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คานา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ได้กาหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นราย 6 เดือน
บัดนี้ การดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ได้ครบรอบระยะเวลา 12 เดือนแล้ว จึงขอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2560 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2561) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบโดยทั่ ว กั น แ ละเพื่ อ ให้ ผู้ ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้กากับดูแลการดาเนินงาน ตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมถึงปรับปรุงการดาเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครลาปาง
พฤศจิกายน 2561

สารบัญ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561)

หน้า
สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม

1

สรุปผลการดาเนินงาน (แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)

1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง
และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ

1
3
4
5
8
9
10

สรุปผลการดาเนินงาน (แยกตามสานัก/กอง)

11
11
12
12
13
14
17
18

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

19

สานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
สานักการศึกษา
สานักการช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม

สรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลนครลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
******************************
ด้ว ยคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาล ได้รายงานการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อผู้บริหาร
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอรายงานการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 กันยายน 2561) ดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
เทศบาลนครล าปาง มี โ ครงการตามแผนการด าเนิ น งาน จ านวนทั้ ง สิ้ น 166 โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ 360,399,558 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 190,511,254.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.86
ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น

โครงการ
แล้วเสร็จ
123

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
32
11

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

166

101

65

2. สรุปผลการดาเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง มี โ ครงการทั้ ง หมด 32 โครงการ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ 96,525,200 บาท งบประมาณที่ ใ ช้ ไ ป
89,775,580.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
28

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
4

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

32

21

11

-2 ยกเลิกโครงการ จานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

1 รณรงค์การเลือกตั้ง

เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง

2 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลาปาง
และสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชน
และสรรหาคณะกรรมการชุมชน

เนื่องจากยังไม่มี พ.ร.บ. การเลือกตั้ง

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
นครลาปาง

เนื่องจากนายกฯ สั่งการให้ปรับปรุงระเบียบฯ
การดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
จึงจาเป็นต้องชะลอโครงการไปก่อน
เนื่องจากมีหนังสือทักท้วง จาก สตง. เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ระเบียบฯ การสมทบกองทุน
จึงต้องชะลอการดาเนินงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

 ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 11 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

1 รณรงค์การเลือกตั้ง

เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง

2 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลาปางและ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
3 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เนื่องจากยังไม่มี พ.ร.บ. การเลือกตั้ง

4
5
6
7
8

เนื่องจากวิทยากรไม่สามารถมาบรรยาย
ในห้วงเวลาที่กาหนด จึงทาให้ต้องเลื่อน
ระยะเวลาการทาโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี
เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจไม่สามารถมา
บรรยายในห้วงเวลาที่กาหนด จึงต้องเลื่อน
การดาเนินโครงการออกไป
ปรับปรุงรั้วที่ดนิ มูลนิธิชยั พัฒนา
เนื่องจากเกิดความล่าช้าในขัน้ ตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปว่ ยเอดส์และครอบครัว เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจไม่สามารถมา
บรรยายในห้วงเวลาที่กาหนด จึงต้องเลื่อน
การดาเนินโครงการออกไป
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ
ไม่มีชุมชนสมัครเข้าร่วมเป็นชุมชนต้นแบบ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในห้วงเวลาดังกล่าว
ประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง
คณะกรรมการฯ มีทั้งบุคคลภายในและ
ภายนอก ซึ่งติดภารกิจต้องไปนาเสนอผลงาน
ที่กรุงเทพฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

-3ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
และแกนนาองค์กรชุมชน

10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชน
และสรรหาคณะกรรมการชุมชน
11 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
นครลาปาง

เหตุผล
อบจ. ลาปาง ได้ดาเนินโครงการศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนาใน
ชุมชนของเทศบาลเกือบทั้งหมด และทาง
อบจ. ลาปาง ก็ไม่ได้แจ้งโครงการให้เทศบาล
ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ทาให้เทศบาล
ไม่สามารถดาเนินโครงตามที่กาหนดไว้ได้
เนื่องจากนายกฯสั่งการให้ปรับปรุงระเบียบฯ
การดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
จึงจาเป็นต้องชะลอโครงการไปก่อน
เนื่องจากมีหนังสือทักท้วง จาก สตง. เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ระเบียบฯ การสมทบกองทุน
จึงต้องชะลอการดาเนินงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริก ารสุ ขภาพของประชาชน มีโ ครงการทั้ งหมด
16 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 28,366,148 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 12,609,653 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.45
โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
14

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
2

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

16

13

3

 ยกเลิกโครงการ จานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
เขตเทศบาลนครลาปาง

เหตุผล
1. วัคซีนขาดตลาด จึงไม่สามารถดาเนินการ
ในห้วงเวลาที่กาหนดได้
2. เทศบาลไดรับเงินอุดหนุนจากโครงการ
ในพระราชดาริ เรื่องสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ
ของเทศบาล
เนื่องจากเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบโครงการป่วย
และต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
จึงนาโครงการดังกล่าวไปดาเนินการ
ในปี 2562

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-4 ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
เขตเทศบาลนครลาปาง

เหตุผล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. วัคซีนขาดตลาด จึงไม่สามารถดาเนินการ
ในห้วงเวลาที่กาหนดได้
2. เทศบาลไดรับเงินอุดหนุนจากโครงการ
ในพระราชดาริ เรื่องสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ
ของเทศบาล
เนื่องจากกองทุนฯ โอนงบประมาณเข้ามา
ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
เนื่องจากเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบโครงการป่วย
และต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
จึงนาโครงการดังกล่าวไปดาเนินการ
ในปี 2562

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มีโครงการ
ทั้งหมด 46 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 81,547,900 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 67,613,786.76 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 82.91 โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
42

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
4
-

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

46

35

11

 ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 11 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

1 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)

ล่าช้าในขั้นตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

2 ปรับปรุงโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)

ล่าช้าในขั้นตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว

สานัก
การศึกษา

3 ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมรื้อถังเก็บน้า
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

ล่าช้าในขั้นตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว

สานัก
การศึกษา

4 ปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม
อาคารชัยนาทนเรนทร์
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบญ
ุ เรือง)

ล่าช้าในขั้นตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว

สานัก
การศึกษา

-5ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

5 ปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)

ล่าช้าในขั้นตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

6 ปรับปรุงอาคารเวียงละกอน
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

ล่าช้าในขั้นตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว

สานัก
การศึกษา

7 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)

ล่าช้าในขั้นตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว

สานัก
การศึกษา

8 ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์ เทศบาลนครลาปาง

ล่าช้าในขั้นตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว

สานัก
การศึกษา

9 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
แบบตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

ล่าช้าในขั้นตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว

สานัก
การศึกษา

10 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
แบบตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
11 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน

ล่าช้าในขั้นตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว

สานัก
การศึกษา

เนื่องจากเด็กและเยาวชนในชุมชนค่อนข้าง
หายาก ซึ่งเทศบาลได้ประสานงานไปยังชุมชน
ทราบว่าเด็กต้องไปเรียนพิเศษ ตารางเวลาไม่
ตรงกับวันว่างของเด็ก ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว ทาให้ไม่สามารถ
ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเต็มที่

กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง
และการอนุรั กษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโ ครงการทั้งหมด 37 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ
86,571,910 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 11,328,628.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.09 โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
8

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
27
2

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

37

6

31

-6 ยกเลิกโครงการ จานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้าเสีย

2 ก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

เหตุผล
เนื่องจากนากิจกรรมไปรวมกับโครงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้า คูคลองฯ
และใช้งบประมาณของสานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคฯ ที่ 2 ในการดาเนินโครงการ
เนื่องจากเป็นนโยบายของผูบ้ ริหาร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สานักการช่าง

 ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 31 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้า คูคลอง และอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่า
2 อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้าเสีย

3 ปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์แต้มสีแต่งเมือง
บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดา
อาคารมิวเซียมลาปาง และลานหน้าอาคาร
มิวเซียมลาปาง
4 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนท่าต้นเกี๋ยง ซอยข้างบ้านเลขที่ 1/1
(ทางเข้าวัดพระธาตุหมื่นครืน้ )
5 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนบ้านดง
ซอย 1 ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ 44
ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61
6 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนพระบาท
ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19/1
7 ก่อสร้างถนนและท่อระบาย ถนนพระบาท
ซอย 6 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164
ถึงบ้านเลขที่ 263
8 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนพหลโยธินซอย 3 ซอยสมนึกเพลส

เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการทีด่ าเนินการร่วมกับ
โครงการของกองสาธารณสุขฯ จึงเลื่อนห้วง
เวลาการดาเนินโครงการมาให้ตรงกัน
เนื่องจากนากิจกรรมไปรวมกับโครงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้า คูคลองฯ และใช้
งบประมาณของสานักงานสิง่ แวดล้อม
ภาคฯ ที่ 2 ในการดาเนินโครงการ
1. ในการปรับปรุงศาลหลักเมืองยังดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ
2. ผู้บริหารสั่งปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายครั้ง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักการช่าง
สานักการช่าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างเขียนแบบ เนื่องจากโครงการ
มีการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการกาหนดราคากลาง

สานักการช่าง

-7ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

9 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนริมน้า
ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 52 ถึงถนนนาก่วม
10 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 5
11 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนศรีหมวด
เกล้าซอยข้างบ้านเลขที่ 29 (ซอยบุญเทียม)
12 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์
1 ซอย 2/1
13 ก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่
บริเวณวัดท่าคราวน้อย ถึงสามแยกเก๊าจาว
14 ก่อสร้างปรับปรุงถนนประตุม้า ซอย 1
ตั้งแต่ถนนประตูม้าถึงถนนประตูตาล
15 ก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่
บริเวณสี่แยกขนส่งถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน
16 ก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนวังขวา
ซอยข้างบ้านเลขที่ 215/1 ถึงบ้านเลขที่ 135
17 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์
ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิลาปางสงเคราะห์
ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี
18 ก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง

สานักการช่าง

เนื่องจากเป็นนโยบายของผูบ้ ริหาร

สานักการช่าง

19 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์
ฝั่งมูลนิธิลาปางสงเคราะห์
ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี
20 ก่อสร้างอาคารห้องน้า-ส้วม
ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
21 บริหารการจัดการระบบบาบัดน้าเสีย
ปลายท่อแบบภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

เนื่องจากระยะเวลาที่กาหนดต้องไปทา
กิจกรรมร่วมกับสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2
จึงทาให้ล่าช้ากว่ากาหนด
22 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ
อยู่ระหว่างการประสานงานกับ
บาบัดน้าเสียปลายท่อแบบภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ม.ราชภัฎลาปาง
23 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนและบ่อพัก
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ถนนนาก่วมเหนือ ซอยข้างบ้านเลขที่ 125
ถึงบ้านเลขที่ 97
24 ก่อสร้างและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ 1 อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง
ซอย 14

สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง

-8ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

25 ก่อสร้างปรับปรุงถนนและบ่อพ้ก
ถนนพหลโยธิน ซอย 6
(ซอยข้างสุสานนาก่วมใต้)
26 ก่อสร้างปรับปรุงและรางระบายน้า
ถนนพระแก้ว ซอยข้างบ้านเลขที่ 171/7
ถึงบ้านเลขที่ 171
27 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนเรือนแพ
ซอยข้างบ้านเลขที่ 330 ถึงข้างบ้านเลขที่
336/3
28 ก่อสร้างปรับปรุงถนนตรอกปลายนา
ตั้งแต่ถนนรัษฎา ข้างบ้านเลขที่ 38
ถึงถนนปงสนุก
29 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาปาง - แม่ทะ ซอย 5
ตั้งแต่ถนนลาปาง - แม่ทะ ถึงบ้านเลขที่ 16
30 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

ได้รับการประสานงานจากตารวจล่าช้า

สานักการช่าง

31 สมทบในการบริหารจัดการระบบบาบัด
น้าเสียรวมเทศบาลนครลาปาง

ได้รับการประสานจาก อจน. ว่าอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบของ สตง. จึงทาให้ส่งเรื่อง
มาล่าช้า

สานักการช่าง

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รและการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
มีโครงการทั้งหมด 14 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 8,763,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 541,112.50 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.17 โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
12

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
1
1

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

14

11

3

 ยกเลิกโครงการ จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลาปาง

เหตุผล
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการเบิกจ่าย
งบประมาณ เนื่องจากระเบียบฯ ให้เบิกจ่าย
งบประมาณจากโครงการที่มีการประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

-9 ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลาปาง
2 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED

3 ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร
นักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลาปาง

เหตุผล
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการเบิกจ่าย
งบประมาณ เนื่องจากระเบียบฯ ให้เบิกจ่าย
งบประมาณจากโครงการที่มีการประชาสัมพันธ์
อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคาของคณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ประกอบกับ
ครุภัณฑ์บางส่วนเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ต้องนาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน จึงจะดาเนินการได้
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการอบรมติดภารกิจ
อื่นๆ ไม่สามารถที่จะเข้ารับการอบรมในห้วง
เวลาที่กาหนดไว้ในแผนได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่ง เสริมศิลปวัฒ นธรรม ประเพณี และการธ ารงไว้ซึ่ง มรดกทางวัฒ นธรรม
มีโครงการทั้งหมด 12 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 7,050,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 6,070,560.07 บาท
คิดเป็นร้อยละ 86.11 โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
11

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
1

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

12

10

2

 ยกเลิกโครงการ จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 บวงสรวงหลักเมืองและพิธสี ืบชาตาเมือง
ลาปาง

เหตุผล
เนื่องจากศาลหลักเมืองยังสร้างไม่แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

 ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 บวงสรวงหลักเมืองและพิธสี ืบชาตาเมือง
ลาปาง
2 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลาปาง
(ต่อเนื่อง)

เหตุผล
เนื่องจากศาลหลักเมืองยังสร้างไม่แล้วเสร็จ
เนื่องจากต้องค้นหาข้อมูลรายละเอียดโครงการ
เป็นจานวนมาก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา
สานักการช่าง

-10ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ มีโครงการทั้งหมด 9 โครงการ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ 51,575,400 บาท งบประมาณที่ ใ ช้ ไ ป 2,571,932.73 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.99
โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
6

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
2
1

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

9

5

4

 ยกเลิกโครงการ จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ก่อสร้างศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลาปาง
พร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้า พร้อมจาหน่าย
ของที่ระลึก บริเวณอาคารศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครลาปาง

เหตุผล
เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ ริหารตามหนังสือ
ที่ ลป 50001 ทท/181 วันที่ 20 ส.ค. 61

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

 ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

1 ก่อสร้างศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลาปาง
พร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้า พร้อมจาหน่าย
ของที่ระลึก บริเวณอาคารศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครลาปาง

เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ ริหารตามหนังสือ
ที่ ลป 50001 ทท/181 วันที่ 20 ส.ค. 61

2 นครลาปางเมืองแห่งจักรยาน
เพื่อการท่องเที่ยว

เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ ริหาร

สานักปลัด
เทศบาล

3 ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้า
และการท่องเที่ยวนครลาปาง

มีการแก้ไขรูปแบบรายการ

สานักปลัด
เทศบาล

กองสาธารณสุข
4 ปรับปรุงอาคารภายในพืน้ ที่ตลาดเทศบาล 4 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
(บิ๊กซี)
ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 29 ส.ค. 61

-113. สรุปผลการดาเนินงานแยกตามสานัก/กอง ประกอบด้วย
สานักปลัดเทศบาล มีโครงการทั้งหมด 21 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 49,745,400 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 2,847,229.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.72 โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
17

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
1
3

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

21

15

6

ยกเลิกโครงการ จานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 รณรงค์การเลือกตั้ง

เหตุผล
เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง

2 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เนื่องจากยังไม่มี พ.ร.บ. การเลือกตั้ง
และสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
4 ก่อสร้างศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลาปาง
เป็นนโยบายของผู้บริหาร ตามหนังสือ
พร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้า พร้อมจาหน่าย
ที่ ลป 50001 ทท/181 วันที่ 20 ส.ค. 61
ของที่ระลึก บริเวณอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาล
นครลาปาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 6 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

1 รณรงค์การเลือกตั้ง

เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง

2 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลาปาง
และสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
3 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เนื่องจากยังไม่มี พ.ร.บ. การเลือกตั้ง
เนื่องจากวิทยากรไม่สามารถมาบรรยาย
ในห้วงเวลาที่กาหนด จึงทาให้ต้องเลื่อน
ระยะเวลาการทาโครงการ
เป็นนโยบายของผู้บริหาร ตามหนังสือ
ที่ ลป 50001 ทท/181 วันที่ 20 ส.ค. 61

4 ก่อสร้างศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลาปาง
พร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้า พร้อมจาหน่าย
ของที่ระลึก บริเวณอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาล
นครลาปาง
5 นครลาปางเมืองแห่งจักรยานเพือ่ การท่องเที่ยว เป็นนโยบายของผู้บริหาร
6 ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้า
และการท่องเที่ยวนครลาปาง

มีการแก้ไขรูปแบบรายการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

-12กองวิ ช าการและแผนงาน มี โ ครงการทั้ ง หมด 6 โครงการ งบประมาณที่ ได้ รับ 8,033,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 269,237.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.35 โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
4

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
1
1

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

6

3

3

ยกเลิกโครงการ จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลาปาง

เหตุผล
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการเบิกจ่าย
งบประมาณ เนื่องจากระเบียบฯ ให้เบิกจ่าย
งบประมาณจากโครงการที่มีการประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลาปาง
2 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED

3 ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร
นักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลาปาง

เหตุผล
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการเบิกจ่าย
งบประมาณ เนื่องจากระเบียบฯ ให้เบิกจ่าย
งบประมาณจากโครงการที่มีการประชาสัมพันธ์
อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคา
ของคณะกรรมการกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ประกอบกับ
ครุภัณฑ์บางส่วนเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ต้องนาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน
จึงจะดาเนินการได้
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการอบรมติดภารกิจ
อื่น ๆ ไม่สามารถที่จะเข้ารับการอบรมในห้วง
เวลาที่กาหนดไว้ในแผนได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองคลัง มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 180,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป
126,951 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.53 โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
2

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
-

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

2

2

-

-13ส านั ก การศึ ก ษา มี โ ครงการทั้ ง หมด 54 โครงการ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ 88,147,900 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 73,342,198.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.20 โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
49

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
4
1

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

54

43

11

ยกเลิกโครงการ จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 บวงสรวงหลักเมืองและพิธสี ืบชาตาเมืองลาปาง

เหตุผล
เนื่องจากศาลหลักเมืองยังสร้างไม่แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 11 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
2 ปรับปรุงโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
3 ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมรื้อถังเก็บน้า
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
4 ปรับปรุงห้องน้าห้องส้วมอาคารชัยนาทนเรนทร์
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบญ
ุ เรือง)
5 ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3
(บุญทวงค์อนุกลู )
6 ปรับปรุงอาคารเวียงละกอน
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
7 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
8 ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์ เทศบาลนครลาปาง
9 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
แบบตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

เหตุผล
ล่าช้าในขัน้ ตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว
ล่าช้าในขัน้ ตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว
ล่าช้าในขัน้ ตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว
ล่าช้าในขัน้ ตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว
ล่าช้าในขัน้ ตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว
ล่าช้าในขัน้ ตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว
ล่าช้าในขัน้ ตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว
ล่าช้าในขัน้ ตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว
ล่าช้าในขัน้ ตอนการออกแบบและประมาณการ
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา
สานัก
การศึกษา
สานัก
การศึกษา
สานัก
การศึกษา
สานัก
การศึกษา
สานัก
การศึกษา
สานัก
การศึกษา
สานัก
การศึกษา
สานัก
การศึกษา

-14ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

10 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
ล่าช้าในขัน้ ตอนการออกแบบและประมาณการ
แบบตอกเสาเข็ม
แต่ขณะนีง้ านต่าง ๆ ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
11 บวงสรวงหลักเมืองและพิธสี ืบชาตาเมืองลาปาง เนื่องจากศาลหลักเมืองยังสร้างไม่แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา
สานัก
การศึกษา

สานักการช่าง มีโครงการทั้งหมด 38 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 86,601,910 บาท งบประมาณ
ที่ใช้ไป 11,349,512.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.11 โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
9

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
27
2

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

38

6

32

ยกเลิกโครงการ จานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้าเสีย

2 ก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

เหตุผล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
เนื่องจากนากิจกรรมไปรวมกับโครงการอนุรักษ์ สานักการช่าง
ฟื้นฟู แม่นา้ คูคลองฯ และใช้งบประมาณ
ของสานักงานสิง่ แวดล้อม ภาคฯ ที่ 2
ในการดาเนินโครงการ
เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
สานักการช่าง

โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 32 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้า คูคลอง และอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่า
2 อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้าเสีย

เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการทีด่ าเนินการร่วมกับ
โครงการของกองสาธารณสุขฯ จึงเลื่อนห้วงเวลา
การดาเนินโครงการมาให้ตรงกัน
เนื่องจากนากิจกรรมไปรวมกับโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู แม่นา้ คูคลองฯ และใช้งบประมาณ
ของสานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคฯ ที่ 2
ในการดาเนินโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักการช่าง
สานักการช่าง

-15ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 ปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์แต้มสีแต่งเมือง
บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดา
อาคารมิวเซียมลาปาง และลานหน้าอาคาร
มิวเซียมลาปาง
4 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนท่าต้นเกี๋ยง
ซอยข้างบ้านเลขที่ 1/1 (ทางเข้าวัดพระธาตุ
หมื่นครื้น)
5 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนบ้านดง
ซอย 1 ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ 44 ถึงบริเวณ
บ้านเลขที่ 61
6 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนพระบาท
ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19/1
7 ก่อสร้างถนนและท่อระบาย ถนนพระบาท
ซอย 6 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164 ถึงบ้านเลขที่
263
8 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนพหลโยธิน
ซอย 3 ซอยสมนึกเพลส
9 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนริมน้า
ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 52 ถึงถนนนาก่วม
10 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนอนุสาวรีย์
ซอย 5
11 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 29
(ซอยบุญเทียม)
12 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ 1
ซอย 2/1
13 ก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่
บริเวณวัดท่าคราวน้อย ถึงสามแยกเก๊าจาว
14 ก่อสร้างปรับปรุงถนนประตุม้า ซอย 1
ตั้งแต่ถนนประตูม้าถึงถนนประตูตาล
15 ก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณ
สี่แยกขนส่งถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน
16 ก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนวังขวา
ซอยข้างบ้านเลขที่ 215/1 ถึงบ้านเลขที่ 135
17 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์
ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิลาปางสงเคราะห์
ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี

เหตุผล
1. ในการปรับปรุงศาลหลักเมืองยังดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ
2. ผู้บริหารสั่งปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายครั้ง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างเขียนแบบ เนื่องจากโครงการ
มีการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการกาหนดราคากลาง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง

สานักการช่าง

-16ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 ก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักการช่าง

19 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์
ฝั่งมูลนิธิลาปางสงเคราะห์
ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี
20 ก่อสร้างอาคารห้องน้า-ส้วม
ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
21 บริหารการจัดการระบบบาบัดน้าเสียปลายท่อ
แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น

อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

เนื่องจากระยะเวลาที่กาหนดต้องไปทา
กิจกรรมร่วมกับสานักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 2
จึงทาให้ล่าช้ากว่ากาหนด
อยู่ระหว่างการประสานงานกับ
ม.ราชภัฎลาปาง
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

ได้รับการประสานงานจากตารวจล่าช้า

สานักการช่าง

ได้รับการประสานจาก อจน. ว่า สตง.
เข้าตรวจอานาจหน้าที่และการใช้จ่าย
งบประมาณของ อจน. ทาให้ อจน.
แจ้งเรื่องมายังเทศบาลล่าช้า
เนื่องจากต้องค้นหาข้อมูลรายละเอียด
โครงการเป็นจานวนมาก

สานักการช่าง

22 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ
บาบัดน้าเสียปลายท่อแบบภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
23 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนและบ่อพัก
ถนนนาก่วมเหนือ ซอยข้างบ้านเลขที่ 125
ถึงบ้านเลขที่ 97
24 ก่อสร้างและท่อระบายน้าถนนสุขสวัสดิ์ 1
ซอย 14
25 ก่อสร้างรับปรุงถนนและบ่อพ้ก ถนนพหลโยธิน
ซอย 6 (ซอยข้างสุสานนาก่วมใต้)
26 ก่อสร้างปรับปรุงและรางระบายน้า
ถนนพระแก้ว ซอยข้างบ้านเลขที่ 171/7
ถึงบ้านเลขที่ 171
27 ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้าถนนเรือนแพ
ซอยข้างบ้านเลขที่ 330 ถึงข้างบ้านเลขที่
336/3
28 ก่อสร้างปรับปรุงถนนตรอกปลายนา ตั้งแต่
ถนนรัษฎา ข้างบ้านเลขที่ 38 ถึงถนนปงสนุก
29 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาปาง - แม่ทะ ซอย 5
ตั้งแต่ถนนลาปาง - แม่ทะ ถึงบ้านเลขที่ 16
30 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร
31 สมทบในการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสีย
รวมเทศบาลนครลาปาง
32 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลาปาง
(ต่อเนื่อง)

เหตุผล

สานักการช่าง
สานักการช่าง

สานักการช่าง

-17กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี โ ครงการทั้ ง หมด 18 โครงการ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
34,336,148 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 12,879,290 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.51 โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
15

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
1
2

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

18

14

4

ยกเลิกโครงการ จานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
เขตเทศบาลนครลาปาง

เหตุผล
1. วัคซีนขาดตลาด จึงไม่สามารถดาเนินการ
ในห้วงเวลาที่กาหนดได้
2. เทศบาลไดรับเงินอุดหนุนจากโครงการ
ในพระราชดาริ เรื่องสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ
ของเทศบาล
เนื่องจากเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบโครงการป่วย
และต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
จึงนาโครงการดังกล่าวไปดาเนินการ
ในปี 2562

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. วัคซีนขาดตลาด จึงไม่สามารถดาเนินการ
ในห้วงเวลาที่กาหนดได้
2. เทศบาลไดรับเงินอุดหนุนจากโครงการ
ในพระราชดาริ เรื่องสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ
ของเทศบาล
เนื่องจาก สปสช. โอนงบประมาณเข้ามา
ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 ปรับปรุงอาคารภายในพืน้ ที่ตลาดเทศบาล 4
(บิ๊กซี)

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
วันที่ 29 ส.ค. 61

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
เขตเทศบาลนครลาปาง

กองสาธารณสุข
เนื่องจากเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบโครงการป่วย
และสิ
่งแวดล้อม
และต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
จึงนาโครงการดังกล่าวไปดาเนินการในปี 2562

1 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-18กองสวัสดิ การสังคม มีโครงการทั้งหมด 26 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 93,295,200 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 89,224,835.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.64 โดยแบ่งออกเป็น
โครงการ
แล้วเสร็จ
24

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ไม่ได้
ยกเลิก
ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
2

แผนการดาเนินงาน
รวม

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

26

17

9

ยกเลิกโครงการ จานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชน
และสรรหาคณะกรรมการชุมชน
2 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร
ลาปาง

เหตุผล
เนื่องจากนายกฯสั่งการให้ปรับปรุงระเบียบฯ
การดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
จึงจาเป็นต้องชะลอโครงการไปก่อน
เนื่องจากมีหนังสือทักท้วง จาก สตง. เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ระเบียบฯ การสมทบกองทุน
จึงต้องชะลอการดาเนินงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 9 โครงการ ประกอบด้วย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี
2 ปรับปรุงรั้วที่ดนิ มูลนิธิชยั พัฒนา
3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปว่ ยเอดส์และครอบครัว
4 พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 ประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง

เหตุผล
เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจไม่สามารถ
มาบรรยายในห้วงเวลาที่กาหนด จึงต้องเลื่อน
การดาเนินโครงการออกไป
เนื่องจากเกิดความล่าช้าในขัน้ ตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง
เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจไม่สามารถ
มาบรรยายในห้วงเวลาที่กาหนด จึงต้องเลื่อน
การดาเนินโครงการออกไป
ไม่มีชุมชนสมัครเข้าร่วมเป็นชุมชนต้นแบบ
ในห้วงเวลาดังกล่าว
คณะกรรมการฯ มีทั้งบุคคลภายในและภายนอก
ซึ่งติดภารกิจต้องไปนาเสนอผลงานที่กรุงเทพฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

-19ที่

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผล

6 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
และแกนนาองค์กรชุมชน

7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชน
และสรรหาคณะกรรมการชุมชน
8 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
นครลาปาง
9 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน

อบจ. ลาปาง ได้ดาเนินโครงการศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนาใน
ชุมชนของเทศบาลเกือบทั้งหมด และทาง
อบจ. ลาปาง ก็ไม่ได้แจ้งโครงการให้เทศบาล
ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ทาให้เทศบาล
ไม่สามารถดาเนินโครงตามที่กาหนดไว้ได้
เนื่องจากนายกฯ สั่งการให้ปรับปรุงระเบียบฯ
การดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
จึงจาเป็นต้องชะลอโครงการไปก่อน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

เนื่องจากมีหนังสือทักท้วง จาก สตง. เกี่ยวกับ
กองสวัสดิการ
หลักเกณฑ์ระเบียบฯ การสมทบกองทุน
สังคม
จึงต้องชะลอการดาเนินงาน
เนื่องจากเด็กและเยาวชนในชุมชนค่อนข้าง
กองสวัสดิการ
หายาก ซึ่งเทศบาลได้ประสานงานไปยังชุมชน
สังคม
ทราบว่าเด็กต้องไปเรียนพิเศษ ตารางเวลาไม่ตรง
กับวันว่างของเด็ก ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว ทาให้ไม่สามารถ
ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเต็มที่

4. ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรจัดสรรงบประมาณและให้ความสาคัญกับการบาบัดน้าเสียในครัวเรือน พร้อมนานวัตกรรม
บ่อบาบัดน้าเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล มาใช้ให้แพร่หลายและนามาต่อยอดต่อไป เนื่องจากได้ผลดี
และงบประมาณในการดาเนินงานไม่มากนัก
2) ควรให้ความสาคั ญในเรื่องการกาจัดขยะ เนื่องจากหากไม่บริหารจัดการให้ดี ขยะจะไหลลงไปสู่
ท่อระบายน้า และสาหรับน้าทิ้งในครัวเรือน รวมถึงขยะจากร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งมีสถานประกอบการบางแห่งเทน้าเสีย
ลงท่ อระบายน้ าโดยตรง และหากสั ง เกตตามรางระบายน้ าจะเห็น ว่ า มี ไ ขมั น เกาะอยู่ เต็ ม ไปหม ด ขอให้เทศบาลหา
แนวทางแก้ไขว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือหากเทศบาลให้ความรู้ในเรื่องการทาบ่อดักไขมัน หรือ
ทาหลุมทิ้งขยะภายในบ้าน แล้วนาไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ก็จะสามารถลดปริมาณขยะและสิ่งสกปรกออกจากบ้านเรือนได้
อีกทางหนึ่ง
3) ในตลาดหรือชุมชนหนาแน่น มีน้าเสีย น้าสกปรกจานวนมาก อาจจะตั้งสถานีบาบัดน้าเสียเล็ก ๆ
แบบไม่กีดขวางจราจร เพื่อบาบัดน้าเสียเป็นจุด ๆ ก่อนไหลลงสู่แม่น้า โดยการใช้สาร EM หรือการเติมอากาศด้วยเครื่องปั๊ม
4) ควรตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้เรียบร้อย ก่อนดาเนินโครงการ

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

