
 

 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลนครลําปาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) 

(รอบเดือนเมษายน) 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
เทศบาลนครลําปาง 

 



 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลนครลําปาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) 

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

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดรายงานการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตอผูบริหาร  

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) ขอ ๒๙ (๓) จึงขอรายงานการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 
2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) รอบเดือนเมษายน ดังนี้.- 

1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

   เทศบาลนครลําปาง มีโครงการตามแผนการดําเนินงาน จํานวนท้ังสิ้น 131 โครงการ       
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น   
131 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 314,169,810 บาท งบประมาณท่ีใชไป 80,934,916.40 บาท คิดเปน
รอยละ 25.76 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีไดรับ โดยแบงออกเปน 

 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 

โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

17 100 14 - 131 116 15 

2. สรุปผลการดําเนินงานแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการท้ังหมด 27 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 93,305,200 บาท งบประมาณท่ีใชไป 
44,657,952.29 บาท คิดเปนรอยละ 47.86 โดยแบงออกเปน 

 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

2 20 5 - 27 26 1 



 

-2- 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีโครงการท้ังหมด 
11 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 27,021,800 บาท งบประมาณท่ีใชไป 2,789,433 บาท คิดเปนรอยละ 
10.32 โดยแบงออกเปน 

 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

3 7 1 - 11 10 1 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน          
มี โครงการ ท้ั งหมด 39 โครงการ งบประมาณท่ี ได รั บ  77 ,337,900 บาท งบประมาณท่ีใช ไป  
23,711,363.80 บาท คิดเปนรอยละ 30.66 โดยแบงออกเปน 

 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

4 33 2 - 39 32 7 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง           
ปรับภูมิทัศนเมือง และการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีโครงการท้ังหมด 27 โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ 77,291,910 บาท งบประมาณท่ีใชไป 4,122,133 บาท คิดเปนรอยละ 5.33 โดยแบง
ออกเปน 

 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

- 24 3 - 27 23 4 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากร      
บุคคล มีโครงการท้ังหมด 11 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 8,593,000 บาท งบประมาณท่ีใชไป        
105,071 บาท คิดเปนรอยละ 1.22 โดยแบงออกเปน 

 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

1 8 2 - 11 10 1 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการธํารงไวซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม 
มีโครงการท้ังหมด 9 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 6,470,000 บาท งบประมาณท่ีใชไป 3,075,323.25 บาท 
คิดเปนรอยละ 47.53 โดยแบงออกเปน 

 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

5 4 - - 9 9 - 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนา สงเสริมดานการทองเท่ียวและเศรษฐกิจ มีโครงการท้ังหมด       
7 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 24,150,000 บาท งบประมาณท่ีใชไป 2,473,640.06 บาท คิดเปนรอยละ 
10.24 โดยแบงออกเปน 

 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

2 4 1 - 7 6 1 

3. สรุปผลการดําเนินงานแยกตามสํานัก/กอง ประกอบดวย 

    สํานักปลัดเทศบาล  มีโครงการท้ังหมด 15 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 19,190,000 บาท 
งบประมาณท่ีใชไป 2,509,754.28 บาท คิดเปนรอยละ 13.08 โดยแบงออกเปน 

 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

3 7 5 - 15 13 2 

กองวิชาการและแผนงาน  มีโครงการท้ังหมด 5 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 7,953,000 
บาท งบประมาณท่ีใชไป 11,240 บาท คิดเปนรอยละ 0.14 โดยแบงออกเปน 

 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

- 5 - - 5 5 - 
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สํานักการศึกษา  มีโครงการท้ังหมด 45 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 83,387,900 บาท 
งบประมาณท่ีใชไป 26,762,909.25 บาท คิดเปนรอยละ 32.09 โดยแบงออกเปน 

 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

9 34 2 - 45 38 7 

 
สํานักการชาง  มีโครงการท้ังหมด 27 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 77,291,910 บาท 

งบประมาณท่ีใชไป 4,122,133 บาท คิดเปนรอยละ 5.33 โดยแบงออกเปน 
 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

- 24 3 - 27 23 4 

 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  มีโครงการท้ังหมด 13 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 

32,991,800 บาท งบประมาณท่ีใชไป 2,789,433 บาท คิดเปนรอยละ 8.45 โดยแบงออกเปน 
 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

3 9 1 - 13 12 1 

 
กองสวัสดิการสังคม  มีโครงการท้ังหมด 24 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับ 93,175,200 บาท 

งบประมาณท่ีใชไป 44,645,615.87 บาท คิดเปนรอยละ 47.92 โดยแบงออกเปน 
 

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน 
โครงการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

รวม 
 

เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

1 20 3 - 24 23 1 
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4. ขอเสนอแนะ ดังนี ้

1) การกอสรางปายประชาสัมพันธ LED จํานวน 12 ปาย เทศบาลฯ ไดตั้งงบประมาณไว 
7,200,000 บาท ซ่ึงเปนงบประมาณจํานวนมาก และเม่ือทบทวนไปถึงปาย LED ท่ีมีอยูแลว ท่ีติดตั้งตามแยก 
และไฟแดงตาง ๆ ซ่ึงมีขนาดเล็ก ขณะท่ีเราขับรถผานไมสามารถสื่อขอความใด ๆ ได หรือแมแตขณะท่ีจอดรถ    
ติดไฟแดงก็ยังไมชัดเจน ดังนั้น ประชาชนท่ีผานไปมาคงไมสามารถนําขอความท่ีปรากฏบนปายไปสื่อสารตอได 
และประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับมีนอยมาก คณะกรรมการฯ จึงอยากเสนอวาหากยังไมมีการจัดซ้ือจัดจาง ขอให
ผูบริหารทบทวนการกอสรางปายประชาสัมพันธ LED  เนื่องจากปายประชาสัมพันธดังกลาวมีภาระคาใชจายเปน
คากระแสไฟรายเดือน และคาใชจายในการบํารุงรักษาสูงพอสมควร จึงมีความเห็นวาควรนํางบประมาณดังกลาว
ไปจัดทําโครงการอ่ืนแทน หรือหากจะดําเนินการติดตั้งปาย LED ดังกลาวตอไป ควรทําใหมีขนาดใหญเชนเดียวกับ
ของเอกชน เพราะจะสามารถเห็นขอความไดชัดเจนกวา 

2) บริเวณหาแยกหอนาฬิกา มีปายโฆษณาขนาดใหญติดตั้งสูง บดบังทัศนียภาพ ซ่ึงบริเวณ     
หาแยกหอนาฬิกา ถือวาเปน Landmark ของจังหวัดลําปาง นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวลําปางไมสามารถถายภาพ   
สวย ๆ ไดเลย ขอใหทางเทศบาลหาแนวทางแกไขหรือประสานผูประกอบการ 

3) ใหผูบริหารติดตามความคืบหนาและเรงดําเนินการกอสรางศาลหลักเมืองใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
4) เรงแกไขทอระบายน้ํา บริเวณกาดกองตา โดยเพ่ิมขนาดทอใหใหญข้ึน กอนท่ีจะถึงฤดูฝน 

เนื่องจากประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนจํานวนมาก สืบเนื่องจากโครงการเชื่อมทอระบายน้ําบริเวณหาแยก
ประตูชัย ทําใหเกิดน้ําทวมขังบริเวณกาดกองตา 

5) ใหดําเนินการทาสี ตีเสนจราจรบนถนนสายตาง ๆ เพราะขณะนี้ เสนจราจรบนถนน       
หลายสายในเขตเทศบาลนครลําปางเลือนลาง ทําใหการแบงชองจราจรไมชัดเจน และหากจะดําเนินการ  ขอเสนอ
ใหจางเอกชนเปนผูดําเนินการเนื่องจากมีความชํานาญมากกวา 

6) รั้วสังกะสีท่ีตีลอมบริเวณท่ีจอดรถหนาตลาดรัษฎา ไดลุกล้ําออกมาบนทองถนน ประชาชน
เดินสัญจรไมสะดวก ขอใหเทศบาลฯ เรงดําเนินการแกไขดวย 

7) เทศบาลนครลําปาง ควรนําเลขรหัสถนนมาใชในการกําหนดเสนทาง เพ่ือสามารถใชรวมกับ 
Google Map ซ่ึงจะทําใหนักทองเท่ียวสามารถสืบคนสถานท่ีตางๆ ภายในเขตเทศบาลไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

8) ใหทุกสํานัก/กอง เรงดําเนินการใหเปนไปตามแผนดําเนินงาน เนื่องจากขณะนี้ไดผานหวง
ระยะเวลามา 6 เดือนแลว การเบิกจายงบประมาณสามารถดําเนินการไดเพียงรอยละ 25.76 เทานั้น 

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

 

 

 
 
 
 
 



 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ที่  ลป ๕๒๐๐๒/ -   วันท่ี        สิงหาคม   ๒๕๕๙ 

เร่ือง  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลของคณะกรรมการติดตามและ 
        ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ระยะ ๓ ป  (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  ไตรมาสท่ี ๓ 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  (ผานปลัดเทศบาล) 
 

   ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดประชุมคณะกรรมการฯ    
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๓) 
  ในการนี้ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑) ไตรมาสท่ี ๓  ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  รายละเอียดตามรายงานการประชุมท่ีแนบมาพรอมนี้ (เอกสาร ๑) และสรุป
สาระสําคัญการประชุมไดดังนี้ 
  ๑. นางวรรณศรี  อินทราชา  ผู อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงานติดตามผล         
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ไตรมาสท่ี ๓  (เม.ย. - มิ.ย. ๕๙)             
โดยภาพรวมของการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา และการเบิกจายงบประมาณ ดังนี้   
 

 
ยุทธศาสตร 

โครงการ 
แลว 
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได 
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรบั 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใชไป 
(บาท) 

ยอด
เบิกจาย 
คิดเปน 
รอยละ 

๑.การพัฒนาสังคม และ
สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
(๒๒  โครงการ)  

๖ ๑๖ ๐ - ๗๙,๓๗๓,๕๐๐ ๗๕,๖๒๕,๔๕๗.๘๐ ๙๕.๒๘ 

๒.การสงเสริมและพัฒนา
สุขภาวะของประชาชน 
วัฒนธรรม (๒๑ โครงการ) 

๑๓ ๖ ๐ ๒ ๓,๘๖๐,๔๗๒ ๒,๔๗๒,๔๔๖.๐๐ ๖๔.๐๕ 

๓.การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา กิจกรรมเด็ก  เยาวชน 
และประชาชน 
(๓๘  โครงการ) 

๗ ๒๕ ๖ - ๖๔,๘๑๖,๔๔๐ ๓๒,๕๖๔,๓๓๔.๔๔ ๕๐.๒๔ 

๔.การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภค 
พัฒนาตามระบบเมือง  
ปรับภูมิทัศนเมือง และ 
การอนุรักษฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
(๔๓  โครงการ) 
 
 

๕ ๓๔ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒ ๑๖๘,๖๑๔,๐๑๐ ๓๙,๘๐๙,๒๖๓.๑๓ ๒๓.๖๑ 



 

 
ยุทธศาสตร 

โครงการ 
แลว 
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได 
ดําเนิน 
การ 

ยกเลิก 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรบั 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใชไป 
(บาท) 

ยอด
เบิกจาย 
คิดเปน 
รอยละ 

๕.การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองคกร 
(๔๐  โครงการ) 

๑๔ ๒๔ ๑ ๑ ๒๔,๕๖๔,๑๕๐ ๑๓,๖๓๖,๒๗๓.๕๐ ๕๕.๕๑ 

๖.การสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และการธํารงไวซ่ึงมรดก 
ทางวัฒนธรรม 
(๑๔  โครงการ) 

๑๐ ๓ ๐ ๑ ๗,๕๐๓,๐๐๐ ๖,๗๗๒,๙๖๖.๙๖ ๙๐.๒๗ 

๗.การพัฒนา สงเสริม  
ดานกรทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
และดานเศรษฐกิจ 
(๑๓ โครงการ) 

๔ ๔ ๕ - ๕,๘๓๕,๐๐๐ ๓,๗๐๘,๑๔๓.๖๙ ๖๓.๕๕ 

  รวม  (๑๙๑ โครงการ) ๕๙ ๑๑๒ ๑๔ ๖ ๓๕๔,๕๖๖,๕๗๒ ๑๗๔,๕๘๘,๘๘๕.๕๒ ๔๙.๒๔ 
 

รายละเอียดตามเอกสาร ๒  
 

  ๒. คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบใหเทศบาลนครลําปางเปนผูจัดเก็บขอมูลในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ใหจัดเก็บขอมูลแบบสอบถาม  ๗ 
ยุทธศาสตร รวมแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน  ๔๙๐ ชุด  โดยขอความรวมมือจากผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานัก/
กองตาง ๆ จัดเก็บขอมูลดังกลาว 
  ๓. กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙ มกราคม  
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
โดยไดกําหนดแนวทางและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยใหคณะกรรมการฯ ไดประเมินใหคะแนนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลฯ และแผนพัฒนาสามป เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ตามแบบประเมิน               
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวน  ๒ แบบ  ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะทําการประเมินใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน    
นับแตวันท่ีไดแบบประเมินฯ   
  ๔. การติดตามโครงการในพ้ืนท่ี (ชวงเชา) คณะกรรมการฯ ไดมีการดูพ้ืนท่ีโครงการ ไดแก 
โครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนเทศบาล ๕  โดยทางผูบริหารไดนําเสนอ power 
point  ผลงานเปนท่ีนาพอใจ  และกิจกรรมของนักเรียนไดสรางชื่อเสียง และไดรับรางวัล สําหรับโครงการนํารอง
ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต ไดมีการเสนอแนะใหมีการเก็บ
ขอมูลดานไฟฟา เพ่ือพิจารณาความคุมทุน  และใหมีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพ่ือเปนตัวอยางโครงการนํา
รองใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ และผูสนใจไดเขาชม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 

         (นายสมบูรณ   คุรุภากรณ) 
         ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

        แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 


