่ 1 และ 2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นโครงการเกี่ยวกับในส่วนงานโรงเรียน จึงให้โรงเรียน

ด าเนนิการตอ่ไป 

สรุป 
ได้รับอนุมัต ิ ใช้จริง+โอนเพ่ิม ร้อยละ 

108,994,654.00 102,398,733.49 93.95 
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➢ โครงการประกวดหนังสืออ่านส าหรับเด็ก 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  2,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: ด าเนินการแล้วแต่ใช้งบประมาณของแต่ละโรงเรียน เนื่องจาก

โครงการประกวดหนังสืออ่านส าหรับเด็ก เป็นโครงการเกี่ยวกับในส่วนงานโรงเรียน จึงให้โรงเรียน

ด าเนนิการตอ่ไป 
 

➢ โครงการนิเทศศึกษา 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  50,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากงบประมาณได้โอนเงินไปยังโครงการประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการคุณภาพจัดการศกึษาและทัศนศกึษาดูงานของกลุ่มวิชาการ 
 

➢ โครงการบ้านหลังเรียน 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  40,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากงบประมาณได้โอนเงินไปยังโครงการจัดวันพัฒนา

การศกึษา 
 

➢ โครงการทัศนศึกษา (กบนอกกะลา) 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  40,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: ด าเนินการแล้วแต่ใช้งบประมาณของแต่ละโรงเรียน ในการ

ด าเนนิการ เนื่องจากเป็นโครงการเกี่ยวกับในส่วนงานโรงเรียน 
 

➢ โครงการ ๓ ร (รเิริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  20,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: ด าเนินการแล้วแต่ใช้งบประมาณของแต่ละโรงเรียน ในการ

ด าเนนิการ เนื่องจากเป็นโครงการเกี่ยวกับในส่วนงานโรงเรียน 
 

➢ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  6,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: ด าเนินการแล้วแต่ใช้งบประมาณของแต่ละโรงเรียน ในการ

ด าเนนิการ เนื่องจากเป็นโครงการเกี่ยวกับในส่วนงานโรงเรียน 
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➢ ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  20,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: ด าเนินการแล้วแต่ใช้งบประมาณของแต่ละโรงเรียน ในการ

ด าเนนิการ เนื่องจากเป็นโครงการเกี่ยวกับในส่วนงานโรงเรียน 
 

➢ โครงการพัฒนาบุคลากร  

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  10,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องด้วยไม่ได้ด าเนินการจัดการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจา้งกองการศึกษาจงึท าให้ไม่ได้ด าเนินการในส่วนนี้ 
 

➢ โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนางานวิชาการ  

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  5,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องด้วยไม่ได้ด าเนินการจัดการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจา้งกองการศึกษาจงึท าให้ไม่ได้ด าเนินการในส่วนนี้ 
 

➢ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ  

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  15,000  บาท 

-เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากโครงการเกี่ยวกับในส่วนงานโรงเรียน ให้โรงเรียน

ด าเนนิการตอ่ไป 

โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

➢ โครงการส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม (โครงการลอยกระทง/โครงการสงกรานต์) 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  1,200,000 บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  670,000 บาท 

  -แหล่งที่ มาของเงินที่ ได้รับการโอนมาจาก เงินเดือนพนักงานเทศบาล กองการศึกษา                

ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงและประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่

โดยค่าใช้จ่ายในการเตรยีมงานไม่เพียงพอเพราะเป็นงานระดับจังหวัดและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: มีความจ าเป็นต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมเพิ่ม แตง่บประมาณไม่เพียงพอ จงึขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 
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➢ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศกึษาโรงเรยีนในสังกัด  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  20,000 บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  12,000 บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2561 

 จ านวนลูกเสือเนตรนารีที่ไปอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางต้องใช้รถยนต์ไปรับ-ส่ง หลายคัน จึงเป็น

ภาระใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 

 -เหตุผลที่ตอ้งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: งบประมาณไม่เพียงพอจึงขออนุมัติ 

➢ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  100,000 บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  70,000 บาท 

 -แหล่งที่ มาของเงินที่ ได้รับการโอนมาจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองการศึกษา                

ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 เนื่องจากจ านวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีมากและกิจกรรม

การเข้าประกวดแขง่ขันเกมส์ การละเล่นต่าง ๆ ต้องใช้เงนิงบประมาณเพิ่ม 

-เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: มีความจ าเป็นต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมเพิ่ม แตง่บประมาณไม่เพียงพอ จงึขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

➢ โครงการส่งเสรมิกีฬาและนันทนาการ 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  100,000 บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  106,000 บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ         

ที่จังหวัดภูเก็ต เพิ่มขั้น 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม : จ านวนเงินที่อนุมัติในปี งบประมาณ 2560         

ไม่เพียงพอ เพราะโครงการเดียวมีหลายกิจกรรม 
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➢ โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  3,843,900.00 

-จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  1,270,000.00 บาท 

1.ค่าซ่อมแซมอาคารและเรยีนอาคารประกอบ 

  -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  1,080,000 บาท 

   ครั้งที่ 1 จ านวน 380,000 บาท 

   ครั้งที่ 2 จ านวน 700,000 บาท 

  -แหลง่ที่มาของเงนิที่ได้รับการโอนมาจาก  

   ครั้งที่ 1 เงินเดอืนพนักงาน และงบด าเนินงานค่าใช้สอย ลอยกระทง   

   ครั้งที่ 2 จ านวน  700,000 บาท  

  เนื่องจากเงนิงบประมาณที่ตัง้ไว้ในโครงการยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 

  -เหตุผลที่ต้องขออนุมัตงิบประมาณเพิ่มเติม: เนื่องจากงบประมาณมีไมเ่พียงพอส าหรับค่า

ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนเงนิงบประมาณเพิ่ม 

  2.ค่าน้ าประปา:   

  -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  190,000  บาท 

   ครั้งที่ 1 จ านวน 100,000 บาท 

   ครั้งที่ 2 จ านวน   90,000 บาท 

 -แหลง่ที่มาของเงนิที่ได้รับการโอนมาจาก 

  ครั้งที่ 1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุแผนงานการศาสนาและนันทนาการ ,งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  

  ครั้งที่ 2 เงินเดอืนพนักงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 

  เนื่องจากเงนิงบประมาณที่ตัง้ไว้ในโครงการยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องจ่ายค่าใช้น้ าประปาของ

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณ

เพิ่ม 
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➢ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  50,000 บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  32,000 บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการนิเทศศึกษา ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2561 เนื่องจากโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการพัฒนาให้ครูเปิด

โลกทัศนม์ีความรูแ้ละความเข้าใจ เรื่องของการเรยีนการสอนแบบใหม่และทันสมัย 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: เพื่อเพิ่มกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับการเรียนการ

สอนให้มกีารพัฒนามากยิ่งขึน้ 

➢ โครงการจัดงานวันพัฒนาการศึกษา 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  80,000 บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  340,000 บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการแหล่งที่มาขอเงินที่ได้รับการโอนมาจาก 

โครงการบ้านหลังเรียน , งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ,งบบุคลากร ประเภท ค่าจ้าง

พนักงานจา้ง (อุดหนุนทั่วไป) ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 

 เนื่องจากโครงการจัดงานวันพัฒนาการศึกษา เป็นการพัฒนาใหค้รูและนักเรียนเปิดโลกทัศน์เรื่อง

ของการเรียนการสอนแบบใหม่และทันสมัยให้เข้ากับยุค ศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เป็นการให้ครูและนักเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเหตุผลที่ตอ้งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

 1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา งบบุคลากร ประเภทเงนิเดือนพนักงาน  

 2.งานศกึษาไม่ก าหนดระดับ งบบุคลากร ประเภท ค่าจา้งพนักงานจา้ง (อุดหนุนทั่วไป) 

 3.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 

โครงการบ้านหลังเรยีน 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: เพื่อเพิ่มกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับการเรียนการ

สอนให้มากยิ่งขึน้ 

➢ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และวางแผนงานจัดการคุณภาพจัด

การศึกษาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มวิชาการ 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  80,000 บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  32,000 บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการนิเทศศึกษา ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2561 เนื่องจากโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และวางแผนงานจัดการคุณภาพจัด
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การศึกษาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มวิชาการ เป็นการพัฒนาให้ครู มีความรู้ความเข้าใจกับการเรียน

การสอนให้มคีุณภาพและเป็นแนวปฏิบัติการสอนให้ดียิ่งขึน้ 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิด

ประโยชน์กับการเรียนการสอนให้มีการพัฒนามากยิ่งขึน้ 

โครงการของเทศบาลเมืองล าพูนที่ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณในโครงการ  

➢ โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพโรงเรียนสังกัดเทศบาล  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  500  บาท 

 -เหตุผลที่ไม่ใชง้บประมาณ: เนื่องจากโครงการซับซ้อนกับโครงการที่ด าเนินการอยู่แล้ว 

➢ โครงการเร่งรัดคุณภาพของกลุ่มวิชาการ 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  1,000  บาท 

 -เหตุผลที่ไม่ใชง้บประมาณ: ได้ด าเนินการอย่างนอ้ย เดือนละ 1 ครัง้ แตไ่ม่ใช้งบประมาณ 

➢ โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  2,000  บาท 

 -เหตุผลที่ไม่ใช้งบประมาณ: เนื่องจากโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นโครงการ

เกี่ยวกับในส่วนงานโรงเรียน ให้โรงเรียนด าเนนิการตอ่ไป 

➢ โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ทางวชิาการ 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  1,000  บาท 

 -เหตุผลที่ไม่ใชง้บประมาณ: เนื่องจากโครงการซับซ้อนกับโครงการที่ด าเนินการอยู่แล้ว 

➢ โครงการบริหารจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรยีนร่วม 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  1,000  บาท 

 -เหตุผลที่ไม่ใชง้บประมาณ: เนื่องจากโครงการซับซ้อนกับโครงการที่ด าเนินการอยู่แล้ว 
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ส านักปลัดเทศบาล 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

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.1 350,000.00 186,405.54 53.26     √   

โครงการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม

ทอ้งถิ่น  
ย.1 180,000.00 180,000.00 100.00     √  

โอนเพ่ิม 

จ านวนทัง้สิน้ 

7,108.26 

บาท 

โครงการอนุรักษบ์า้นเก่า ย.1 200,000.00 40,500.00 20.25     √   

โครงการอบรมอาสาสมัคร

มัคคุเทศก์แกเ่ยาวชนประชาชน

และพนักงานเทศบาล 

ย.1 20,000.00 20,000.00 100.00     √   

โครงการอนุรักษแ์ละบ ารุงรักษา

แมน้่ ากวง 
ย.2 40,000.00 39,820.00 99.55     √   

โครงการสง่เสริมการใชสิ้นค้า

ไทย/ข่วงคนเตียวหละปูน  
ย.4 250,000.00 250,000.00 100.00     √  

โอนเพ่ิม 

170,000 

บาท และ

250,000 

บาท กันเงนิ

เหล่ือมปี 

250,000 

บาท 

โครงการจัดท าโปรแกรมเพื่อใช้

ส าหรับประชาสัมพันธ์การ

ทอ่งเท่ียวเมอืงล าพูน ภายใต้

แผน SMART TOURISM CITY 

ย.4 500,000.00 500,000.00 100.00      √  

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ ย.5 10,000.00 10,000.00 100.00     √   

โครงการจัดการเลือกต้ัง ส.ว/

ส.ส./สมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารทอ้งถิ่น   

ย.6 500,000.00 0.00 0.00  √    
โอนลดไป

โครงการอื่น 

โครงการวันเทศบาล ย.6 20,000.00 20,000.00 100.00     √   
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการประเมนิผลบุคลากร

ขององค์กร 
ย.6 5,000.00 0.00 0.00   √  

โครงการฝึกอบรมสัมมนา

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

จ้าง  

ย.6 100,000.00 100,000.00 100.00   √  

โครงการฝึกอบรมสัมมนา

คณะผูบ้ริหารและสมาชิก

สภาเทศบาล 

ย.6 100,000.00 99,982.80 99.98   √  

โครงการฝึกอบรมสัมมนา

คณะผูบ้ริหาร ผูอ้ านวยการ

กอง หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้า

งาน 

ย.6 100,000.00 100,000.00 100.00   √  

โครงการเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(โครงการเทดิทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์) 

ย.6 10,000.00 10,000.00 100.00   √  

โครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันทเ์พ่ือ

ปกปอ้งสถาบันส าคัญของ

ชาติ 

ย.6 20,000.00 20,000.00 100.00   √  

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ย.6 15,010,442.00 14,710,474.76  98.00   √  

โครงการพฒันาวัสดุและ/หรือ

ครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ย.6 1,210,800.00 1,210,800.00 100.00   √ 

โอนเพ่ิม 

687,754 

.00 

โครงการปรับปรุง ซอ่มแซม

และจัดท าส่ิงอ านวยความ

สะดวกส าหรับคนพกิาร/

ผู้สูงอายุในเขตฯ 

ย.6 200,000.00 200,000.00 100.00   √  

โครงการเงินอุดหนุน

หน่วยงานอื่น ๆ  
ย.6 30,000.00 30,000.00 100.00   √  
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย  

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการจัดระเบียบสังคม ย.6 15,000.00 15,000.00 100.00   √  

โครงการจัดระเบียบและ

พัฒนาระบบการจราจร (การ

ปอ้งกันอุบัติเหตุและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลวันส าคัญ 

ย.6 10,000.00 10,000.00 100.00   √  

โครงการฝึกซอ้มแผนปอ้งกัน

ภัยฝา่ยพลเรือน 
ย.6 10,000.00 9,950.00 99.50   √  

โครงการฝึกอบรมดับเพลิง

และอพยพหนีไฟให้กับสถาน

ประกอบการ ร้านค้า หรือ

สถานที่มคีวามเสียงในเขต

เทศบาล 

ย.6 10,000.00 10,000.00 100.00   √  

โครงการอบรมพัฒนา

เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

ประชาชนหรอือาสาสมัคร 

ย.6 15,000.00 15,000.00 100.00   √  

โครงการฝึกอบรมด้านสา

ธารณภัยให้กับนักเรียนใน

สังกัดเทศบาล 

ย.6 16,000.00 16,000.00 100.00   √  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิม

ศักยภาพและประสิทธิภาพ

ใหก้ับเจ้าหน้าที่งานปอ้งกัน 

ย.6 45,000.00 44,950.00 99.89   √  

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพพนักงานเทศบาล 
ย.6 30,000.00 29,400.00 98.00   √  

โครงการบริหารจัดการ

บุคลากร แผนงานรักษา

ความสงบภายใน 

ย.6 5,426,180.00 5,180,959.00 95.48   √  

โครงการพฒันาวัสดุและ/หรือ

ครุภัณฑ์ แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ย.6 188,800.00 70,946.00 37.58   √  
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

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 1,363,875.00 96.33   √  

โครงการพฒันาวัสดุและ/หรือ

ครุภัณฑ์ แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ย.6 13,500.00 6,453.00 47.80   √  

โครงการจัดระเบียบและ

พัฒนาระบบการจราจร 
ย.6 500,000.00 43,467.00 8.69   √  

เงนิประกันสังคม ย.6 266,274.00 246,300.81 92.50   √  

เงนิส ารองจ่าย ย.6 400,000.00 307,602.60 76.90   √  

เงนิบ ารุงสันนิบาตเทศบาล ย.6 155,700.00 0.00 0.00   √  

เงนิช่วยพเิศษ ย.6 1,000.00 0.00 0.00   √  

เงนิช่วยเหลือค่าครองชีพฯ 

(ชคบ.) 
ย.6 389,500.00 341,676.00 87.72   √  

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

เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ย.6 931,000.00 930,924.00 99.99   √  

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ผู้รับบ านาญ 
ย.6 50,000.00 34,400.00 68.80   √  

ค่าช าระหน้ีเงนิต้น 

-เงนิกูอ้อมสิน 

-เงนิกู ้กสท. 

ย.6 1,585,300.00 1,584,146.15 99.93   √  

รวม   42   โครงการ 32,231,180.00 30,989,738.66 96.15  

 

 

ส านักปลัดเทศบาล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 42 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน    1  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ    2.38 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน    0   โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน  41  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  97.62 

 

 

สรุป 
ได้รับอนุมัต ิ ใช้จริง+โอนเพ่ิม ร้อยละ 

32,231,180.00 31,003,346.92 96.19 
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หมายเหตุ:   

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

➢ โครงการจัดการเลือกตั้ง ส.ว / ส.ส. / สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 

-จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  500,000  บาท 

  -เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ: เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้มีการประกาศ

ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ว / ส.ส. / สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่น 
 

โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

➢ โครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถ่ิน 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  180,000   บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  7,108.26   บาท 

 -แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับการโอนมาจากโครงการอนุรักษ์บ้านเก่า ในงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  พ.ศ.2561 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: ตามที่ เทศบาลเมืองล าพูนได้จัดท าโครงการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (คุ้มเจ้ายอดเรือน) ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ชุมชน  เนื่องจากลักษณะบ้านอยู่อาศัยของเจ้ายอดเรือน เป็นบ้านไม้ที่สมบูรณ์แบบ เป็นอาคาร

เก่าแก่ที่อยู่ในเขตก าแพงเมืองล าพูน ทั้งสภาพแวดล้อมและทิศทาง เห็นควรอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้

รับทราบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สืบต่อไป ทั้งนี้ในการจัดท าโครงการมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการต่าง ๆ ดังนี้ คือ ค่าสาธารณูปโภค , ค่าจัดซื้อสิ่งของจัดแสดง , ค่าเช่าสถานที่ , ค่าวัสดุงานบ้าน

งานครัว , ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ , ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ เป็นต้น ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ มีไม่

เพียงพอ จงึได้ด าเนินการโอนงบประมาณเพิ่มเพื่อให้ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 

➢ โครงการส่งเสรมิการใช้สินค้าไทย/ข่วงคนเตียวหละปูน  

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  250,000 บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  420,000 บาท 

 -แหลง่ที่มาของเงนิที่ได้รับการโอนมาจาก  

 1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

 2.โครงการบริหารจัดการพพิิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: เนื่องจาก เทศบาลเมืองล าพูนได้ด าเนินการจัด

กิจกรรม Concert in the Park “ดนตรีในสวน” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยวเมืองล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออก
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ทางด้านวัฒนธรรม ความสามารถในการเล่นดนตรี การแสดงและการขับร้องเพลง สนับสนุนให้เด็ก 

เยาวชน กล้าแสดงออกในทางที่ดี และเห็นคุณค่าในตัวเอง โดยก าหนดจัดกิจกรรมฯ ในระหว่างวันที่     

15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 21.00 น. ณ ศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  ทั้งนี้ได้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม เช่น 

ค่าเครื่องเสียง ค่าการแสดง ค่าป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอ จึง

ได้ด าเนินการโอนงบประมาณเพิ่มเพื่อให้ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 

➢ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้/อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  1,210,800 บาท   

  ประกอบด้วยค่าใชจ้า่ยหมวดค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ ์ดังนี้  

   1. วัสดุส านักงาน     

  2. วัสดุไฟฟ้าวทิยุ    

   3. วัสดุงานบ้านงานครัว   

  4. วัสดุก่อสรา้ง 

  5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

  6. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 

  7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

   8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 

  9. วัสดุอื่น 

   10. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สนิ  

  11. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

  12. ค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างาน 

  13. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  687,754  บาท 

  1. วัสดุส านักงาน     

  2. วัสดุก่อสรา้ง 

  3. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 

  4. วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 -แหลง่ที่มาของเงนิที่ได้รับการโอนจากรายจ่ายหมวดต่าง ๆ ดังนี้ 

   1. ค่าช าระหนี้เงนิกู้ธนาคารออมสิน   

   2. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (ตั้งตามกรอบจ านวนสมาชิกสภาฯ 18 คน 

ปัจจุบันมสีมาชิกจ านวน 17 คน จงึท าให้มีงบประมาณคงเหลือ) 
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   3. เงินอุดหนุนส านักงานท้องถิ่นจังหวัดล าพูน (ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากมีระเบียบ

เกี่ยวกับการเบิกจ่าย) 

  4. เงินเดือนพนักงานเทศบาล (ได้ตั้งงบประมาณไว้ตามกรอบอัตราก าลัง จึงท าให้มี

งบประมาณคงเหลือ) 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

ราชการทั่วไปของเทศบาล และรายการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล

โดยเฉพาะ และปฏิบัติงานด้านเลขานุการประชุมคณะผู้บริหาร งานกิจการสภา และงานรัฐพิธี งานดูแล

รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ งานดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล การจัดซื้อ-การเบิกจ่าย

วัสดุเชื้อเพลิงรถราชการของเทศบาลทุกคัน จึงท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าวัสดุในหมวดต่าง ๆ ที่ตั้ง

งบประมาณรายจ่ายไว้มีไม่เพียงพอต่อการบริหารงานในด้านต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินจาก

หมวดอื่น ๆ เพื่อมาเพิ่มจา่ยใหเ้พียงพอเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการของเทศบาลเมอืงล าพูน 
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2. ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบจากแหล่งอื่น ในรอบ 6 เดือนหลัง 

กองการแพทย์ 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

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.3 174,215.00 144,215.00 82.78     √  

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 3,609.00 75.50    √  

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 14,395.00 100.00   √   

โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ย.3 8,400.00 8,400.00 100.00    √  

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการ

ด าเนินงานหมูบ่า้นจัดการ

สุขภาพ 

ย.3 28,560.00 27,960.00 97.90   √   

โครงการสง่เสริมการด าเนินงาน

ของชมรมผูสู้งอายุชุมชนใน

เทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 27,000.00 27,000.00 100.00    √  
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

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.3 115,000.00 106,000.00 92.17   √  

โครงการอนามัยแมแ่ละเด็ก ย.3 4,000.00 2,500.00 62.50   √  

โครงการอาสาสมัครร่วมใจ

เย่ียมผูป้ว่ยสูงวัยใส่ใจผู้พกิาร 
ย.3 40,300.00 39,800.00 98.76   √  

โครงการเยี่ยมบา้นประชาชน

และฟื้นฟูสมรรถภาพ/ผู้พิการ/

ผู้ป่วยเรือ้รงั 

ย.3 5,000.00 5,000.00 100.00   √  

โครงการดูแลและส่งเสริม

สุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาล

เมืองล าพูน 

ย.3 33,500.00 33,500.00 100.00   √  

โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไมค่ิด

ฆา่ตัวตายเทศบาลเมืองล าพูน 
ย.3 14,000.00 14,000.00 100.00   √  

โครงการปอ้งกันความพกิาร

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง

ล าพูน 

ย.3 5,000.00 5,000.00 100.00   √  

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 4,320.00 100.00   √  

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 27,600.00 100.00   √ 

เกินงบฯ 

502.00 บาท 

โครงการบอกเล่าข่าวสาร

สุขภาพทางเสียงตามสายของ

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 ไม่ใช้งบฯ 0.00 0.00   √  
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

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     √  

 โครงการอบรมพ่ีเล้ียงเด็กในสถาน  

 ประกอบการส าหรับเล้ียงเด็กฯ 
ย.3 8,000.00 0.00 0.00     √  

โครงการปอ้งกันและแกไ้ข

ปัญหาโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์ใน

วัยรุ่นเทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 38,195.00 38,195.00 100.00    √ 

เกิน

งบประมาณ 

7,500.00 

บาท 

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 3,390,400.00 100.00   √ 

เกิน

งบประมาณ 

394,864 

.47 บาท 

โครงการระบบบริการการ 

แพทยฉ์ุกเฉินเทศบาลเมืองล 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 9,731.00 100.00   √  

โครงการคัดกรองภาวะโลหิตจาง

จากการขาดธาตุเหล็กในเด็กฯ 
ย.3 2,600.00 2,568.20 98.78    √  

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 

ศาสตร ์

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 1,500.00 100.00   √  

โครงการปอ้งกันและควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคมอืเทา้

ปากและโรคติดต่อในศูนยเ์ด็ก

เล็กเทศบาลเมืองล าพูน 

ย.3 62,281.00 62,281.00 100.00   √  

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ

ความปลอดภัยให้ห่างไกลโรค

จากการท างาน 

ย.3 16,060.00 14,248.00 88.72   √  

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 32,692.00 100.00   √  

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 

ศาสตร ์

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 59,853.00 99.01   √   

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.3 489,285.00 489,285.00 100.00    √  

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 

ศาสตร ์

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 4,710,354.20 59.36  

กองการแพทย์ มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 75 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   0    โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   0    โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  0.00 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน  75  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
 

 
 

➢ โครงการอบรมผู้น านักเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  27,600   บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  502   บาท 

 -แหลง่ที่มาของเงนิที่ได้รับการโอนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมอืงล าพูน 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม : มีการอนุมัติงบประมาณ ภายหลังการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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➢ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  38,195   บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  7,500   บาท 

 -แหลง่ที่มาของเงนิที่ได้รับการโอนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมอืงล าพูน 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม : มีการอนุมัติงบประมาณ ภายหลังการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

➢ โครงการการให้บรกิารในกองการแพทย์ 

 -จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ:  จ านวน  3,390,400   บาท 

 -จ านวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม:  จ านวน  394,864.47   บาท 

 -แหลง่ที่มาของเงนิที่ได้รับการโอนจาก เงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงล าพูน 

 -เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม: เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานจ้าง

เหมา กองการแพทย์ 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธ 

ศาสตร ์

งบประมาณ (บาท)   ผลการด าเนินการ 

ท่ีได้รับอนุมัต ิ

ใช้จริง 

(เบิกจ่าย          

ณ ปัจจุบัน) 

ร้อยละ          

(เบิกจ่าย 

ณ ปัจจุบัน) 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

โครงการตูน้้ าด่ืมหยอดเหรียญ ย.3 ไม่ใช้งบ 0.00 0.00   √  

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคใน

โรงเรียน 
ย.3 ไม่ใช้งบ 0.00 0.00   √   

โครงการฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ย.6 ไม่ใช้งบ 0.00 0.00   √  

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ

สุนัขบา้ 
ย.3 23,832 23,832 100.00   √  

เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

รวม 4 โครงการ 23,832 23,832   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มโีครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน   0  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 

❖ จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ มีจ านวน   0   โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 

❖ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ มีจ านวน   4  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
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การด าเนินโครงการของแต่ละกองในภาพรวม

ส ำนกัปลดัเทศบำลฯ กองสำธำรณสขุฯ กองวิชำกำรฯ กองคลงั กองชำ่ง กองกำรศกึษำ กองสวสัดิกำรสงัคม กองกำรแพทย์

3. การด าเนินโครงการของแต่ละกองในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 2 

(ร้อยละ) 
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4. 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 
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    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองล าพูนมีโครงการที่  บรรจุอยู่ ในแผนการด าเนินงาน จ านวน          

156 โครงการ งบประมาณตามแผนด าเนนิงานจ านวน 236,603,084 บาท จ าแนกตามยุทธศาสตรไ์ด้ดังนี้ 

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  ศลิปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

88 168,002,800 47 109,884,654 65.41 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

25 37,944,347 10 11,059,660 29.15 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
94 41,145,898 19 33,735,380 81.99 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

96 96,786,940 8 9,775,650 10.10 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน และการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

21 3,003,000 15 1,430,800 47.65 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้

เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี 

82 125,274,470 57 70,716,940 56.45 

รวม 406 472,157,455 156 236,603,084 50.11 
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แผนภูมิ ร้อยละของการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่1, 

109,884,654 

ยทุธศาสตรท์ี ่2, 

11,059,660 

ยทุธศาสตรท์ี ่3, 

33,735,380 

ยทุธศาสตรท์ี ่4, 

9,775,650 

ยทุธศาสตรท์ี ่5, 

1,430,800 

ยทุธศาสตรท์ี ่6, 

70,716,940 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 รวมทั้งส้ิน 236,603,084 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1

46%

ยุทธศาสตร์ที่ 2

5%

ยุทธศาสตร์ที่ 3

14%

ยุทธศาสตร์ที่ 4

4%

ยุทธศาสตร์ที่ 5

1%

ยุทธศาสตร์ที่ 6

30%
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จากการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและงบประมาณทีได้รับการจัดสรรในปี           

พ.ศ.2561 จ าแนกตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จะเห็นได้ว่า  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 168,002,800 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เป็นเงนิทั้งสิ้นจ านวน 109,884,654 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 65.41 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.

2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 37,944,347 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 11,059,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี      

พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 41,145,898 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 33,735,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.99 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี   

พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 96,786,940 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 9,775,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.10 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี        

พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 3,003,000 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1,430,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.65 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี          

พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น 125,274,470 บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 70,716,940 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.45 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี      

พ.ศ.2561 
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5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบ 6 เดือนหลัง 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 

88 47 30.13 24 51.06 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยนื 

25 10 6.41 10 100.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

และคุณภาพชีวิต 
94 19 12.18 18 94.74 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

96 8 5.13 7 87.50 

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการมีสว่นร่วมของประชาชน 
21 15 9.62 12 80.00 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้

เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี 

82 57 36.54 52 91.23 

รวมทั้งสิ้น 406 156 100.00 123 78.85 

  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561) 
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สรุปได้ดังน้ี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในช่าง 6 เดือนหลัง 

จะพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน  88 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561จ านวน  

47  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.06 จากจ านวนโครงการที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จะพบว่า  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน  25 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561จ านวน  

10  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  จากจ านวนโครงการที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จะพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 94 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561 จ านวน  19  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่าย

แล้วเสร็จจ านวน 18 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 94.74 จากจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จะพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน  96 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561

จ านวน  8  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 จากจ านวน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จะพบว่า ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีโครงการ

ทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 21 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2561 จ านวน 15 โครงการ 

ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 จากจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 

 จะพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมอืง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดี  มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 82 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 

2561 จ านวน 57  โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 52 โครงการคิดเป็นรอ้ยละ 91.23 จาก

จ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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ผลส ารวจความพึงพอใจ 

ของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 

ของเทศบาลเมืองล าพูน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถ่ิน ของเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปี พ.ศ.2561 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ทั้ง 17 ชุมชน ที่มีต่อแผนพัฒนา

เทศบาลเมอืงล าพูน สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามชุมชน  

 

เขต ชื่อชุมชน 
จ านวนที่ตอบ

แบบสอบถาม 
คดิเป็นร้อยละ 

1 

1.ชุมชนชัยมงคล 21 5.53 

2.ชุมชนประตูลี้ 30 7.89 

3.ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม 18 4.74 

4.ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง 14 3.68 

5.ชุมชนศรบีุญเรอืง 12 3.16 

6.ชุมชนบ้านหลวย 18 4.74 

7.ชุมชนสันป่ายางหลวง 17 4.47 

8.ชุมชนช่างฆ้อง 15 3.95 

2 

1.ชุมชนสันดอนรอม 57 15.00 

2.ชุมชนจามเทวี 15 3.95 

3.ชุมชนมหาวัน 48 12.63 

3 

1.ชุมชนไก่แก้ว 24 6.32 

2.ชุมชนสันป่ายางหนอ่ม 8 2.11 

3.ชุมชนหนองเส้ง 42 11.05 

4.ชุมชนสวนดอก 22 5.79 

5.ชุมชนพระคงฤาษี 13 3.42 

6.ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 6 1.58 

รวมทั้งสิ้น 380 100 
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ตารางท่ี 2 แสดงความถี่ด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 1 ปี  0 0 

1 – 5 ปี  7 1.8 

6 – 10 ปี   27 7.1 

11 – 15 ปี        21 5.5 

15 ปีขึ้นไป 325 85.5 

รวม 380 100.0 

จากตารางที่ 2 แสดงความถี่ด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

จ านวน 380 คน พบว่า ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 15 ปีขึ้นไป  จ านวน 325 คน คิดเป็น

ร้อยละ 85.5  รองลงมามีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 6 – 10 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1  

และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 11 – 15 ปี จ านวน 21 คิดเป็นร้อยละ 5.5 จากผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงความถี่ด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 
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ต ่ากว่า 18  ปี        
1%

18 – 30  ปี
5% 31 - 40 ปี 

13%

41 – 50 ปี          
11%

51 - 60 ปี        
27%

61 ปีขึ้นไป 
43%

แผนภูมิแสดงความถี ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ตารางท่ี 3 แสดงความถี่ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 18  ป ี 4 1.1 

18 – 30  ป ี 20 5.3 

31 - 40 ป ี 48 12.6 

41 – 50 ป ี 43 11.3 

51 - 60 ป ี 104 27.4 

61 ปีขึ้นไป 161 42.4 

รวม 380 100.0 

จากตารางที่ 3 แสดงความถี่ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 380 คน พบว่า ส่วนใหญ่ 

มีอายุ  61 ปีขึ้นไป  จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4  รองลงมามีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 104 

คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 และมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 จากผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 

 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงความถี่ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 4 แสดงความถี่ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม     

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 131 34.5 

หญิง 249 65.5 

รวม 380 100.0 

จากตารางที่ 4 แสดงความถี่ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 380 คน พบว่า ส่วนใหญ่     

เป็นเพศหญิง จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 และเป็นเพศชาย จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 

ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงความถี่ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม     
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ตารางท่ี 5 แสดงความถี่ด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 92 24.2 

มัธยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า 114 30.0 

อนุปริญญาหรอืเทยีบเท่า 51 13.4 

ปริญญาตร ี          105 27.6 

สูงกว่าปริญญาตรี 15 3.9 

อื่นๆ 3 0.8 

รวม 380 100.0 

จากตารางที่ 5 แสดงความถี่ด้านระดับการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 380คน พบว่า 

ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมามีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 และมีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 92  

คิดเป็นรอ้ยละ 24.2 ตามล าดับจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงความถี่ด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม     
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ตารางท่ี 6 แสดงความถี่ด้านอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม     

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ           33 8.7 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   18 4.7 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 96 25.3 

รับจ้าง   151 39.7 

นักเรยีน/นักศึกษา 5 1.3 

เกษตรกร 3 .8 

อื่นๆ 74 19.5 

รวม 380 100.0 

จากตารางที่ 6 แสดงความถี่ด้านอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 380คน พบว่า ส่วน

ใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

จ านวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.3 และอาชีพอื่นๆ ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ ผู้สูงอายุ แม่บ้าน เป็นต้น จ านวน 

74 คิดเป็นรอ้ยละ 19.5 ตามล าดับจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงความถี่ด้านอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม     
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ตารางท่ี 7 แสดงความถี่ด้านรายได้ต่อเดือนของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม     

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 บาท   70 18.4 

5,000-10,000 บาท 142 37.4 

10,001-15,000 บาท 64 16.8 

15,001-20,000 บาท 42 11.1 

มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 62 16.3 

รวม 380 100.0 

จากตารางที่ 7 แสดงความถี่ด้านรายได้ต่อเดือนของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 

380คน พบว่า ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.40 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40 และมีรายได้ต่อเดือน

ระหว่าง 10,001-15,000 บาทจ านวน 64  คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 ตามล าดับจากผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 

 

แผนภูมิที่ 6 แสดงความถี่ด้านรายได้ต่อเดือนของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม     
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่น 

ความหมายของระดับค่าเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับ มากที่สุด 4.21 - 5.00 80.01 – 100.00 

ระดับ มาก 3.41 - 4.20 60.01 – 80.00 

ระดับ ปานกลาง 2.61 - 3.40 40.01 – 60.00 

ระดับ นอ้ย 1.81 - 2.60 20.01 – 40.00 

ระดับ นอ้ยที่สุด 1.00 - 1.80 1.00 – 20.00 

 

ตารางที่  8  แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

1. ท่านพอใจในการจัดการศกึษาของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมอืงล าพูน มากน้อยเพียงใด 

3.82 .760 76.40 ระดับ มาก 

2. ท่านพอใจในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทาง

ศาสนาต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา และ

การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์  และการสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม  เช่น งานสงกรานต์ งานลอย

กระทง ของเทศบาลเมืองล าพูน มากน้อยเพียงใด 

4.00 .735 80.00 ระดับ มาก 

3. ท่านมีความพึงพอใจในการน าหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานของเทศบาลเมือง

ล าพูน มากน้อยเพียงใด 

3.73 .793 74.60 ระดับ มาก 

4.ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์

สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตเทศบาลเมือง

ล าพูน มากน้อยเพียงใด 

3.75 .789 75.00 ระดับ มาก 

5.1 ความพึงพอใจการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนรว่มในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

3.63 .767 72.60 ระดับ มาก 

5.2 ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

 

3.61 .793 72.20 ระดับ มาก 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

5.3 ความพึงพอใจมีการรายงานผลการด าเนินงาน

ของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 

3.59 .835 71.80 ระดับ มาก 

5.4 ความพึงพอใจประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก

การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.63 .797 72.60 ระดับ มาก 

ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ งท่ าน ใน ภ าพ รวม ขอ ง

ยุทธศาสตร์น้ี 

3.71 .673 74.20 ระดับมาก 

จากตาราง ที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 1 ในเรื่องพอใจในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ

ทางศาสนาต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา และการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และการสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม  เช่น งานสงกรานต์ งานลอยกระทง ของเทศบาลเมืองล าพูน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 

รองลงมามีความพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน ค่าเฉลี่ย 3.82 และเรื่องพึง

พอใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ค่าเฉลี่ย 3.75 

ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์   

ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศกึษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก  โดยมีคา่เฉลี่ย 3.71 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

- ควรปรับปรุงรา้นอาหาร เชน่ ก๋วยเตี๋ยว รา้นขายของสด เพราะมีกลิ่นแรงมาก 

- พอใจในกิจกรรมเนืองในวันส าคัญต่างๆทางศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมไทยเป้นอย่างมาก คิดว่าคง

จะได้รว่มเดินขบวนรว่มโครงการและกิจกรรมอีกตลอดไป 
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ตารางที่   9  แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

6. ท่านพอใจกับการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวใน

เขตเทศบาลเมอืงล าพูน มากน้อยเพียงใด 

3.63 .806 72.60 ระดับมาก 

7. ท่านพอใจกับการจัดการเหตุร าคาญ (เช่น 

กลิ่นขยะกลิ่นควัน กลิ่นจากท่อระบายน้ า เสียง

รบกวน ขยะ น้ าเสีย ปัญหาหมอกควัน ฯลฯ) มาก

น้อยเพียงใด 

3.34 .958 66.80 ระดับปาน

กลาง 

8. ท่านพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมในการด าเนินงาน

ในด้านการใช้พลังงานและพลังงานทางเลือก 

(เช่น การใช้รถรางไฟฟ้า หลอด LED ส่งเสริมการ

ใช้จักรยาน ฯลฯ) มากน้อยเพียงใด 

3.54 .835 70.80 ระดับมาก 

9.1 ความพึงพอใจการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนรว่มในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

3.51 .743 70.20 ระดับมาก 

9 .2 ความพึ งพอใจการประชาสั มพั นธ์ ให้

ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.49 .784 69.80 ระดับมาก 

9.3 ค วามพึ งพ อ ใจมี ก ารรายงานผลการ

ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน

ทราบ 

3.45 .779 69.00 ระดับมาก 

9.4 ความพึงพอใจประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.45 .799 69.00 ระดับมาก 

ความพึ งพ อ ใจขอ งท่ าน ในภ าพ รวมขอ ง

ยุทธศาสตร์น้ี 

3.49 .696 69.80 ระดับมาก 

จากตารางที่  9 แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 2 ในเรื่องพอใจกับการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองล าพูน อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 รองลงมาคือเรื่องพอใจกับการจัดการเหตุร าคาญ (เช่น กลิ่นขยะกลิ่นควัน กลิ่น

จากท่อระบายน้ า เสียงรบกวน ขยะ น้ าเสีย ปัญหาหมอกควัน ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย 3.54  และเรื่องพึงพอใจการเปิด
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โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.51  ตามล าดับ จากผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของยุทธศาสตร์   

ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.49 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

- ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านีจ้ะดีมาก 

 

ตารางท่ี 10 แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ 

 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

10.1 ความพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพ

อนามัยเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัด

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุหรือการส่งเสริมการออก

ก าลังกาย 

3.99 .769 79.80 ระดับมาก 

10.2 ความพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพ

อนามัยเรื่องการป้องกันโรค เช่น การรณรงค์

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หรือไข้เลือดออก 

4.04 .785 80.80 ระดับมาก 

10.3 ความพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพ

อนามัยเรื่องการรักษาพยาบาล เชน่ การ

รักษาพยาบาลคลินิกชุมชนอบอุ่นของเทศบาล

เมืองล าพูน 

4.01 .820 80.20 ระดับมาก 

10.4 ความพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพ

อนามัยเรื่องการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในเขต

เทศบาล มากน้อยเพียงไร  เช่น การเยี่ยมบ้าน

ประชาชน 

3.88 .829 77.60 ระดับมาก 

10.5 ความพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพ

อนามัยเรื่องการใหบ้ริการด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 

 

3.83 .826 76.60 ระดับมาก 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

11 .1  ค วามพึ งพ อ ใจกั บ การบ ริก ารด้ าน

สวัสดิการสงเคราะห์ของเทศบาลเมืองล าพูน 

เรื่องการแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผูต้ิดเชือ้เอดส์ ของเทศบาลเมืองล าพูน 

4.04 .740 80.80 ระดับมาก 

11 .2  ความพึ งพ อ ใจกั บ การบ ริก ารด้ าน

สวัสดิการสงเคราะห์ของเทศบาลเมืองล าพูน 

เรื่องการด าเนินงานดูแลป้องกันยาเสพติด 

(กองทุนแมข่องแผน่ดิน/ทูบีนัมเบอร์วัน) 

3.67 .822 73.40 ระดับมาก 

12.1 ความพึงพอใจกับการด าเนินงานของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง

ล าพูนในด้านตลาดสด 

3.59 .838 71.80 ระดับมาก 

12.2 ความพึงพอใจกับการด าเนินงานของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง

ล าพูนในด้านการรักษาความสะอาดในพื้นที่

สาธารณะ 

3.51 .842 70.20 ระดับมาก 

12.3 ความพึงพอใจกับการด าเนินงานของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง

ล าพูนในด้านสุขาภิบาลน้ าและอาหาร (การ

ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ าพ อ าห าร  น้ า ดื่ ม  แ ล ะ

ร้านอาหาร) 

3.56 .792 71.20 ระดับมาก 

12.4 ความพึงพอใจกับการด าเนินงานของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง

ล าพูนในด้านการแก้ไขปัญหาเหตุ เดือดร้อน

ร าคาญ 

3.42 .848 68.40 ระดับมาก 

12.5 ความพึงพอใจกับการด าเนินงานของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง

ล าพูนในด้านงานควบคุมโรคจากสัตว์ (โรคพิษ

สุนัขบ้า ไข้หวัดนก คุณภาพโรงฆา่สัตว์) 

 

3.71 .807 74.20 ระดับมาก 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

13.1 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้าน

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

เสนอโครงการ/กิจกรรม 

3.57 .761 71.40 ระดับมาก 

13.2 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้าน

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ

โครงการ/กิจกรรม 

3.54 .776 70.80 ระดับมาก 

13.3 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านมี

การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/

กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3.53 .760 70.60 ระดับมาก 

13.4 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้าน

ประโยชน์ที่ ประชาชนได้รับจากการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

3.54 .806 70.80 ระดับมาก 

ความพึ งพ อ ใจขอ งท่ าน ในภ าพ รวมขอ ง

ยุทธศาสตร์น้ี 

3.71 .641 74.20 ระดับมาก 

จากตารางที่ 10 แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพ

ชีวิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องพึง

พอใจกับการบริการด้านสุขภาพอนามัยเรื่องการป้องกันโรค เช่น การรณรงค์ป้องกันโรคไข้ห วัดใหญ่ หรือ

ไข้เลือดออก และพึงพอใจกับการบริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ของเทศบาลเมืองล าพูน เรื่องการแจกเบี้ยยัง

ชีพแก่ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ของเทศบาลเมอืงล าพูน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 เท่ากัน 

รองลงมาเรื่องพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพอนามัยเรื่องการรักษาพยาบาล เช่น การรักษาพยาบาลคลินิก

ชุมชนอบอุ่นของเทศบาลเมืองล าพูน ค่าเฉลี่ย 4.01 และเรื่องพึงพอใจกับการบริการด้านสุขภาพอนามัยเรื่อง

การส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุหรือการส่งเสริมการออกก าลังกาย ค่าเฉลี่ย 3.99 

ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3    

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชวีิต อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.71 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

- อยากใหเ้พิ่มข่วงคนเตว บริเวณถนนรอบเมืองใน ทางทิศตะวันตก อกีแห่งหนึ่งหลังจากที่ย้ายไปอยู่

ทางฝ่ังตะวันออกท าให้ถนนทางดา้นทิศตะวันตกดูเงยีบเหงาไป 

- มีกลิ่นเหม็นจากร้านขายปลาสด อาหารทะเล ล้างน้ าลงท่อ 

- ควรท าความสะอาดตลาดสดหนองดอกให้สะอาดกว่านี้โดยเฉพาะเขียงหมู ของทะเล สกปรกมาก น้ า

เฉอะแฉะ ไม่น่าเข้าไปซือ้ เพราะตลาดหนองดอกเป็นศูนย์รวมของการจา่ยตลาด 

 

ตารางที่  11  แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิ

สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

14.1 ความพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและ

การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขต

เทศบาลเมอืงล าพูนด้านถนน/ตรอกซอย/ทางเท้า 

3.46 

 

 

 

.780 69.20 ระดับมาก 

14.2 ความพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและ

การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขต

เทศบาลเมืองล าพูนด้านท่อระบายน้ า/รางระบาย

น้ า 

3.33 .829 66.60 ระดับปาน

กลาง 

14.3 ความพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและ

การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขต

เทศบาลเมืองล าพูนด้านไฟฟ้าแสงสว่าง/การ

ซ่อมแซมไฟฟ้า 

3.55 .872 71.00 ระดับมาก 

14.4 ความพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและ

การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขต

เทศบาลเมืองล าพูนด้านการน าสายไฟฟ้าและสาย

สื่อสารลงใต้ดิน   

3.91 .822 78.20 ระดับมาก 

14.5 ความพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและ

การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขต

เทศบาลเมืองล าพูนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่

ผูพ้ิการและผู้สูงอายุ 

3.77 .803 75.40 ระดับมาก 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

15.1  ความพึงพอใจในความสะอาดและความมี

ระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่สาธารณะในความ

รับผิดชอบของเทศบาล ด้านสวนสาธารณะ 

3.57 .771 71.40 ระดับมาก 

15.2  ความพึงพอใจในความสะอาดและความมี

ระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่สาธารณะในความ

รับผิดชอบของเทศบาล ด้านสุสาน 

 

3.60 .757 72.00 ระดับมาก 

15.3 ความพึงพอใจในความสะอาดและความมี

ระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่สาธารณะในความ

รับผิดชอบของเทศบาล ด้านลานออกก าลังกาย 

3.59 .812 71.80 ระดับมาก 

16.1 ความพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริม

อาชีพและพัฒนารายได้แก่ประชาชนของเทศบาล

เมืองล าพูน ด้านข่วงคนเตียว 

3.74 .860 74.80 ระดับมาก 

16.2 ความพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริม

อาชีพและพัฒนารายได้แก่ประชาชนของเทศบาล

เมืองล าพูน ด้านส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านชุมชน 

3.64 .849 72.80 ระดับมาก 

16.3 ความพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริม

อาชีพและพัฒนารายได้แก่ประชาชนของเทศบาล

เมืองล าพูน ด้านตลาดไชยชนึก (กาดก้อม/พระเจ้า

เพ่อเล้อ)  

3.75 .804 75.00 ระดับมาก 

16.4 ความพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริม

อาชีพและพัฒนารายได้แก่ประชาชนของเทศบาล

เมืองล าพูน ด้านตลาดผักกลางคืน (ตลาดสองเลน) 

3.71 .813 74.20 ระดับมาก 

16.5 ความพึงพอใจกับกิจกรรมการส่งเสริม

อาชีพและพัฒนารายได้แก่ประชาชนของเทศบาล

เมืองล าพูน ด้านตลาดโต้รุง่ 

3.63 .796 72.60 ระดับมาก 

17.1 ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมือง

เก่าและการท่องเที่ยวเมืองล าพูน  ด้านพิพิธภัณฑ์

ชุมชนเมือง 

3.76 .803 75.20 ระดับมาก 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

17.2 ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมือง

เก่าและการท่องเที่ยวเมืองล าพูน  ด้านคุ้มเจ้ายอด

เรือน 

3.68 .801 73.60 ระดับมาก 

17.3 ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมือง

เก่าและการท่องเที่ยวเมืองล าพูน  ด้านรถรางน า

เที่ยว 

3.84 .801 76.80 ระดับมาก 

17.4 ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมือง

เก่ าและการท่องเที่ ยวเมืองล าพูน   ด้ านการ

ประชาสัมพันธ์แนะน าด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

3.73 .832 74.60 ระดับมาก 

18.1 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ

โครงการ/กิจกรรม 

3.50 .781 70.00 ระดับมาก 

18.2 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านการ

ประชาสั มพั นธ์ ให้ ป ระชาชนรับ รู้ ข้ อมู ลของ

โครงการ/กิจกรรม 

3.45 .734 69.00 ระดับมาก 

18.3 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านมี

การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/

กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3.50 .728 70.00 ระดับมาก 

18.4 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้าน

ประโยชน์ที่ ป ระชาชนได้ รับ จากการด า เนิ น

โครงการ/กิจกรรม 

3.48 .780 69.60 ระดับมาก 

ความพึ งพอ ใจของท่ าน ในภาพรวมของ

ยุทธศาสตร์น้ี 

3.63 .639 72.60 ระดับมาก 

 

จากตารางที่ 11 แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน       

ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 4 ในเรื่องพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้ างและ

การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูนด้านการน าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้

ดิน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 รองลงมาเรื่องพึงพอใจกับการบริหารจัดการเมืองเก่าและการ
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ท่องเที่ยวเมืองล าพูน ด้านรถรางน าเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.84 และเรื่องพึงพอใจกับสภาพการก่อสร้างและการ

บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการและ

ผูสู้งอายุ ค่าเฉลี่ย 3.77 ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4    

การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

- อยากใหเ้พิ่มข่วงคนเตวบริเวณรอบเมืองใน ทางดา้นทิศตะวันตกอีกทางหนึ่ง หลังจากย้ายไปอยู่ฝัง่

ตะวันออกท าให้ถนนด้านทิศตะวันตกดูเงยีบเหงาไป 

- ตลาดไชยชนึกควรจะจัดสถานที่จอดรถใหเ้ป็นระเบียบ โดยเฉพาะหัวมุมและที่จอดรถฝั่งหอ้งน้ า ควรมี

ทางเข้า-ออก รถจะได้ไม่ติด 

 

ตารางที่  12  แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

19. ท่านพึงพอใจกับบทบาทการปฏิบัติงานของ

แกนน าชุมชนมากน้อยเพียงใด  

(เชน่ อสม. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม

ผูสู้งอายุ ฯลฯ) 

3.86 .794 77.20 ระดับมาก 

20. ท่านพึงพอใจกับการจัดประชุมรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูนมาก

น้อยเพียงใด (เช่น การประชาคมแผนชุมชน การ

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล) 

3.68 .798 73.60 ระดับมาก 

21. ท่านพึงพอใจในการที่เทศบาลสนับสนุนและ

เปิดโอกาสให้ประชาชนตระหนักในบทบาทหน้าที่ 

และรับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ ในด้าน

การเมอืงการปกครองมากน้อยเพียงใด 

3.64 .792 72.80 ระดับมาก 

22.1 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ

โครงการ/กิจกรรม 

3.59 .734 71.80 ระดับมาก 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

22.2 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านการ

ประชาสั มพั นธ์ ให้ ป ระชาชนรับ รู้ ข้ อมู ลของ

โครงการ/กิจกรรม 

3.58 .776 71.60 ระดับมาก 

22.3 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้านมี

การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/

กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3.56 .765 71.20 ระดับมาก 

22.4 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมด้าน

ประโยชน์ที่ ป ระชาชนได้ รับ จากการด า เนิ น

โครงการ/กิจกรรม 

3.55 .782 71.00 ระดับมาก 

ความพึ งพ อ ใจขอ งท่ าน ในภ าพ รวมขอ ง

ยุทธศาสตร์น้ี 

3.64 .700 72.80 ระดับมาก 

 

จากตารางที่ 12 แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 5 ในเรื่องพึงพอใจกับบทบาทการปฏิบัติงานของแกนน าชุมชน (เช่น อสม. 

คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือ

เรื่องพึงพอใจกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน (เช่น การประชาคม

แผนชุมชน การประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล) ค่าเฉลี่ย 3.68 และเรื่องพึงพอใจในการที่เทศบาล

สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนตระหนักในบทบาทหน้าที่ และรับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ ใน

ด้านการเมอืงการปกครองคา่เฉลี่ย 3.64 ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 5     

การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

3.64 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของแกนน าควรปรับปรุง บางท่านไม่สม่ าเสมอ ไม่ค่อยติดตาม 
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ตารางที่  13  แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง 

การบรหิารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

23.1 ความพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการ

ประชาชนในหน่วยงานของเทศบาลด้านการ

รักษาพยาบาล (ศูนย์บริการสาธารณสุข) 

3.96 .872 79.20 ระดับมาก 

23.2 ความพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการ

ประชาชนในหน่วยงานของเทศบาลด้านงาน

ทะเบียนและบัตร 

3.84 .783 76.80 ระดับมาก 

23.3 ความพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการ

ประชาชนในหน่วยงานของเทศบาลด้านงานช าระ

ภาษี 

3.80 .766 76.00 ระดับมาก 

23.4 ความพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการ

ประชาชนในหน่วยงานของเทศบาลด้านงานรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ 

 

3.65 .780 73.00 ระดับมาก 

24.1 ความพึงพอใจกับการจัดระเบียบสังคม ของ

เทศบาลเมืองล าพูน ด้านการจัดระเบียบหาบเร่ 

แผงลอย 

3.51 .770 70.20 ระดับมาก 

24.2 ความพึงพอใจกับการจัดระเบียบสังคม ของ

เทศบาลเมอืงล าพูน ด้านการตดิตั้งป้ายโฆษณา 

3.43 .771 68.60 ระดับมาก 

24.3 ความพึงพอใจกับการจัดระเบียบสังคม ของ

เทศบาลเมืองล าพูน ด้านการดูแลความปลอดภัย

ทรัพย์สินสาธารณะ 

3.52 .794 70.40 ระดับมาก 

2 5 .1 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ กั บ รู ป แ บ บ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองล าพูน ด้านเสียง

ตามสาย 

3.75 .865 75.00 ระดับมาก 

2 5 .2 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ กั บ รู ป แ บ บ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองล าพูน ด้าน

วารสาร 

3.54 .872 70.80 ระดับมาก 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

2 5 .3 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ กั บ รู ป แ บ บ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองล าพูน ด้านรถ

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

3.53 .876 70.60 ระดับมาก 

2 5 .4 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ กั บ รู ป แ บ บ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองล าพูน ด้าน

เว็บไซต์เทศบาล 

3.52 .929 70.40 ระดับมาก 

2 5 .5  ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ กั บ รู ป แ บ บ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองล าพูน ด้านเพจ

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองล าพูน 

3.54 .905 70.80 ระดับมาก 

25.6 ความพึงพอใจกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์

ของเทศบาลเมืองล าพูน ด้านระบบ wifi ฟรี 

3.50 1.018 70.00 ระดับมาก 

26. ท่านพอใจในการช่วยเหลือประชาชนด้านการ

จัดการด้านภัยพิบัติ (เช่น วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย 

ฯลฯ) มากน้อยเพียงใด 

3.68 .846 73.60 ระดับมาก 

27.1 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมการเปิด

โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วม ในการ เสนอ

โครงการ/กิจกรรม 

3.51 .791 70.20 ระดับมาก 

27.2 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมการ

ประชาสั มพั นธ์ ให้ ป ระชาชนรับ รู้ ข้ อมู ลของ

โครงการ/กิจกรรม 

3.52 .763 70.40 ระดับมาก 

27.3 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมมีการ

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

ให้ประชาชนทราบ 

3.50 .770 70.00 ระดับมาก 

27.4 ค ว ามพึ งพ อ ใจขอ งท่ าน ในภ าพ รวม

ประโยชน์ที่ ป ระชาชนได้ รับ จากการด า เนิ น

โครงการ/กิจกรรม 

3.51 .830 70.20 ระดับมาก 

ความพึ งพ อ ใจขอ งท่ าน ในภ าพ รวมขอ ง

ยุทธศาสตร์น้ี 

3.60 .662 72.00 ระดับมาก 
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จากตารางที่ 13 แสดงระดับความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

การเมือง การบริหารราชการท้องถิ่นใหเ้ป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

จ านวน 380คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 6 ในเรื่องพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้ าที่ให้บริการ

ประชาชนในหน่วยงานของเทศบาลด้านการรักษาพยาบาล (ศูนย์บริการสาธารณสุข) อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมาคือเรื่อง  พึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในหน่วยงานของเทศบาลด้าน

งานทะเบียนและบัตร ค่าเฉลี่ย 3.84 และเรื่องพึงพอใจบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในหน่วยงานของ

เทศบาลด้านงานช าระภาษี ค่าเฉลี่ย 3.80ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

- เสียงตามสายได้ยินไม่ชัดเจน ผูป้ระกาศเสียงตามสายบางคนพูดไม่ชัดเจน ท าให้ฟังไม่ชัดเจน 

- ประชาชนได้ประโยชน์และมีส่วนร่วม กับทางเทศบาลในการด าเนินโครงการและกิจกรรมเป็นอย่าง

มาก คิดว่าคงจะมีโอกาสได้รว่มโครงการที่เทศบาลจัดขึน้แบบนีไ้ปเรื่อย ๆ 

- อยากใหท้ าความสะอาดถนน ซอยหมู่บ้านให้สะอาด และตัดต้นไม้ 

- เสียงตามสาย จุดที่มีล าโพงมากกว่า 2 ตัวดังมากเกินไป 

- อยากใหท้างเทศบาลมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงออกมาถ่ายตามท้องถนน 

- มีสุนัขจรจัดจ านวนมาก อยากใหท้างเทศบาลชว่ยหาวิธีก าจัดด้วย 

- อยากใหดู้แลท่อระบายน้ าอุดตันตามสนามกีฬา ท่อระบายน้ าตัน และมีกลิ่นเหม็น ระบายน้ าไม่สะดวก 

- เวลาประชาชนในชุมชนมปีัญหา ขอความช่วยเหลอืทางเทศบาลจะช้ามาก ควรบริการให้เร็วกว่านี ้  

ตารางท่ี 14 แสดงความพึงพอใจในภาพรวมของการพัฒนาท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 

รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้ านส่ งเสริม

คุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

3.72 .673 74.40 ระดับมาก 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 

3.49 .696 69.80 ระดับมาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

และคุณภาพชวีิต 

3.71 .641 74.20 ระดับมาก 

ยุ ท ธศาสต ร์ที่  4  ก ารพั ฒ น าด้ าน ระบ บ

โครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมือง

เก่ า  รวมทั้ งการพัฒ นาเศรษฐกิ จและการ

ท่องเที่ยว 

3.63 .639 72.60 ระดับมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความ

เข้มแข็ งของชุมชนและการมีส่ วนร่วมของ

ประชาชน 

3.64 .700 72.80 ระดับมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม การเมือง การบริหารราชการท้องถิ่นให้

เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

3.60 .662 72.00 ระดับมาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 3.63 .667 72.60 ระดับมาก 

 

 จากตารางที่ 14 แสดงความพึงพอใจในภาพรวมของการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่ น 

ค่าเฉลี่ย 3.72 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.71  และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ค่าเฉลี่ย 3.64 ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของการพัฒนา

ท้องถิ่นของเทศบาลเมอืงล าพูน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เมืองล าพูน  
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บรกิารของเทศบาล 

 ตารางท่ี  15  แสดงระดับความพึงพอใจในการให้บรกิารของเทศบาล  

 รายการ ค่าเฉลี่ย Std. 

Deviation 

ร้อย

ละ 

แปลผล 

ด้านการอ านวยความสะดวก 

1. ส านักงานมีความสะอาดและสวยงาม 

3.66 .710 73.20 ระดับมาก 

2. การจัดสถานที่ภายในส านักงาน  3.62 .740 72.40 ระดับมาก 

3. สถานที่นั่งพักส าหรับประชาชนที่มาติดต่อมีจ านวนเพียงพอ 3.54 .734 70.80 ระดับมาก 

4. ห้องน้ า - หอ้งสว้มมีจ านวนเพียงพอกับประชาชนที่มาใช้

บริการ 

3.44 .765 68.80 ระดับมาก 

5. ห้องน้ า - หอ้งสว้มมีความสะอาดน่าใช้บริการ 3.43 .778 68.60 ระดับมาก 

6. บริการน้ าดื่มมีเพียงพอกับจ านวนประชาชนที่มาใช้บริการ 3.54 .769 70.80 ระดับมาก 

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและปลอดภัย 3.53 .790 70.60 ระดับมาก 

8. ส านักงานมปี้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 3.69 .747 73.80 ระดับมาก 

9. ส านักงานมปี้ายแสดงชื่อแผนก /ชื่อฝา่ยชัดเจน 3.74 .726 74.80 ระดับมาก 

10. ส านักงานมีระบบการจัดล าดับการให้บริการ 3.66 .741 73.20 ระดับมาก 

11. เสียงประชาสัมพันธ์เช่น เสียงเรยีกชื่อ ดังชัดเจน 3.67 .745 73.40 ระดับมาก 

12. บริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 3.62 .775 72.40 ระดับมาก 

13. งานบริการเสียงตามสายนอกเวลาราชการ 3.59 .859 71.80 ระดับมาก 

ความพึงพอใจของท่านในภาพรวม 3.59 .647 71.80 ระดับมาก 

 

จากตารางที่ 15 แสดงระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจในการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองล าพูน ดา้นส านักงานมีป้าย

แสดงชื่อแผนก /ชื่อฝ่ายชัดเจน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 รองลงมาคือด้านส านักงานมีป้ายแสดง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.69 และด้านเสียงประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงเรียกชื่อ ดังชัดเจน 

ค่าเฉลี่ย 3.67 เท่ากันตามล าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

และจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ

ด้านต่างๆ ของเทศบาล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 
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แผนภูมิท่ี 8 แสดงระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  16  แสดงความถี่ในการมาใช้บรกิารงานบริการประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน  

 รายการ ความถี่ ล าดับความถี่การมาใช้

บริการ 

1. งานของสถานธนานุบาล  53 14 

2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – แจง้เหตุไฟไหม้ 46 15 

3. งานภาษี (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี

ป้าย) 

180 6 

4. การเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล          97 13 

5. การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์  198 5 

6. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  111 10 

7. การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน  119 9 

8. การขอใชสุ้สาน   137 8 

9. การขอรับใบอนุญาตสถานที่ประกอบกิจการต่างๆ  71 11 

10. งานทะเบียนราษฎร์ 282 2 

11. งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 149 7 

12. การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร   61 12 

13. การขอรับบริการเก็บขนขยะ       232 3 

14. ศูนย์บริการสาธารณสุข 309 1 

15. การบริการเบีย้ยังชีพ 204 4 

16. อื่นๆ โปรดระบุ………………………… 17 16 
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จากตารางที่ 16 แสดงความถี่ในการมาใช้บริการงานบริการประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 380 คน ส่วนใหญ่มาใช้บริการงานบริการประชาชนของเทศบาลเมืองล าพูน

ในเรื่อง  การขอรับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข มากที่สุด โดยมีความถี่ในการมาใช้บริการจ านวน 309 

ครั้ง รองลงมาคือเรื่องงานทะเบียนราษฎร์ โดยมีความถี่ในการมาใช้บริการจ านวน 282 ครั้ง และการบริการ

จัดเก็บขยะ โดยมีความถี่ในการมาใช้บริการจ านวน 232 ครั้ง ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงระดับความถี่ในการรับบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองล าพูน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

- อยากให้หน่วยงานของเทศบาลได้เข้ามาดูแลและจัดการตามซอยต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพราะยังมีบาง

ซอยที่มีที่ดนิรกร้างว่างเปล่า ท าให้ต้นไม้ใบหญ้าปกคลุม พอถึงหน้าแลง้ท าให้ต้นไม้แหง้ เกรงว่าจะเกิด

อันตราย เชน่ ไฟไหม้ เป็นต้น จึงอยากใหเ้ทศบาลดูแลจัดการอย่างจริงจัง 

- เสียงตามสายได้ยินไม่ทั่วถึง ท าให้ไม่ได้รับรู้ข่าวสารของทางเทศบาล 

- สะพานไม้ข้ามคูเมืองช ารุดบ่อย ควรดูแลแก้ไขให้ดี และแข็งแรง ตรวจสอบปรับปรุงอย่าสม่ าเสมอ 

เพื่อความปลอดภัยของผูท้ี่สัญจรไปมา 

- นกพิราบที่หน้าวัดไชยมงคลมีเยอะมาก เพราะมีคนเอาอาหารมาให้ เดือดร้อนชาวบ้าน 

- ถนนวังซ้ายมีแตข่ยะ ต้นไมเ้ยอะ 

- ช่วยท าความสะอาดตลาดสดหนองดอก เพราะเป็นตลาดอันดับหนึ่งของจังหวัดล าพูน 
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- ตลาดตอนเย็นฝั่งลานเจา้แม่ควรจัดให้เป็นระเบียบไม่ควรให้รถขับสวนไปมา ควรจอดรถข้างนอกแล้ว

เดินเข้ามาซือ้ของจะดูเป็นระเบียบและสวยงามนา่เดินซือ้ของ 

- อยากใหท้ าสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนหนา้ส านักงานเทศบาล 

- อยากให้ดูแลป้ายโฆษณาต้นไม้ข้างทางบดบังการมองเห็น รถที่จะออกจากซอยไม่เห็นรถที่ขับมา

ทางตรง ซึ่งอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

- อยากให้มีถังขยะแยกเป็นส่วน ๆ ไว้ตามจุดสาธารณะที่มีคนมาใช้บริการมาก ๆ เช่น บริเวณวัด 

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
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ตารางแสดงความพึงพอใจในภาพรวมของการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ย้อนหลัง 3 ปี 

รายการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน

ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ภ าพ ก าร ศึ ก ษ า 

เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

3.51 
ระดับ

มาก 
3.60 

ระดับ

มาก 
3.72 

ระดับ

มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

3.29 

ระดับ

ปาน

กลาง 

3.54 
ระดับ

มาก 
3.49 

ระดับ

มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน

สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
3.55 

ระดับ

มาก 
3.70 

ระดับ

มาก 
3.71 

ระดับ

มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน

ระบบ โครงสร้ างพื้ น ฐาน  ภู มิ

สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า 

รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

3.30 

ระดับ

ปาน

กลาง 

3.49 
ระดับ

มาก 
3.63 

ระดับ

มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

และการมสีว่นร่วมของประชาชน 

3.30 

ระดับ

ปาน

กลาง 

3.47 
ระดับ

มาก 
3.64 

ระดับ

มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน

สั งคม  การ เมื อ ง การบริห าร

ราชการท้องถิ่ นให้ เป็นไปตาม

หลักการบริหารจัดการที่ดี 

3.29 

ระดับ

ปาน

กลาง 

3.44 
ระดับ

มาก 
3.60 

ระดับ

มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 3.37 

ระดับ

ปาน

กลาง 

3.54 
ระดับ

มาก 
3.63 

ระดับ

มาก 

 

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



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล  เป็นขั้นตอนส ำคัญในกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนตำมแผนจะมี

ประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับกำรติดตำมและประเมินผลเพื่อให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนตำม

แผนบรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้ำหมำยเพียงใดหรือไม่ 

การจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ขั้นตอน 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

วางแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถ่ิน ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 

จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ 

ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนเมษายน 

ครั้งท่ี 2 ภายในเดือนตุลาคม 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่  19 ตุลาคม 2561 ได้

ก าหนดให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีจะต้องรายงานผลและเสนอความ

คิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมิน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 โดยให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 ข้อ 12 
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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

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  

คร้ังที่ 1 

ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

คร้ังที่ 2 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่  
19 ตุลาคม 2561ให้ด าเนินการภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 

ให้ด าเนินการภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561) 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครัง้ที่ 2 
 

    หน้า ๒๔๓ 
 

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองล ำพูน และข้อ 29 (4) แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล ดังนี้ 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองล ำพูน ประกอบด้วย 

1. นำยสมพงค์    ค ำสำร   เภสัชกรเชี่ยวชำญ  ประธำนกรรมกำร 

2. น.ส.บุญทวี    ถำน้อย   สมำชิกสภำเทศบำล   กรรมกำร 

3. นำยนิทัศน์    อินทเจริญศำนต์ สมำชิกสภำเทศบำล   กรรมกำร 

4. นำยณรงค์    วงค์วำร   สมำชิกสภำเทศบำล   กรรมกำร 

5. นำยถวัลย์    ค ำธง   ผูแ้ทนประชำคมเมอืง   กรรมกำร 

6. นำงรัชนีย์    สินธุผัด   ผูแ้ทนประชำคมเมอืง   กรรมกำร 

7. นำยสุทัศน์    องค์คุณำ  พนักงำนช่ำงระดับ 7   กรรมกำร 

8. นำยนิวัฒน์ชัย  รัตนช์เลศ  ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมกำร 

9. นำงจนิดำ    รัตนอังกูร  ผูท้รงคุณวุฒิ    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 2 
 

    หน้า ๒๔๔ 
 

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 

โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีหน้ำที่ช่วยคณะกรรมกำร

ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นข้อ 29 (4) 

 

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




	ปก1 ติดตาม 2561 ครั้งที่ 2
	คำนำ
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	ภาคผนวก
	ปก2 ติดตาม 2561 ครั้งที่ 2

