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สวนท่ี 1 

บทนํา 

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

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งมีอํานาจหนาท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผล     

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  

โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ถือวาเปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน เพราะการติดตามและประเมินผลเปนตัวสะทอนถึงผลการดําเนินงานโครงการเปนไป           

ตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําเปนฐานขอมูลในการพิจารณา ปรับปรุง และตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในปตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1) เพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว  

2) เพ่ือติดตามผลการใชจายงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

3) เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลนครลําปาง วาผลการดําเนินงานโครงการเปนไปตามเปาหมายหรือไมอยางไร โดยผูบริหารสามารถใชขอมูลดังกลาวเปนเครื่องมือ 

ประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินในปตอไป 

 

 

 

 

 



1.3 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี 1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     

2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจาํนวนสองคน       

5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  

ข้ันตอนท่ี 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ข้ันตอนท่ี 5 ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน              

ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ  

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

 

 

 



1.4 เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

แบบท่ี 1 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีกําหนด

ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน เปนรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

แบบท่ี 2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี 3 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.5 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

1) ไดรับทราบถึงผลสําเร็จของการปฏิบัติงานโครงการของสํานัก/กองตาง ๆ  

2) ไดรับทราบผลการใชจายงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

3) ผูบริหารสามารถใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินในปตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 



สวนท่ี 2 

การติดตามและประเมนิผล 

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

เทศบาลนครลําปาง ไดมีคําสั่งเทศบาลนครลําปางท่ี 55/2562 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2562 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง โดยใหมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละสี่ป ประกอบดวย 

1) นายพิทักษ  แสนชมภู                 สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ 

2) นายเกษม  ปญญาทอง             สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

3) นายนวพัฒน  ไหวมาเจริญ            สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

4) นางจุรีย  ยิ้มออน                    ผูแทนประชาคม   กรรมการ 

5) นางหัทยา  เจียมกุล          ผูแทนประชาคม   กรรมการ 

6) ผศ.ดร.นพพร  แพทยรัตน                 ผูแทนหนวยงาน   กรรมการ 

7) นายสุทัน  ทาวงศมา              ผูแทนหนวยงาน   กรรมการ 

8) ร.ต.ต.ประทุม  ไหวมาเจริญ          ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

9) นางอุไรวรรณ  เรณูรส             ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

10) ผูอํานวยการสํานักการชาง       หัวหนาสวนการบริหาร  กรรมการ 

11) ผูอํานวยการสํานักการศึกษา          หัวหนาสวนการบริหาร  กรรมการและเลขานุการ 

  โดยใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา

ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  



(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการไดกําหนดแนวทาง และวิธีการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้   

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

(2) กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ - รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

       - รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

(3) ดําเนินการติดตามผลสําเร็จการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวหรือไม 

(4) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ย.1 (27 โครงการ) 

ย.2 (16 โครงการ) 

ย.3 (34 โครงการ) 

ย.4 (26 โครงการ) 

ย.5 (8 โครงการ) 

ย.6 (10 โครงการ) ย.7 (6 โครงการ) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 (27 โครงการ) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 (16 โครงการ) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 (34 โครงการ) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 (26 โครงการ) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 (8 โครงการ) 

ยุทธศาสตรท่ี 6 (10 โครงการ) 

ยุทธศาสตรท่ี 7 (6 โครงการ) 

สวนท่ี 3 

สรุปผลการตดิตามและประเมินผล 

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

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนครลําปาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เปนการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่ีไดดําเนินการในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) โดยสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การดําเนินงานในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร) 

เทศบาลนครลําปาง มีโครงการตามแผนการดําเนินงาน จํานวนท้ังส้ิน 127 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวน 27 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีจํานวน 

16 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน  

มีจํานวน 34 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง     

ปรับภูมิทัศนเมือง และการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจํานวน 26 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล มีจํานวน 8 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการธํารงไว ซ่ึงมรดก         

ทางวัฒนธรรม มีจํานวน 10 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนา สงเสริมดานการทองเท่ียวและเศรษฐกิจ มีจํานวน 6 

โครงการ 

 



2. สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานในภาพรวม 

ผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม จํานวนท้ังสิ้น 127 โครงการ ประกอบดวย โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 72 โครงการ คิดเปนรอยละ 56.69 โครงการ       

ท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.45 โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.57 โครงการท่ียกเลิก จํานวน 41 โครงการ คิดเปนรอยละ 32.28 เปนไป    

ตามแผน จํานวน 69 โครงการ คิดเปนรอยละ 54.33 และไมเปนไปตามแผน จํานวน 58 โครงการ คิดเปนรอยละ 45.67 โดยมีงบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 246,668,170 บาท และงบประมาณท่ีใชไป จํานวน  

138,567,957.35 บาท คิดเปนรอยละ 56.18 ของงบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 โครงการ 

58 โครงการ 

เปนไปตามแผนการ

ดําเนนิงาน 

ไมเปนไปตามแผนการ

ดําเนนิงาน 

72 โครงการ 

12 โครงการ 

2 โครงการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ  

อยูระหวางดําเนินการ  

ยังไมไดดําเนินการ   

ยกเลิก           

41 โครงการ 

โครงการท้ังหมด          127  โครงการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ      72  โครงการ  (คิดเปนรอยละ 56.69) 

อยูระหวางดําเนินการ     12  โครงการ  (คิดเปนรอยละ 9.45) 

ยังไมไดดําเนินการ        2    โครงการ  (คิดเปนรอยละ 1.57) 

ยกเลิก               41  โครงการ  (คิดเปนรอยละ 32.28) 

งบประมาณท่ีไดรับ 246,668,170 บาท  

งบประมาณท่ีใชไป 138,567,957.35 บาท (คิดเปนรอยละ 56.18) 

 

โครงการท้ังหมด       127  โครงการ 
เปนไปตามแผน        69    โครงการ  (คิดเปนรอยละ 54.33) 

ไมเปนไปตามแผน       58    โครงการ  (คิดเปนรอยละ 45.67) 



3. สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงาน (แยกตามยุทธศาสตร) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 27 โครงการ ประกอบดวย โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

จํานวน 21 โครงการ โครงการท่ียกเลิก จํานวน 6 โครงการ เปนไปตามแผน จํานวน 21 โครงการ และไมเปนไปตามแผน 6 โครงการ โดยมีงบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 109,692,800 บาท และงบประมาณท่ีใชไป 

จํานวน 96,442,022 บาท คิดเปนรอยละ 87.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท้ังหมด          27  โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ      21  โครงการ (คิดเปนรอยละ 77.78) 

อยูระหวางดําเนินการ    0  โครงการ 

ยังไมไดดําเนินการ        0  โครงการ 

ยกเลิก              6  โครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับ       109,692,800.00 บาท 

งบประมาณท่ีใชไป       96,442,022.00 บาท (คิดเปนรอยละ 87.92) 

โครงการท้ังหมด        27  โครงการ 
เปนไปตามแผน         21  โครงการ (คิดเปนรอยละ 77.78) 

ไมเปนไปตามแผน        6  โครงการ 

21 โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

เปนไปตามแผน 

ไมเปนไปตามแผน 

6 โครงการ 21 โครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

อยูระหวางดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

ยกเลิก 

6 โครงการ 



โครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 6 โครงการ 

ประกอบดวย โครงการทีย่กเลิก จํานวน 6 โครงการ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ยังไมประกาศใหมีการเลือกตั้งฯ ยกเลิก 

 

 สํานักปลัดเทศบาล 

 

2 สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ยังไมประกาศใหมีการเลือกตั้งฯ ยกเลิก  สํานักปลัดเทศบาล 

 

3 ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก  สํานักปลัดเทศบาล 

4 อบรมเทศกิจอาสาจราจร เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก  สํานักปลัดเทศบาล 

5 สงเสริมและพัฒนากลุมคนพิการและครอบครัว ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก กองสวัสดิการสังคม 

6 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑ 

ท่ีระเบียบฯ กําหนด 

ยกเลิก กองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 16 โครงการ ประกอบดวย โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 12 โครงการ โครงการท่ี

ยกเลิก จํานวน 4 โครงการ เปนไปตามแผน จํานวน 10 โครงการ และไมเปนไปตามแผน จํานวน 6 โครงการ โดยมีงบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 3,816,500 บาท และงบประมาณท่ีใชไป จํานวน 3,327,593 บาท 

คิดเปนรอยละ 87.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท้ังหมด            16  โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ        12 โครงการ (คิดเปนรอยละ 75) 

อยูระหวางดําเนินการ       0  โครงการ 

ยังไมไดดําเนินการ           0  โครงการ 

ยกเลิก                 4  โครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับ          3,816,500.00 บาท 

งบประมาณท่ีใชไป          3,327,593.00 บาท  (คิดเปนรอยละ 87.19) 

โครงการท้ังหมด          16  โครงการ 
เปนไปตามแผน           10  โครงการ (คิดเปนรอยละ 62.50) 

ไมเปนไปตามแผน         6   โครงการ  

10 โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

เปนไปตามแผน 

ไมเปนไปตามแผน 

6 โครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

อยูระหวางดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

ยกเลิก 

4 โครงการ 

12 โครงการ 



โครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 6 โครงการ 

ประกอบดวย โครงการทีด่ําเนนิการเสร็จแลว จํานวน 2 โครงการ และโครงการที่ยกเลิก จํานวน 4 โครงการ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน 

1 มหกรรมออกกําลังกายนครลําปางมุงสูสุขภาพดี เปลี่ยนหวงเวลาเนื่องจากใกลชวงฤดูฝน ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2 รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลายปองกันโรคไขเลือดออกและโรคซิกา เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

3 มหกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพวิถีถ่ิน เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

4 อบรมผูประกอบการอาหารในตลาดสดสงเสริมตลาดสดนาซ้ือ เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

5 อบรมผูสัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลําปาง เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

6 สังคมสีเขียวนครลําปาง เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 34 โครงการ ประกอบดวย โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 25 โครงการ  

โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ โครงการท่ียกเลิก จํานวน 7 โครงการ เปนไปตามแผน จํานวน 25 โครงการ และไมเปนไปตามแผน จํานวน 9 โครงการ โดยมีงบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 45,637,900 บาท 

และงบประมาณท่ีใชไป จํานวน 30,542,208 บาท คิดเปนรอยละ 66.92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท้ังหมด            34  โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ        25 โครงการ (คิดเปนรอยละ 73.53) 

อยูระหวางดําเนินการ       0  โครงการ 

ยังไมไดดําเนินการ           2  โครงการ 

ยกเลิก                 7  โครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับ          45,637,900.00 บาท 

งบประมาณท่ีใชไป          30,542,208.00 บาท  (คิดเปนรอยละ 66.92) 

โครงการท้ังหมด        34  โครงการ 
เปนไปตามแผน         25  โครงการ (คิดเปนรอยละ 73.53) 

ไมเปนไปตามแผน       9  โครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

อยูระหวางดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

ยกเลิก 

7 โครงการ 

2 โครงการ 

25 โครงการ 

25 โครงการ 

9 โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

เปนไปตามแผน 

ไมเปนไปตามแผน 



โครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 9 โครงการ 

ประกอบดวย โครงการทีย่ังไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ และโครงการที่ยกเลิก จํานวน 7 โครงการ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

1 จัดแขงขันคนเกงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักการศึกษา 

2 พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดดวยกระบวนการเรียนรู 

ท่ีหลากหลาย 

ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก สํานักการศึกษา 

3 เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก สํานักการศึกษา 

4 สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก สํานักการศึกษา 

5 สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและพัฒนางานศิลปะสําหรับเด็กและเยาวชน - เปลี่ยนชวงระยะเวลาในการดําเนินงาน 

- เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 

ยกเลิก สํานักการศึกษา 

6 ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) อยูระหวางดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบ (กันเงินป 64) ยังไมไดดําเนินการ สํานักการศึกษา 

7 ปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน ชั้น 1 เปนหองสมุด โรงเรียนเทศบาล 7  

(ศิรินาวินวิทยา) 

อยูระหวางดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบ (กันเงินป 64) ยังไมไดดําเนินการ สํานักการศึกษา 

8 แขงขันกีฬากลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก สํานักการศึกษา 

9 สงเสริมการออกกําลังกายประกอบเสียงเพลง เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักการศึกษา 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศนเมือง และการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น   

26 โครงการ ประกอบดวย โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ ยกเลิก จํานวน 9 โครงการ เปนไปตามแผน จํานวน 5 โครงการ และไมเปนไปตามแผน 

จํานวน 21 โครงการ โดยมีงบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 74,190,970 บาท และงบประมาณท่ีใชไป จํานวน 1,430,915.46 บาท คิดเปนรอยละ 1.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท้ังหมด            26  โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ        5  โครงการ (คิดเปนรอยละ 19.23) 

อยูระหวางดําเนินการ      12  โครงการ 

ยังไมไดดําเนินการ           0  โครงการ 

ยกเลิก                 9  โครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับ          74,190,970.00 บาท 

งบประมาณท่ีใชไป          1,430,915.46 บาท (คิดเปนรอยละ 1.93) 

โครงการท้ังหมด        26  โครงการ 
เปนไปตามแผน         5  โครงการ (คิดเปนรอยละ 19.23) 

ไมเปนไปตามแผน      21  โครงการ 

5 โครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

อยูระหวางดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

ยกเลิก 

12 โครงการ 

9 โครงการ 

5 โครงการ 

21 โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

เปนไปตามแผน 

ไมเปนไปตามแผน 



โครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 21 โครงการ 

ประกอบดวย โครงการทีอ่ยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 12 โครงการ และโครงการที่ยกเลิก จํานวน 9 โครงการ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศนเมือง และการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1 อนุรักษ ฟนฟู แมน้ํา คูคลอง และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม เพ่ือมุงสูเมืองคารบอนต่ํา 

อยูระหวางประเมินสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการฯ ตามเกณฑการจัดการ

น้ําท้ิงท่ีกําหนด (ก.ย. 63) (เทศบาลรวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอม/สํานักงาน

ทรัพยากรฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง) 

อยูระหวางดําเนินการ สํานักการชาง 

2 กอสรางหองน้ําสาธารณะบริเวณศาลหลักเมือง ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก สํานักการชาง 

3 กอสรางถนนบานดงพัฒนาซอย 4/10 ตั้งแตถนนบานดงพัฒนาซอย 4 

ถึงบานเลขท่ี 192 

สัญญาดําเนินการเสร็จสิ้นขามปงบประมาณ (2564) อยูระหวางดําเนินการ 
(สัญญาสิ้นสุด 12 ต.ค. 63) 

สํานักการชาง 

4 กอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดงพัฒนา ซอย 4/2 ตั้งแต 

ขางบานเลขท่ี 43/2 ถึงบานเลขท่ี 33/1 

ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก สํานักการชาง 

5 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนจามเทวี ซอย 2 ขางบานเลขท่ี 15 สัญญาดําเนินการเสร็จสิ้นขามปงบประมาณ (2564) อยูระหวางดําเนินการ 
(สัญญาสิ้นสุด 17 พ.ย. 63) 

สํานักการชาง 

6 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนเจริญประเทศขางโรงพยาบาล 

แวนแซนดวูรด 

ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก สํานักการชาง 

7 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนชางแตมตั้งแตบานเลขท่ี 36  

ถึงบานเลขท่ี 50 

สัญญาสิ้นสุด 30 ก.ย. 63 อยูระหวางดําเนินการ สํานักการชาง 

8 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ําถนนทิพยชาง ตั้งแตขางบานเลขท่ี 234 

ถึงถนนตลาดเกา 

อยูระหวางทําสัญญา 

 

อยูระหวางดําเนินการ สํานักการชาง 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศนเมือง และการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

9 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนนากวมเหนือ ซอย 3 ตั้งแตขางบาน 

เลขท่ี 51/4 ถึงบานเลขท่ี 53/6   

สัญญาดําเนินการเสร็จสิ้นขามปงบประมาณ (2564) อยูระหวางดําเนินการ 
(สัญญาสิ้นสุด 27 ต.ค. 63) 

สํานักการชาง 

10 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง ซอย 3 ขางบานเลขท่ี 22  

ถึงถนนบานดง ซอย 5 ขางบานเลขท่ี 15 

สัญญาสิ้นสุด 7 ต.ค. 63 

 

อยูระหวางดําเนินการ สํานักการชาง 

11 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแตบานเลขท่ี 

138/1 ถึงบานเลขท่ี 138/3 

สัญญาสิ้นสุด 2 ต.ค. 63 

 

อยูระหวางดําเนินการ สํานักการชาง 

12 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแตบานเลขท่ี 

140/1 ถึงบานเลขท่ี 34/3 

สัญญาสิ้นสุด 2 ต.ค. 63 

 

อยูระหวางดําเนินการ สํานักการชาง 

13 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนปาไม ตั้งแตบานเลขท่ี 156  

ถึงบานเลขท่ี 210  

อยูระหวางทําสัญญา 

 

อยูระหวางดําเนินการ สํานักการชาง 

14 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระแกว ซอยขางโรงเรียนเทศบาล 1 

ถึงบานเลขท่ี 98 

อยูระหวางสงมอบงาน อยูระหวางดําเนินการ สํานักการชาง 

15 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนวังขวา ซอยขางบานเลขท่ี 28/247 

ถึงถนนเลียบแมวังฝงซาย      

ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก สํานักการชาง 

16 ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนวังขวา ซอยขางบานเลขท่ี 28/45 

ถึงถนนเลียบแมวังฝงซาย 

ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก สํานักการชาง 

17 ปรับปรุงถนนและบอพัก ถนนวังโคง ซอยขางบานเลขท่ี 49/1  

ถึงบานเลขท่ี 47 (ซอยขางรานขาวซอยบุญยืน)  

ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก สํานักการชาง 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศนเมือง และการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

18 ปรับปรุงบอพักถนนสวนดอกตั้งแตถนนไฮเวยลําปาง-งาว  

ถึงถนนพหลโยธิน 

ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก สํานักการชาง 

19 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค (ปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิล 

ใตดินเฟส 1 ตั้งแตสี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน) 

เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ ยกเลิก สํานักการชาง 

20 กอสรางบอฝงกลบมูลฝอย อยูระหวางดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ (กันเงินป 64) อยูระหวางดําเนินการ สํานักการชาง 

21 อบรมอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 8 โครงการ ประกอบดวย โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ 

โครงการท่ียกเลิก จํานวน 7 โครงการ เปนไปตามแผน จํานวน 0 โครงการ และไมเปนไปตามแผน จํานวน 8 โครงการ โดยมีงบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 600,000 บาท และงบประมาณท่ีใชไป จํานวน 6,160 บาท     

คิดเปนรอยละ 1.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท้ังหมด             8  โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ         1  โครงการ (คิดเปนรอยละ 12.50) 

อยูระหวางดําเนินการ       0  โครงการ 

ยังไมไดดําเนินการ           0  โครงการ 

ยกเลิก                 7  โครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับ          600,000.00 บาท 

งบประมาณท่ีใชไป          6,160.00 บาท  (คิดเปนรอยละ 1.03) 

โครงการท้ังหมด        8  โครงการ 
เปนไปตามแผน         0  โครงการ (คิดเปนรอยละ 0) 

ไมเปนไปตามแผน       8  โครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

อยูระหวางดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

ยกเลิก 

1 โครงการ 

7 โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

เปนไปตามแผน 

ไมเปนไปตามแผน 8 โครงการ 



โครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 8 โครงการ 

ประกอบดวย โครงการทีด่ําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ และโครงการที่ยกเลิก จํานวน 7 โครงการ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบริการจัดการองคกรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1 จัดงานวันเทศบาล  เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักปลัดเทศบาล 

2 พัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรสังกัด 

เทศบาลนครลําปาง 

เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักปลัดเทศบาล 

3 พัฒนาองคกรเปยมสุข (Happy workplace) เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักปลัดเทศบาล 

4 อบรมใหความรูแกสมาชิกสภาเทศบาลและผูท่ีเก่ียวของ เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักปลัดเทศบาล 

5 จัดงานเทศบาลนครลําปางพบสื่อมวลชน เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก กองวิชาการและแผนงาน 

6 รับฟงความคิดเห็นของประชาชน เอกสารขอมูลจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไมเปนไปตามแผนดําเนินการรับฟงฯ ดําเนินการแลวเสร็จ กองวิชาการและแผนงาน 

7 อบรมผูอยูในขายชําระภาษีในเขตเทศบาลนครลําปาง เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก กองคลัง 

8 พัฒนาสิ่งแวดลอมสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง  

(เทศบาลนครลําปาง) 

เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการธํารงไวซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 10 โครงการ ประกอบดวย โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ 

โครงการท่ียกเลิก จาํนวน 5 โครงการ เปนไปตามแผน จํานวน 5 โครงการ และไมเปนไปตามแผน จํานวน 5 โครงการ โดยมีงบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 7,410,000 บาท และงบประมาณท่ีใชไป จํานวน 3,970,163.14 

บาท คิดเปนรอยละ 53.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท้ังหมด             10  โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ         5  โครงการ (คิดเปนรอยละ 50) 

อยูระหวางดําเนินการ        0  โครงการ 

ยังไมไดดําเนินการ            0  โครงการ 

ยกเลิก                  5  โครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับ           7,410,000.00 บาท 

งบประมาณท่ีใชไป           3,970,163.14 บาท  (คิดเปนรอยละ 53.58) 

โครงการท้ังหมด         10  โครงการ 
เปนไปตามแผน          5  โครงการ (คิดเปนรอยละ 50) 

ไมเปนไปตามแผน         5  โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

เปนไปตามแผน 

ไมเปนไปตามแผน 

5 โครงการ 

5 โครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

อยูระหวางดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

ยกเลิก 

5 โครงการ 

5 โครงการ 



โครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 5 โครงการ 

ประกอบดวย โครงการทีย่กเลิก จํานวน 5 โครงการ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการธํารงไวซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม 

1 สงเสริมและอนุรักษของก๋ินถ่ินเหนือ (ปใหมเมืองลําปาง) เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักการศึกษา 

2 จัดงานเทศกาลวันเขาพรรษา เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักการศึกษา 

3 จัดงานบวงสรวงหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลําปาง เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักการศึกษา 

4 จัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ยกเลิก สํานักการศึกษา 

5 จัดงานประเพณีสงกรานต (ปใหมเมืองลําปาง) เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ยกเลิก สํานักการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนา สงเสริมดานการทองเท่ียวและเศรษฐกิจ มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 6 โครงการ ประกอบดวย โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ ยกเลิก จํานวน 3 

โครงการ เปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ และไมเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ โดยมีงบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 5,320,000 บาท และงบประมาณท่ีใชไป จํานวน 2,848,895.75 บาท คิดเปนรอยละ 

53.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท้ังหมด             6  โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ         3  โครงการ (คิดเปนรอยละ 50) 

อยูระหวางดําเนินการ       0  โครงการ 

ยังไมไดดําเนินการ           0  โครงการ 

ยกเลิก                 3  โครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับ          5,320,000.00 บาท 

งบประมาณท่ีใชไป          2,848,895.75 บาท  (คิดเปนรอยละ 53.55) 

โครงการท้ังหมด         6  โครงการ 
เปนไปตามแผน          3  โครงการ (คิดเปนรอยละ 50) 

ไมเปนไปตามแผน       3  โครงการ 

3 โครงการ 

3 โครงการ 

แผนการดําเนินงาน 

เปนไปตามแผน 

ไมเปนไปตามแผน 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

อยูระหวางดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

ยกเลิก 

3 โครงการ 

3 โครงการ 



โครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ 

ประกอบดวย โครงการทีย่กเลิก จํานวน 3 โครงการ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาสงเสริมดานการทองเท่ียวและเศรษฐกิจ 

1 จัดงานถนนสายวฒันธรรม      เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักปลัดเทศบาล 

2 จัดงานทองเท่ียวเมืองเกาเขลางคนคร เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักปลัดเทศบาล 

3 จัดงานรําลึกประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก สํานักปลัดเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงาน (แยกตามสํานัก/กอง) 

เทศบาลนครลําปาง มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน จํานวนท้ังส้ิน 127 โครงการ แยกตามสํานัก/กอง ดังนี้ 

หนวยงาน จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการ

ดําเนนิงาน 

ไดรับ เบิกจาย คิดเปน

รอยละ 

คงเหลือ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

คิดเปน

รอยละ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก เปนไป

ตาม

แผน 

ไมเปน

ตาม

แผน 

1. สํานักปลัดเทศบาล 15  8,880,000.00   2,851,892.00  32.12  6,028,108.00  3 20.00 - - 12 3 12 

2. กองวิชาการและแผนงาน 2  150,000.00   6,160.00  4.11  143,840.00  1  50.00  - - 1 - 2 

3. กองคลัง 1 30,000 - - 30,000 - - - - 1 - 1 

4. สํานักการชาง 24 74,070,970.00   1,413,195.46    1.91  72,657,774.54  4 16.67 12 - 8 4 20 

5. สํานักการศึกษา 42 52,647,900.00   34,497,331.14  65.52  18,150,568.86  29 69.05 - 2 11 29 13 

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 19  4,236,500.00   3,345,313.00  78.96 891,187.00  13 68.42 - - 6 11 8 

7. กองสวัสดิการสังคม 24 106,652,800.00   96,454,065.75  90.44  10,198,734.25  22 91.67 - -  2 22 2 

รวม 127 246,668,170.00   138,567,957.35  56.18 108,100,212.65  72 56.69 12 2 41 69 58 
 

จากผลการดําเนินงาน พบวา  

1. สํานักปลัดเทศบาล มีจํานวนโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 15 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 3 โครงการ และยกเลิก 12 โครงการ ไดแก โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางและ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลําปาง โครงการสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ยังไมประกาศใหมีการเลือกตั้งฯ โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร โครงการจัดงานวันเทศบาล โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลําปาง โครงการพัฒนาองคกรเปยมสุข (Happy workplace)  



โครงการอบรมใหความรูแกสมาชิกสภาเทศบาลและผูท่ีเก่ียวของ โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม โครงการจัดงานทองเท่ียวเมืองเกา

เขลางคนคร โครงการจัดงานรําลึกประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 โดยดําเนินการเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ ไมเปนไปตามแผน จํานวน 12 โครงการ 

2. กองวิชาการและแผนงาน มีจํานวนโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 2 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ ไดแก โครงการจัดงานเทศบาลนครลําปาง        

พบสื่อมวลชน เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 โดยดําเนินการไมเปนไปตามแผน จํานวน 2 โครงการ 

3. กองคลัง มีจํานวนโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 1 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ไดแก โครงการอบรมผูอยูในขายชําระภาษีในเขตเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 

โดยดําเนินการไมเปนไปตามแผน จํานวน 1 โครงการ 

4. สํานักการชาง มีจํานวนโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 24 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ และยกเลิก 8 โครงการ ไดแก โครงการ

กอสรางหองน้ําสาธารณะบริเวณศาลหลักเมือง โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนบานดงพัฒนา ซอย 4/2 ตั้งแตขางบานเลขท่ี 43/2 ถึงบานเลขท่ี 33/1 โครงการ ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา             

ถนนเจริญประเทศขางโรงพยาบาลแวนแซนดวูรด โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ําถนนวังขวา ซอยขางบานเลขท่ี 28/247 ถึงถนนเลียบแมวังฝงซาย โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ําถนนวังขวา 

ซอยขางบานเลขท่ี 28/45 ถึงถนนเลียบแมวังฝงซาย โครงการปรับปรุงถนนและบอพักถนนวังโคง ซอยขางบานเลขท่ี 49/1 ถึงบานเลขท่ี 47 (ซอยขางรานขาวซอยบุญยืน) โครงการปรับปรุงบอพักถนนสวนดอก 

ตั้งแตถนนไฮเวยลําปาง-งาว ถึงถนนพหลโยธิน เนื่องจากผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ โดยดําเนินการเปนไปตามแผน จํานวน 4 โครงการ ไมเปนไปตามแผน จํานวน 20 

โครงการ 

5. สํานักการศึกษา มีจํานวนโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 42 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 29 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 2 โครงการ และยกเลิก 11 โครงการ ไดแก โครงการจัดแขงขัน

คนเกงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการ

ศึกษา โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและพัฒนางานศิลปะสําหรับเด็กและเยาวชน โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายประกอบเสียงเพลง โครงการจัดงานเทศกาลวันเขาพรรษา โครงการจัดงานบวงสรวงหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลําปาง โครงการจัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร โครงการ

จัดงานประเพณีสงกรานต (ปใหมเมืองลําปาง) เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 โดยดําเนินการเปนไปตามแผน จํานวน 29 โครงการ ไมเปนไปตามแผน จํานวน 13 โครงการ 

6. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีจํานวนโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 19 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 13 โครงการ และยกเลิก 6 โครงการ  ไดแก โครงการมหกรรมอาหารเพ่ือ

สุขภาพวิถีถ่ิน โครงการอบรมผูประกอบการอาหารในตลาดสดสงเสริมตลาดสดนาซ้ือ โครงการอบรมผูสัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลําปาง โครงการสังคมสีเขียวนครลําปาง โครงการอบรมอาสาสมัครทองถ่ิน

รักษโลก (อถล.) โครงการสงเสริมและอนุรักษของก๋ินถ่ินเหนือ (ปใหมเมืองลําปาง) เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 โดยดําเนินการเปนไปตามแผน จํานวน 11 โครงการ ไมเปนไปตามแผน จํานวน 8 โครงการ 

7. กองสวัสดิการสังคม มีจํานวนโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 24 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 22 โครงการ ยกเลิก จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมคนพิการ

และครอบครัว เนื่องจากผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนมีคุณสมบัติไมครบถวนตาม

หลักเกณฑท่ีระเบียบฯ กําหนด โดยดําเนินการเปนไปตามแผน จํานวน 22 โครงการ ไมเปนไปตามแผน จํานวน 2 โครงการ 



 

5. สรุปผลสําเร็จของการดําเนินงาน (งบ สปสช.) 

โดยผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม (งบ สปสช.) จํานวนท้ังสิ้น 4 โครงการ ประกอบดวย โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

จํานวน 1 โครงการ และโครงการท่ียกเลิก 1 โครงการ เปนไปตามแผน จํานวน 1 โครงการ ไมเปนไมตามแผน จํานวน 3 โครงการ โดยมีงบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 659,848 บาท และงบประมาณท่ีใชไป จํานวน 

214,690 บาท คิดเปนรอยละ 32.54 ของงบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

โครงการท้ังหมด          4  โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ      2  โครงการ  (คิดเปนรอยละ 50) 

อยูระหวางดําเนินการ    1  โครงการ 

ยังไมไดดําเนินการ        0  โครงการ  

ยกเลิก             1  โครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับ        659,848.00 บาท 

งบประมาณท่ีใชไป        214,690.00 บาท  (คิดเปนรอยละ 32.54) 

โครงการท้ังหมด      4  โครงการ 
เปนไปตามแผน       1  โครงการ   (คิดเปนรอยละ 25) 

ไมเปนไปตามแผน    3  โครงการ  

ดําเนินการแลวเสร็จ  

อยูระหวางดําเนินการ  

ยังไมไดดําเนินการ   

ยกเลิก           

1 โครงการ 

1 โครงการ 

2 โครงการ 

เปนไปตามแผน 

ไมเปนไปตามแผน 
3 โครงการ 

1 โครงการ 



 

โครงการ/กิจกรรมที่ไมเปนไปตามแผน จํานวน 3 โครงการ 

ประกอบดวย โครงการทีด่ําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 

และโครงการที่ยกเลิก จํานวน 1 โครงการ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เหตุผล สถานะโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน 

1 อบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ยกเลิก กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

2 เตรียมพรอมรับสถานการณการระบาดโรคติดตอในพ้ืนท่ี เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

3 บริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care) จัดบริการ 25 มี.ค. 63 – 24 มี.ค. 64 อยูระหวางดําเนินการ กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. สรุปผลสําเร็จของการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ (แยกตามประเภทครุภัณฑ) 

โดยผลสําเร็จของการดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ (แยกตามประเภทครุภัณฑ) จํานวนท้ังสิ้น 94 รายการ ประกอบดวย โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 80 รายการ คิดเปนรอยละ 85.11     

อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 6 รายการ ยกเลิก จํานวน 8 รายการ เปนไปตามแผน จํานวน 44 รายการ คิดเปนรอยละ 46.81 และไมเปนไปตามแผน จํานวน 50 รายการ โดยมีงบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 

8,354,250 บาท และงบประมาณท่ีใชไป จํานวน 2,331,639 บาท คิดเปนรอยละ 27.91 ของงบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

โครงการท้ังหมด          94  โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ      80  โครงการ (คิดเปนรอยละ 85.11) 

อยูระหวางดําเนินการ     6  โครงการ 

ยังไมไดดําเนินการ         0  โครงการ  

ยกเลิก              8  โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับ        8,354,250.00 บาท 

งบประมาณท่ีใชไป        2,331,639.00 บาท  (คิดเปนรอยละ 27.91) 

 

โครงการท้ังหมด       94  โครงการ 
เปนไปตามแผน        44  โครงการ (คิดเปนรอยละ 46.81) 

ไมเปนไปตามแผน     50  โครงการ  

ดําเนินการแลวเสร็จ  

อยูระหวางดําเนินการ  

ยังไมไดดําเนินการ   

ยกเลิก           

80 โครงการ 

6 โครงการ 
7 โครงการ 

เปนไปตามแผน 

ไมเปนไปตามแผน 50 โครงการ 

44 โครงการ 



 

สวนท่ี 4 

สรุปผลการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และสรุปผลการตดิตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

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

  ตามท่ีจังหวัดลําปาง ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี ลป 0023.3/ว 03242 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซ่ึงไดกําหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยเปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดจัดใหมีการประชุม เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมชัยพฤกษ ชั้น 4 อาคารสํานักการชาง – กองคลัง  

และไดดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เปนท่ีเรียบรอยแลว สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



 

(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนเฉล่ีย 

คิดเปนรอยละ 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 16.44 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 15.22 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 53.33 

    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 8.89 

    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 8.89 

    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 8.89 

    3.4 วิสัยทัศน (5) 4.44 

    3.5 กลยุทธ (5) 4.44 

    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4.44 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4.44 

    3.8 แผนงาน (5) 4.44 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 4.44 

รวมคะแนน 100 85.00 

 

 

 เกณฑการประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือใหเกิดความ

สอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดใหไมควรนอยกวา         

รอยละ 80 (80 คะแนน) ซ่ึงจากผลการติดตามและ

ประ เ มินผล ยุทธศาสตร เ พ่ื อคว ามสอดคล อ ง

แผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลนครบลําปาง พบวา 

ระดับคะแนนเฉล่ียอยู ท่ีรอยละ 85.00 ซ่ึงอยูใน

เกณฑท่ีกําหนดไว  

 



      (2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนเฉล่ีย 

คิดเปนรอยละ 

1. การสรุปสถานการณการพิจารณา 10 9.00 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.89 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.67 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา 10 8.78 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 52.67 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.56 

    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.44 

    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 4.44 

    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 4.33 

    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (5) 4.22 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 4.22 

    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 4.56 

    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ (5) 4.11 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.22 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.44 

    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (5) 4.44 

    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4.67 

รวมคะแนน 100 88.00 

เกณฑการประเมินผลโครงการเพ่ือใหเกิดความ

สอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดใหไมควรนอยกวา

รอยละ 80 (80 คะแนน) ซ่ึงจากผลการติดตามและ

ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ินของเทศบาลนครลําปาง พบวา ระดับคะแนน

เฉล่ียอยูท่ีรอยละ 88.00 ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีกําหนดไว 

 



 

สวนท่ี 5 

ขอเสนอแนะ 

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

  จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมชัยพฤกษ ชั้น 4 อาคารสํานักการชาง – กองคลัง คณะกรรมการฯ 

ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรนําเสนอผลการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ วาเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีไดวางไวอยางไร 

2. ควรจัดทําโครงการท่ีเปนโครงการสรางสรรคท่ีสามารถเชื่อมโยงไดในหลาย ๆ ยุทธศาสตร ยกตัวอยาง เชน โครงการโคมแสนดวง ซ่ึงเปนโครงการท่ีสามารถขับเคลื่อนในเรื่องเศรษฐกิจ     

การทองเท่ียว วัฒนธรรมและประเพณี เปนตน และควรมีการติดตามโครงการท่ีมีผลกระทบกับประชาชนท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 

3. ควรใชเครือขายความรวมมือในการจัดทําโครงการ หรือการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน  

4. ควรเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลใหมากข้ึน เพ่ือใหครอบคลุมทุกเพศทุกวัย 

 

 



จํานวน

โครงการ คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได เปน ไมเปน

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาสังคมและสรางความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

      สํานักปลัดเทศบาล 2 3,050,000             -                      3,050,000.00         2 2

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

      สํานักปลัดเทศบาล 3 110,000               4,200.00              105,800.00           1 2 1 2

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

      กองสวัสดิการสังคม 4 1,710,000             873,759.00           836,241.00           3 1 3 1

1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

      กองสวัสดิการสังคม 13 2,260,000             1,491,903.00         768,097.00           13 13

1.5 แผนงานงบกลาง

      กองสวัสดิการสังคม 5 102,562,800         94,072,160.00       8,490,640.00         4 1 4 1

รวม 27 109,692,800        96,442,022.00      13,250,778.00      21 6 21 6

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 10 2,882,500             2,490,731.00         391,769.00           7 3 5 5

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3 160,000               62,862.00             97,138.00             2 1 2 1

2.3  แผนงานการพาณิชย

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3 774,000               774,000.00           -                      3 3

รวม 16 3,816,500            3,327,593.00       488,907.00          12 4 10 6

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร/แผนงาน ไดรับ เบิกจาย ยกเลิก

งบประมาณ



จํานวน

โครงการ คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได เปน ไมเปน

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

3.1 แผนงานการศึกษา

      สํานักการศึกษา 28 43,037,900           28,567,915.00       14,469,985.00       21 2 5 21 7

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

      กองสวัสดิการสังคม 1 100,000               15,040.00             84,960.00             1 1

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

      สํานักการศึกษา 5 2,500,000             1,959,253.00         540,747.00           3 2 3 2

รวม 34 45,637,900          30,542,208.00      15,095,692.00      25 2 7 25 9

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศนเมืองและการอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

      สํานักการชาง 23 73,970,970           1,374,705.46         72,596,264.54       3 12 8 3 20

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 2 120,000               17,720.00             102,280.00           1 1 1 1

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

      สํานักการชาง 1 100,000               38,490.00             61,510.00             1 1

รวม 26 74,190,970          1,430,915.46       72,760,054.54      5 12 9 5 21

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

      สํานักปลัดเทศบาล 4 400,000               -                      400,000.00           4 4

      กองวิชาการและแผนงาน 2 150,000               6,160.00              143,840.00           1 1 2

      กองคลัง 1 30,000                 -                      30,000.00             1 1

5.2 แผนงานการพาณิชย

      สํานักปลัดเทศบาล 1 20,000                 -                      20,000.00             1 1

รวม 8 600,000              6,160.00             593,840.00          1 7 8

เบิกจาย ยกเลิก

งบประมาณ

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

ไดรับ



จํานวน

โครงการ คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได เปน ไมเปน

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธํารงไว ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

6.1 แผนงานสาธารณสุข

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 300,000               -                      300,000.00           1 1

6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

      สํานักการศึกษา 9 7,110,000             3,970,163.14         3,139,836.86         5 4 5 4

รวม 10 7,410,000            3,970,163.14       3,439,836.86       5 5 5 5

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาสงเสริมดานการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ

7.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

      กองสวัสดิการสังคม 1 20,000                 1,203.75              18,796.25             1 1

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

      สํานักปลัดเทศบาล 5 5,300,000             2,847,692.00         2,452,308.00         2 3 2 3

รวม 6 5,320,000            2,848,895.75       2,471,104.25       3 3 3 3

รวมทั้งสิ้น 127 246,668,170        138,567,957.35    108,100,212.65    72 12 2 41 69 58

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

ไดรับ เบิกจาย ยกเลิก

งบประมาณ



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     1. เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล    ม.ค. 63 - ก.ย. 63 3,000,000       -                    3,000,000.00          สนง. คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ สํานักปลัดฯ

นครลําปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ยังไมประกาศใหมีการเลือกตั้งฯ

นครลําปาง

     2. สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ม.ค. 63 - ก.ย. 63 50,000           -                    50,000.00              สนง. คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ สํานักปลัดฯ

ประชาธิปไตย ยังไมประกาศใหมีการเลือกตั้งฯ

รวม 2 3,050,000      -                   3,050,000.00       2 2

     1. ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เม.ย. 63 10,000           4,200.00             5,800.00              9 ม.ค. 63  สํานักปลัดฯ

ในชวงเทศกาล

     2. ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา ม.ิย. 63 - ก.ค. 63 50,000           -                    50,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักปลัดฯ

สาธารณภัย

     3. อบรมเทศกิจอาสาจราจร ม.ค. 63 - ก.พ. 63 50,000           -                    50,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักปลัดฯ

รวม 3 110,000        4,200.00            105,800.00         1 2 1 2

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

     1. พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและ พ.ย. 62 - ก.ย. 63 800,000         227,324.00          572,676.00           24 ก.ย. 63  กองสวัสดิการฯ

ผูเกี่ยวของ

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง (แยกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563

ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาสังคมและสรางความเขมแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เหตุผล

แผนการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ

วันที่แลวเสร็จ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     2. สงเสริมการจัดกิจกรรม พ.ย. 62 - เม.ย. 63 100,000         49,685.00            50,315.00             9 ธ.ค. 62  กองสวัสดิการฯ

ลานคนบาเกา

     3. สงเสริมและพัฒนากลุมคนพิการ ก.ค. 63 - ก.ย. 63 10,000           -                    10,000.00              ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ กองสวัสดิการฯ

และครอบครัว เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ

     4. สงเสริมและพัฒนากลุมสตรี ต.ค. 62 - ก.ค. 63 800,000         596,750.00          203,250.00           15 ก.ค. 63  กองสวัสดิการฯ

รวม 4 1,710,000      873,759.00         836,241.00         3 1 3 1

1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

     1. ประกวดชุมชนนาอยูหนาบาน นามอง ธ.ค. 62 - ก.ค. 63 150,000         74,230.00            75,770.00             25 ก.พ. 63  กองสวัสดิการฯ

     2. พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน ม.ค. 63 - ก.ย. 63 100,000         17,600.00            82,400.00             30 ม.ค. 63  กองสวัสดิการฯ

ตนแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

     3. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 1,200,000       973,665.00          226,335.00           15 ม.ค. 63  กองสวัสดิการฯ

ชุมชนและแกนนําองคกรชุมชน

     4. สงเสริมการจัดกิจกรรมกลุมองคกร พ.ย. 62 - ก.ย. 63 200,000         152,650.00          47,350.00             9 ก.พ. 63  กองสวัสดิการฯ

ตาง ๆ ในชุมชนเมือง

     5. สงเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ธ.ค. 62 - ส.ค. 63 30,000           11,000.00            19,000.00             18 ส.ค. 63  กองสวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลนครลําปาง

     6. สงเสริมการบริหารจัดการชุมชน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 100,000         46,600.00            53,400.00             9 ม.ีค. 63  กองสวัสดิการฯ

     7. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับ ม.ค. 63 - ส.ค. 63 150,000         21,279.00            128,721.00           31 ม.ค. 63  กองสวัสดิการฯ

ประชาชนและกลุมอาชีพในเขตเทศบาล

นครลําปาง

     8. สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง ต.ค. 62 - ก.ย. 63 10,000           6,570.00             3,430.00              18 ต.ค. 62  กองสวัสดิการฯ

ชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน

ยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน

เหตุผล



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     9. สงเสริมและสนับสนุน พ.ย. 62 - ก.ย. 63 10,000           2,010.00             7,990.00              20 ธ.ค. 62  กองสวัสดิการฯ

การจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้ง

เครือขายผูประกอบกิจการหอพัก

     10. สงเสริมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ ม.ค. 63 - ส.ค. 63 100,000         50,000.00            50,000.00             19 ก.พ. 63  กองสวัสดิการฯ

พอเพียง

     11. สงเสริมสนับสนุนการปองกันและ พ.ย. 62 - ส.ค. 63 100,000         51,900.00            48,100.00             31 ส.ค. 63  กองสวัสดิการฯ

แกไขปญหายาเสพติดเทศบาลนครลําปาง

     12. สนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทําแผน พ.ย. 62 - พ.ค. 63 100,000         74,399.00            25,601.00             ม.ีค. 63  กองสวัสดิการฯ

ชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น

     13. เสริมสรางความเขมแข็งในการ ก.พ. 63 - ม.ีค. 63 10,000           10,000.00            -                      20 ก.พ. 63  กองสวัสดิการฯ

ขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจสงเคราะห

เทศบาลนครลําปาง

รวม 13 2,260,000      1,491,903.00      768,097.00         13 13

1.5 แผนงานงบกลาง

     1. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ก.ค. 63 - ส.ค. 63 100,000         -                    100,000.00            เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนมี กองสวัสดิการฯ

เทศบาลนครลําปาง คุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑ

ที่ระเบียบฯ กําหนด

     2. การใหการสงเคราะหผูประสบ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 400,000         36,160.00            363,840.00           2 ม.ิย. 63  กองสวัสดิการฯ

ปญหาความเดือดรอน

     3. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ต.ค. 62 - ก.ย. 63 336,000         336,000.00          -                      8 ก.ย. 63  กองสวัสดิการฯ

     4. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 85,877,200     81,144,000.00      4,733,200.00         18 ก.ย. 63  กองสวัสดิการฯ

     5. สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 15,849,600     12,556,000.00      3,293,600.00         18 ก.ย. 63  กองสวัสดิการฯ

รวม 5 102,562,800   94,072,160.00     8,490,640.00       4 1 4 1

รวมทั้งสิ้น 27 109,692,800   96,442,022.00     13,250,778.00     21 6 21 6

ยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน

เหตุผล



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

     1. มหกรรมออกกําลังกายนครลําปาง เม.ย. 63 - ส.ค. 63 100,000         33,310.00            66,690.00             7 ก.พ. 63  เปลี่ยนหวงเวลาเนื่องจากใกลชวงฤดูฝน กองสาธารณสุขฯ

มุงสูสุขภาพดี

     2. รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลายปองกัน ม.ีค. 63 - ม.ิย. 63 200,000         128,455.00          71,545.00             30 ก.ค. 63  เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 กองสาธารณสุขฯ

โรคไขเลือดออกและโรคซิกา

     3. อบรมและศึกษาดูงานดานการดูแล ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 1,200,000       1,176,650.00        23,350.00             13 ก.พ. 63  กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพสําหรับเครือขายสุขภาพชุมชน

เทศบาลนครลําปาง

     4. มหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพวิถีถิ่น ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 100,000         -                    100,000.00            เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 กองสาธารณสุขฯ

     5. สงเสริมการพัฒนามาตรฐาน ม.ค. 63 - ส.ค. 63 30,000           24,956.00            5,044.00              31 ม.ีค. 63  กองสาธารณสุขฯ

หองสวมสาธารณะในเขตเทศบาลนคร

ลําปาง

     6. สงเสริมและพัฒนา ม.ีค. 63 - ก.ค. 63 30,000           4,860.00             25,140.00             8 ม.ค. 63  กองสาธารณสุขฯ

สถานประกอบการประเภทการแสดงดนตรี

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ. 2535

     7. อบรมผูประกอบการอาหาร เม.ย. 63 - ก.ย. 63 10,000           -                    10,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 กองสาธารณสุขฯ

ในตลาดสดสงเสริมตลาดสดนาซื้อ

     8. อบรมผูสัมผัสอาหารในเขต ม.ค. 63 - ก.ย. 63 30,000           -                    30,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลนครลําปาง

     9. อุดหนุนกลุม อสม. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 322,500         322,500.00          -                      30 ก.ย. 63  กองสาธารณสุขฯ

เหตุผล

ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่  2  การสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     10. อุดหนุนชุมชนในการดําเนินงาน พ.ย. 62 - ก.ย. 63 860,000         800,000.00          60,000.00             30 ก.ย. 63  กองสาธารณสุขฯ

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

รวม 10 2,882,500      2,490,731.00      391,769.00         7 3 5 5

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

     1. นครลําปาง Big Cleaning day ต.ค. 62 - ก.ย. 63 60,000           48,200.00            11,800.00             30 ก.ย. 63  กองสาธารณสุขฯ

     2. รณรงคจัดการขยะในชุมชน ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 50,000           14,662.00            35,338.00             5 ก.ย. 63  กองสาธารณสุขฯ

     3. สังคมสีเขียวนครลําปาง ก.พ. 63 - ก.ย. 63 50,000           -                    50,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 160,000        62,862.00          97,138.00           2 1 2 1

2.3 แผนงานการพาณิชย

     1. ปรับปรุงหองน้ํา - หองสวม ในตลาด ต.ค. 62 - ก.ย. 63 300,000         300,000.00          -                      26 ม.ิย. 63  กองสาธารณสุขฯ

เทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)

     2. กอสรางรั้วบริเวณตลาดเทศบาล 4 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 324,000         324,000.00          -                      2 ม.ิย. 63  กองสาธารณสุขฯ

(ตรงขามบิ๊กซีลําปาง)

     3. ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียในตลาด ต.ค. 62 - ก.ย. 63 150,000         150,000.00          -                      18 พ.ค. 63  กองสาธารณสุขฯ

เทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)

รวม 3 774,000        774,000.00         -                   3 3

รวมทั้งสิ้น 16 3,816,500      3,327,593.00      488,907.00         12 4 10 6

ยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน

เหตุผล

ผลการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

3.1 แผนงานการศึกษา

     1. จัดกิจกรรมของศูนยการเรียนรู พ.ค. 63 - ก.ย. 63 50,000           50,000.00            -                      10 ม.ีค. 63  สํานักการศึกษา

ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา

     2. จัดแขงขันคนเกงโรงเรียนในสังกัด ม.ิย. 63 - ส.ค. 63 80,000           -                    80,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักการศึกษา

เทศบาลนครลําปาง

     3. จัดงานวันครู 16 มกราคม ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 50,000           49,850.00            150.00                 28 ม.ค. 63  สํานักการศึกษา

     4. จัดนิทรรศการทางวิชาการ ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 600,000         85,610.00            514,390.00           26 ม.ีค. 63  สํานักการศึกษา

     5. บริหารจัดการศึกษาโดยใช พ.ย. 62 - ก.ค. 63 300,000         225,190.00          74,810.00             31 ม.ค. 63  สํานักการศึกษา

โรงเรียนเปนฐาน

     6. พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ก.พ. 63 - ม.ิย. 63 300,000         -                    300,000.00            ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ สํานักการศึกษา

ในสังกัดดวยกระบวนการเรียนรู เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ

ที่หลากหลาย

     7. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ ม.ีค. 63 - ส.ค. 63 500,000         -                    500,000.00            ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ สํานักการศึกษา

พนักงานครูเทศบาลและบุคลากร เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ

ทางการศึกษา

     8. สงเสริมการจัดกระบวนการเรียน พ.ค. 63 - ก.ย. 63 148,400         148,400.00          -                      28 ส.ค. 63  ตั้งไว 100,000 บาท สํานักการศึกษา

การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ กรมจัดสรร 148,400

เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"

สูศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

     9. สงเสริมการเรียนการสอน ม.ีค. 63 - ส.ค. 63 200,000         -                    200,000.00            ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ สํานักการศึกษา

ภาษาตางประเทศ เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน

เหตุผล

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

ยุทธศาสตร/แผนงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     10. สงเสริมกิจกรรมรักการอาน พ.ค. 63 - ก.ย. 63 300,000         300,000.00          -                      6 ส.ค. 63  สํานักการศึกษา

ในสสถานศึกษา

     11. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและ พ.ย. 62 - ม.ค. 63 100,000         -                    100,000.00             - เปลี่ยนชวงระยะเวลาในการดําเนินงาน สํานักการศึกษา

พัฒนางานศิลปะสําหรับเด็กและเยาวชน  - เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19

     12. สนับสนุนคาใชจายการบริหาร ต.ค. 62 - ก.ย. 63 29,335,500     24,637,416.00      4,698,084.00         13 ส.ค. 63  สํานักการศึกษา

สถานศึกษา

     13. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ต.ค. 62 - ส.ค. 63 350,000         153,880.00          196,120.00           28 ส.ค. 63  สํานักการศึกษา

ในอุทยานการเรียนรูนครลําปาง

     14. สงเสริมพัฒนาการเรียนรูและ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 2,500,000       89,555.00            2,410,445.00         30 ก.ย. 63  สํานักการศึกษา

การจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑการเรียนรู

เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง)

     15. สงเสริมพัฒนาการเรียนรูและ ต.ค. 62 - ส.ค. 63 200,000         47,959.00            152,041.00           28 ส.ค. 63  สํานักการศึกษา

การจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑหอปูมละกอน

     16. สงเสริมและพัฒนาการศึกษา พ.ย. 62 - ก.ค. 63 60,000           37,320.00            22,680.00             31 ก.ค. 63  สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

     17. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.ค. 62 - ส.ค. 63 20,000           19,974.00            26.00                   24 ส.ค. 63  สํานักการศึกษา

เด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง

     18. ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 พ.ย. 62 - ก.ย. 63 3,000,000       -                    3,000,000.00          อยูระหวางดําเนินการจัดหาพัสดุ สํานักการศึกษา

(บานเชียงราย) ตามระเบียบ (กันเงินป 64)

     19. ปรับปรุงปายชื่อโรงเรียนเทศบาล 6 ธ.ค. 62 - ก.ค. 63 150,000         150,000.00          -                      31 ก.ค. 63  สํานักการศึกษา

(วัดปารวก)

เหตุผลยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     20. ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางของ ธ.ค. 62 - ส.ค. 63 150,000         150,000.00          -                      13 ก.ค. 63  สํานักการศึกษา

โรงอาหารอาคารเวียงละกอน โรงเรียน

เทศบาล 4 (บานเชียงราย)

     21. ปรับปรุงรางระบายน้ําภายใน ธ.ค. 62 - ม.ิย. 63 150,000         150,000.00          -                      26 ม.ิย. 63  สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) 

     22. ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาล ก.พ. 63 - ส.ค. 63 50,000           50,000.00            -                      28 ส.ค. 63  สํานักการศึกษา

 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

     23. ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค ม.ค. 63 - พ.ค. 63 100,000         99,450.00            550.00                 25 พ.ค. 63  สํานักการศึกษา

 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

     24. ปรับปรุงหองเรียนโรงเรียน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 150,000         149,600.00          400.00                 30 ม.ค. 63  สํานักการศึกษา

เทศบาล 3 (บุญทวงคอนุกูล)

     25. ปรับปรุงหองเรียนอาคารชัยนาท พ.ย. 62 - พ.ค. 63 150,000         150,000.00          -                      29 พ.ค. 63  สํานักการศึกษา

นเรนทร โรงเรียนเทศบาล 5 

(บานศรีบุญเรือง) 

     26. ปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 พ.ย. 62 - ก.ย. 63 1,995,000       1,780,000.00        215,000.00           24 ส.ค. 63  สํานักการศึกษา

 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

     27. ปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน ก.พ. 63 - ก.ย. 63 1,999,000       -                    1,999,000.00          อยูระหวางดําเนินการจัดหาพัสดุ สํานักการศึกษา

ชั้น 1 เปนหองสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 ตามระเบียบ (กันเงินป 64)

(ศิรินาวินวิทยา)

     28. ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร ก.พ. 63 - เม.ย. 63 50,000           43,711.00            6,289.00              28 ก.พ. 63  สํานักการศึกษา

สถานศึกษา

รวม 28 43,037,900    28,567,915.00     14,469,985.00     21 2 5 21 7

เหตุผลยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

     1. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ค. 62 - ม.ิย. 63 100,000         15,040.00            84,960.00             7 ก.พ. 63  กองสวัสดิการฯ

ในชุมชน

รวม 1 100,000        15,040.00          84,960.00           1 1

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     1. แขงขันกีฬากลุมโรงเรียนในสังกัด ม.ิย. 63 - ส.ค. 63 200,000         -                    200,000.00            ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ สํานักการศึกษา

เทศบาลนครลําปาง เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ

     2. สงเสริมการออกกําลังกายประกอบ ม.ค. 63 - ส.ค.63 300,000         200,000.00          100,000.00            เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักการศึกษา

เสียงเพลง

     3. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและ ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 1,500,000       1,486,997.00        13,003.00             28 พ.ย. 62  สํานักการศึกษา

นันทนาการ

     4. สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 300,000         194,506.00          105,494.00           22 ม.ค. 63  สํานักการศึกษา

     5. สรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 200,000         77,750.00            122,250.00           30 ส.ค. 63  สํานักการศึกษา

เยาวชนนอกสถานศึกษา

รวม 5 2,500,000      1,959,253.00      540,747.00         3 2 3 2

รวมทั้งสิ้น 34 45,637,900    30,542,208.00     15,095,692.00     25 2 7 25 9

เหตุผลยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

     1. อนุรักษ ฟนฟู แมน้ํา คูคลอง และ ม.ค. 63 - ก.ค. 63 50,000           -                    50,000.00              อยูระหวางประเมินสถานประกอบการ สํานักการชาง

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ที่เขารวมโครงการฯ ตามเกณฑ

และสิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูเมืองคารบอนต่ํา การจัดการน้ําทิ้งที่กําหนด (ก.ย. 63)

(เทศบาลรวมกับสนง.สิ่งแวดลอม/

สนง.ทรัพยากรฯ และม.ราชภัฎลําปาง)

     2. กอสรางหองน้ําสาธารณะ ม.ค. 63 - ส.ค. 63 1,000,000       -                    1,000,000.00          ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ สํานักการชาง

บริเวณศาลหลักเมือง เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ

     3. กอสรางถนนบานดงพัฒนา ม.ค. 63 - ก.ค. 63 652,000         -                    652,000.00            สัญญาสิ้นสุด 12 ต.ค. 63 สํานักการชาง

ซอย 4/10 ตั้งแตถนนบานดงพัฒนา

ซอย 4 ถึงบานเลขที่ 192

     4. กอสรางถนนและทอระบายน้ํา ม.ค. 63 - ก.ค. 63 926,000         -                    926,000.00            ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ สํานักการชาง

ถนนบานดงพัฒนา ซอย 4/2 ตั้งแต เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ

ขางบานเลขที่ 43/2 ถึงบานเลขที่ 33/1

     5. ปรับปรุงถนนกําแพงเมือง ก.พ. 63 - ก.ค. 63 240,000         239,500.00          500.00                 29 ก.ค. 63  สํานักการชาง

ขางบานเลขที่ 44 ถึงบานเลขที่ 42

     6. ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 1,371,000       -                    1,371,000.00          สัญญาสิ้นสุด 17 พ.ย. 63 สํานักการชาง

ถนนจามเทวี ซอย 2 ขางบานเลขที่ 15

     7. ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ม.ค. 63 - ก.ค. 63 663,000         -                    663,000.00            ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ สํานักการชาง

ถนนเจริญประเทศขางโรงพยาบาล เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ

แวนแซนดวูรด

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศนเมืองและการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน

เหตุผล



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     8. ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 1,014,000       -                    1,014,000.00          สัญญาสิ้นสุด 30 ก.ย. 63 สํานักการชาง

ถนนชางแตมตั้งแตบานเลขที่ 36 

ถึงบานเลขที่ 50

     9. ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ก.พ. 63 - ก.ค. 63 409,000         -                    409,000.00            อยูระหวางทําสัญญา สํานักการชาง

ถนนทิพยชาง ตั้งแตขางบานเลขที่ 234

ถึงถนนตลาดเกา

     10. ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ก.พ. 63 - ก.ค. 63 472,000         -                    472,000.00            สัญญาสิ้นสุด 27 ต.ค. 63 สํานักการชาง

ถนนนากวมเหนือ ซอย 3 ตั้งแตขางบาน

เลขที่ 51/4 ถึงบานเลขที่ 53/6

     11. ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ก.พ. 63 - ส.ค. 63 583,000         -                    583,000.00            สัญญาสิ้นสุด 7 ต.ค. 63 สํานักการชาง

ถนนบานดง ซอย 3 ขางบานเลขที่ 22 

ถึงถนนบานดง ซอย 5 ขางบานเลขที่ 15

     12. ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ม.ีค. 63 - ส.ค. 63 172,000         -                    172,000.00            สัญญาสิ้นสุด 2 ต.ค. 63 สํานักการชาง

ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแตบานเลขที่ 138/1

ถึงบานเลขที่ 138/3

     13. ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ม.ีค. 63 - ส.ค. 63 213,000         -                    213,000.00            สัญญาสิ้นสุด 2 ต.ค. 63 สํานักการชาง

ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแตบานเลขที่ 140/1 

ถึงบานเลขที่ 34/3

     14. ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ก.พ. 63 - ก.ย. 63 3,016,000       -                    3,016,000.00          อยูระหวางทําสัญญา สํานักการชาง

ถนนปาไม ตั้งแตบานเลขที่ 156 

ถึงบานเลขที่ 210 

     15. ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ม.ค. 63 - ก.ค. 63 784,000         -                    784,000.00            อยูระหวางสงมอบงาน สํานักการชาง

ถนนพระแกว ซอยขางโรงเรียนเทศบาล 1

ถึงบานเลขที่ 98 

เหตุผลยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     16. ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ก.พ. 63 - ส.ค. 63 1,175,000       -                    1,175,000.00          ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ สํานักการชาง

ถนนวังขวา ซอยขางบานเลขที่ 28/247 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ

ถึงถนนเลียบแมวังฝงซาย

     17. ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ก.พ. 63 - ส.ค. 63 1,090,000       -                    1,090,000.00          ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ สํานักการชาง

ถนนวังขวา ซอยขางบานเลขที่ 28/45 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ

ถึงถนนเลียบแมวังฝงซาย

     18. ปรับปรุงถนนและบอพัก ม.ค. 63 - ก.ค. 63 705,000         -                    705,000.00            ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ สํานักการชาง

ถนนวังโคง ซอยขางบานเลขที่ 49/1 เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ

ถึงบานเลขที่ 47 (ซอยขางรานขาวซอย

บุญยืน)

     19. ปรับปรุงบอพักถนนสวนดอก ม.ีค. 63 - ส.ค. 63 308,000         -                    308,000.00            ผูบริหารสั่งการใหชะลอโครงการ สํานักการชาง

ตั้งแตถนนไฮเวยลําปาง-งาว เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ

ถึงถนนพหลโยธิน

     20. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ย. 62 - ก.ย. 63 53,884,600     -                    53,884,600.00        เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ สํานักการชาง

(ปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิล

ใตดินเฟส 1 ตั้งแตสี่แยกดอนปาน 

ถึงถนนดวงรัตน)

     21. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ม.ค. 63 - ก.ย. 63 675,410         67,245.46            608,164.54           30 ก.ย. 63  สํานักการชาง

จังหวัดลําปางในการขยายเขตไฟฟาพัฒนา

และการขยายเขตสายดับไฟฟาสาธารณะ

     22. อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค ม.ค. 63 - ก.ย 63 1,067,960       1,067,960.00        -                      7 พ.ค. 63  สํานักการชาง

สาขาลําปางในการขยายเขตวางทอประปา

ในเขตเทศบาลนครลําปาง

ยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน

เหตุผล



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     23. กอสรางบอฝงกลบมูลฝอย ม.ค. 63 - ก.ย. 63 3,500,000       -                    3,500,000.00          อยูระหวางดําเนินการจัดหาพัสดุ สํานักการชาง

ตามระเบียบฯ (กันเงินป 64)

     24. รณรงคการลด ละ เลิกใชภาชนะ ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 20,000           17,720.00            2,280.00              19 ส.ค. 63  กองสาธารณสุขฯ

โฟมบรรจุอาหารในชุมชน

     25. อบรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 100,000         -                    100,000.00            เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 กองสาธารณสุขฯ

(อถล.)

รวม 25 74,090,970    1,392,425.46      72,698,544.54     4 12 9 4 21

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     1. จัดทําผังเมืองรวมเมืองลําปาง ม.ค. 63 - ก.ย. 63 100,000         38,490.00            61,510.00             ส.ค. 63  สํานักการชาง

(ตอเนื่อง)

รวม 1 100,000        38,490.00          61,510.00           1 1

รวมทั้งสิ้น 26 74,190,970    1,430,915.46      72,760,054.54     5 12 9 5 21

เหตุผลยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

     1. จัดงานวันเทศบาล ม.ีค. 63 - เม.ย. 63 50,000           -                    50,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักปลัดฯ

     2. พัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะ ม.ค. 63 - ก.ย. 63 200,000         -                    200,000.00            เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักปลัดฯ

ในการทํางานของบุคลากรสังกัด

เทศบาลนครลําปาง

     3. พัฒนาองคกรเปยมสุข ม.ค. 63 - ก.ย. 63 50,000           -                    50,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักปลัดฯ

(Happy workplace)

     4. อบรมใหความรูแกสมาชิก เม.ย. 63 - ก.ย. 63 100,000         -                    100,000.00            เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักปลัดฯ

สภาเทศบาลและผูที่เกี่ยวของ

     5. จัดงานเทศบาลนครลําปาง ต.ค. 62 - ก.ย. 63 50,000           -                    50,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 กองวิชาการฯ

พบสื่อมวลชน

     6. รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 100,000         6,160.00             93,840.00             26 ก.พ. 63  กองวิชาการฯ

     7. อบรมผูอยูในขายชําระภาษีในเขต พ.ค. 63 - ส.ค. 63 30,000           -                    30,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 กองคลัง

เทศบาลนครลําปาง

รวม 7 580,000        6,160.00            573,840.00         1 6 7

5.2 แผนงานการพาณิชย

     1. พัฒนาสิ่งแวดลอมสถานีขนสง ม.ิย. 63 - ก.ย. 63 20,000           -                    20,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักปลัดฯ

ผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาล

นครลําปาง)

รวม 1 20,000          -                   20,000.00           1 1

รวมทั้งสิ้น 8 600,000        6,160.00            593,840.00         1 7 8

เหตุผล

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

6.1 แผนงานสาธารณสุข

     1. สงเสริมและอนุรักษของกิ๋นถิ่นเหนือ ก.พ. 63 - พ.ค. 63 300,000         -                    300,000.00            เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 กองสาธารณสุขฯ

(ปใหมเมืองลําปาง)

รวม 1 300,000        -                   300,000.00         1 1

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     1. จัดงานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 30,000           30,000.00            -                      10 ม.ค. 63  สํานักการศึกษา

     2. จัดงานเทศกาลวันเขาพรรษา ม.ิย. 63 - ก.ย. 63 50,000           -                    50,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักการศึกษา

     3. จัดงานบวงสรวงเจาพระยาสุลว ม.ค. 63 - ก.พ. 63 150,000         142,685.00          7,315.00              25 ก.พ. 63  สํานักการศึกษา

ลือไชยสงคราม (พอเจาทิพยชาง)

     4. จัดงานบวงสรวงหลักเมืองและพิธี เม.ย. 63 - พ.ค. 63 250,000         230,000.00          20,000.00               - เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักการศึกษา

สืบชาตาเมืองลําปาง  - โอนไปเปนคาวัสดุงานบริหารทั่วไป

และงานศึกษาไมกําหนดระดับ

     5. จัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ม.ีค. 63 - เม.ย. 63 50,000           -                    50,000.00              เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักการศึกษา

     6. จัดงานประเพณีงานบุญตามรอย ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 30,000           30,000.00            -                      6 ธ.ค. 62  สํานักการศึกษา

ศรัทธาไหวสาอริยสงฆเจาหลวงพอเกษม

เขมโก

     7. จัดงานประเพณีลอยกระทง ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 3,500,000       3,497,978.14        2,021.86              28 พ.ย. 62  สํานักการศึกษา

(ลองสะเปา)

     8. จัดงานประเพณีสงกรานต ม.ค. 63 - เม.ย. 63 3,000,000       -                    3,000,000.00          เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักการศึกษา

(ปใหมเมืองลําปาง)

ยุทธศาสตรที่ 6  การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธํารงไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

เหตุผลยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     9. สงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญ ก.พ. 63 - ก.ค. 63 50,000           39,500.00            10,500.00             17 ก.ค. 63  สํานักการศึกษา

ทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ 

รวม 9 7,110,000      3,970,163.14      3,139,836.86       5 4 5 4

รวมทั้งสิ้น 10 7,410,000      3,970,163.14      3,439,836.86       5 5 5 5

ยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน

เหตุผล



จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

7.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

     1. สงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน พ.ย. 62 - ส.ค. 63 20,000           1,203.75             18,796.25             12 พ.ย. 62  กองสวัสดิการฯ

รวม 1 20,000          1,203.75            18,796.25           1 1

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     1. จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหม ต.ค. 62 - ม.ค. 63 3,000,000       2,723,309.00        276,691.00           31 ธ.ค. 62  สํานักปลัดฯ

นครลําปาง

     2. จัดงานถนนสายวัฒนธรรม ม.ค. 63 - ส.ค. 63 200,000         -                    200,000.00            เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักปลัดฯ

     3. จัดงานทองเที่ยวเมืองเกาเขลางคนคร ก.พ. 63 - ก.ค. 63 1,000,000       -                    1,000,000.00          เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักปลัดฯ

     4. จัดงานรําลึกประวัติศาสตรสะพาน ม.ค. 63 - เม.ย. 63 1,000,000       29,383.00            970,617.00            เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด -19 สํานักปลัดฯ

รัษฎาภิเศก แตมีการปชส. โครงการไปกอนหนาแลว

     5. จัดงานสงเสริมการทองเที่ยว ม.ค. 63 - ก.ย. 63 100,000         95,000.00            5,000.00              26 ม.ค. 63  สํานักปลัดฯ

กาดกองตา

รวม 5 5,300,000      2,847,692.00      2,452,308.00       2 3 2 3

รวมทั้งสิ้น 6 5,320,000      2,848,895.75      2,471,104.25       3 3 3 3

รวม 7 ยุทธศาสตร 127 246,668,170   138,567,957.35   108,100,212.65   72 12 2 41 69 58

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาสงเสริมดานการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

วันที่แลวเสร็จ

แผนการดําเนินงาน

เหตุผล



จํานวน

โครงการ คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได เปน ไมเปน

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

1. แผนงานสาธารณสุข

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 4 659,848               214,690.00           445,158.00           2 1 1 1 3

รวม 4 659,848              214,690.00          445,158.00          2 1 1 1 3

รวมทั้งสิ้น 4 659,848              214,690.00          445,158.00          2 1 1 1 3

ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563

งบ สปสช.

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

ไดรับ เบิกจาย

งบประมาณ

ยกเลิก



1. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

จํานวน หนวยงาน

โครงการ ระยะเวลา ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

1. แผนงานสาธารณสุข

     1. อบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ ม.ิย. 63 - ก.ค. 63 32,000           -                   32,000.00          กองสาธารณสุขฯ

ในโรงเรียน

     2. เตรียมพรอมรับสถานการณการระบาด เม.ย. 63 - ก.ค. 63 117,848          69,620.00          48,228.00          กองสาธารณสุขฯ

โรคติดตอในพื้นที่

     3. บริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุ ต.ค. 62 - ก.ย.63 395,000          30,070.00          364,930.00         จัดบริการ 25 ม.ีค. 63 - 24 ม.ีค. 64 กองสาธารณสุขฯ

ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)

     4. ปองกันโรคเอดสและโรคติดตอ ต.ค. 62 - ม.ค. 63 115,000          115,000.00        -                  19 ธ.ค. 62  กองสาธารณสุขฯ

ทางเพศสัมพันธ

รวม 4 659,848         214,690.00       445,158.00      2 1 1 1 3

รวมทั้งสิ้น 4 659,848         214,690.00       445,158.00      2 1 1 1 3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครลําปาง

(งบ สปสช.)

ยุทธศาสตร/แผนงาน

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

เหตุผล
ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ ยกเลิก

เกิดสถานการณโรคระบาด โควิด -19 



จํานวน

(รายการ) ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

     1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

         สํานักปลัดเทศบาล 3 246,000             11,000.00           235,000.00         2 1 2 1

         กองวิชาการและแผนงาน 3 36,100               28,050.00           8,050.00            3 2 1

         กองคลัง 6 71,700               71,699.00           1.00                  6 3 3

     1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

         สํานักปลัดเทศบาล 1 3,300                 3,300.00            -                    1 1

     1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

         กองวิชาการและแผนงาน 1 3,300                 3,300.00            -                    1 1

     1.4 แผนงานการศึกษา

         สํานักการศึกษา 10 590,900             581,500.00         9,400.00            10 10

     1.5 แผนงานสาธารณสุข

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3 35,100               35,070.00           30.00                 3 3

     1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

         สํานักการชาง 2 9,050                 9,050.00            -                    2 2

รวม 29 995,450            742,969.00        252,481.00        28 1 23 6

เบิกจาย คงเหลือ

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563

บัญชีครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

ไดรับ



จํานวน

(รายการ) ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

     2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

         สํานักปลัดเทศบาล 2 30,000               -                    30,000.00           2 2

         กองวิชาการและแผนงาน 5 115,500             44,350.00           71,150.00           5 5

         กองคลัง 5 166,700             95,600.00           71,100.00           5 5

     2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

         สํานักปลัดเทศบาล 2 35,800               -                    35,800.00           2 2

     2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

         กองวิชาการและแผนงาน 3 37,900               16,850.00           21,050.00           3 3

     2.4 แผนงานการศึกษา

         สํานักการศึกษา 4 424,400             196,610.00         227,790.00         4 4

     2.5 แผนงานสังคมสังเคราะห

         กองสวัสดิการสังคม 1 2,100                 1,650.00            450.00               1 1

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

         สํานักการชาง 2 12,300               10,400.00           1,900.00            2 2

     2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

         สํานักการชาง 3 40,600               24,000.00           16,600.00           3 3

รวม 27 865,300            389,460.00        475,840.00        27 1 26

3. ประเภทครุภัณฑไฟฟและวิทยุ

     3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

         กองวิชาการและแผนงาน 1 42,000               41,400.00           600.00               1 1

     3.2 แผนงานการศึกษา

         สํานักการศึกษา 2 61,000               60,800.00           200.00               2 2

ประเภทครุภัณฑ

แผนการดําเนินงานผลการดําเนินงาน

ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ

งบประมาณ



จํานวน

(รายการ) ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     3.3 แผนงานการพาณิชย

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 52,000               51,660.00           340.00               1 1

     3.4 แผนงานเคหะและชุมชน

         สํานักการชาง 7 5,222,500           255,800.00         4,966,700.00       2 4 1 7

รวม 11 5,377,500          409,660.00        4,967,840.00      6 4 1 3 8

4. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

     4.1 แผนงานการศึกษา

         สํานักการศึกษา 4 265,600             214,200.00         51,400.00           4 4

รวม 4 265,600            214,200.00        51,400.00          4 4

5. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

     5.1 แผนงานการศึกษา

         สํานักการศึกษา 1 33,200               33,200.00           -                    1 1

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 9 496,700             384,000.00         112,700.00         2 7 2 7

รวม 10 529,900            417,200.00        112,700.00        3 7 3 7

6. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

     6.1 แผนงานการศึกษา

         สํานักการศึกษา 2 33,000               27,000.00           6,000.00            2 2

รวม 2 33,000              27,000.00          6,000.00           2 2

7. ประเภทครุภัณฑกีฬา

     7.1 แผนงานการศึกษา

         สํานักการศึกษา 1 6,500                 6,500.00            -                    1 1

รวม 1 6,500               6,500.00           -                  1 1

ประเภทครุภัณฑ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ



จํานวน

(รายการ) ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก เปน ไมเปน

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

8. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

     8.1 แผนงานสาธารณสุข

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 10,000               9,900.00            100.00               1 1

     8.2 แผนงานการพาณิชย

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 6,000                 5,800.00            200.00               1 1

     8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

         สํานักการชาง 2 180,000             30,000.00           150,000.00         1 1 1 1

รวม 4 196,000            45,700.00          150,300.00        3 1 3 1

9. ประเภทครุภัณฑกอสราง

     9.1 แผนงานการพาณิชย

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 10,000               10,000.00           1 1

     9.2 แผนงานเคหะและชุมชน

         สํานักการชาง 3 49,000               43,500.00           5,500.00            3 2 1

รวม 4 59,000              53,500.00          5,500.00           4 3 1

10. ประเภทครุภัณฑสํารวจ

     10.1 แผนงานเคหะและชุมชน

         สํานักการชาง 1 9,000                 8,450.00            550.00               1 1

รวม 1 9,000               8,450.00           550.00              1 1

11. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

     11.1 แผนงานเคหะและชุมชน

         สํานักการชาง 1 17,000               17,000.00           -                    1 1

รวม 1 17,000              17,000.00          -                  1 1

รวมทั้งสิ้น 94 8,354,250          2,331,639.00      6,022,611.00      80 6 8 44 50

ประเภทครุภัณฑ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ



1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

     1. เกาอี้ทํางาน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 6,600               6,600.00               -                       6 ธ.ค. 62  สํานักปลัดฯ

     2. ตูบานเลื่อนทึบ ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 4,400               4,400.00               -                       6 ธ.ค. 62  สํานักปลัดฯ

     3. ระบบบัตรคิว ม.ค. 63 - ก.พ. 63 235,000            -                      235,000.00             แกไข TOR (กันเงินเบิกจายป 64) สํานักปลัดฯ

     4.. เกาอี้ทํางาน พ.ย. 62 6,600               6,600.00               -                       29 พ.ย. 62  กองวิชาการฯ

     5. โตะทํางาน พ.ย. 62 11,500              11,500.00             -                       29 พ.ย. 62  กองวิชาการฯ

     6. เครื่องโทรสาร พ.ย. 62 18,000              9,950.00               8,050.00                20 ธ.ค. 62  กองวิชาการฯ

     7. เกาอี้ทํางาน พ.ย. 62 13,200              13,200.00             -                       2 ธ.ค. 62  กองคลัง

     8. ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก พ.ย. 62 31,600              31,600.00             -                       2 ธ.ค. 62  กองคลัง

     9. ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก พ.ย. 62 3,900               3,900.00               -                       2 ธ.ค. 62  กองคลัง

     10. โตะทํางาน ชนิดเหล็ก พ.ย. 62 11,500              11,500.00             -                       22 พ.ย. 62  กองคลัง

     11. โตะวางคอมพิวเตอร พ.ย. 62 10,500              10,500.00             -                       22 พ.ย. 62  กองคลัง

     12. โทรศัพทไรสาย พ.ย. 62 1,000               999.00                 1.00                     27 พ.ย. 62  กองคลัง

รวม 12 353,800           110,749.00          243,051.00          11 1 7 5

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     1. เกาอี้ทํางาน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 3,300               3,300.00               -                       9 ม.ค. 63  สํานักปลัดฯ

รวม 1 3,300              3,300.00             -                     1 1

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง (บัญชีครุภัณฑ)

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563

โครงการ/กิจกรรม เหตุผลระยะเวลา

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     1. เกาอี้ทํางาน พ.ย. 62 3,300               3,300.00               -                       6 ธ.ค. 62  กองวิชาการฯ

รวม 1 3,300              3,300.00             -                     1 1

1.4 แผนงานการศึกษา

     1. กระดานขาตั้งลอเลื่อนแบบปกผีเสื้อ พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 86,000              86,000.00             -                       17 ธ.ค. 62  สํานักการศึกษา

     2. เครื่องปรับอากาศ พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 192,400            192,000.00           400.00                  25 ธ.ค. 62  สํานักการศึกษา

     3. ชั้นเหล็กวางหนังสือ พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 30,000              22,500.00             7,500.00                3 ธ.ค. 62  สํานักการศึกษา

     4. โตะประชุมกลุมรูปตัวโอ ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 25,000              25,000.00             -                       19 ธ.ค. 62  สํานักการศึกษา

     5. โตะพรอมเกาอี้สําหรับรับประทาน ม.ค. 63 - ก.พ. 63 142,500            141,000.00           1,500.00                28 ก.พ. 63  สํานักการศึกษา

อาหารนักเรียน

     6. พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดผนัง พ.ย. 62 36,000              36,000.00             -                       11 พ.ย. 62  สํานักการศึกษา

     7. พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดเพดาน พ.ย. 62 42,000              42,000.00             -                       11 พ.ย. 62  สํานักการศึกษา

     8.  พัดลม ขนาด 48 นิ้ว แบบติดเพดาน พ.ย. 62 10,000              10,000.00             -                       11 พ.ย. 62  สํานักการศึกษา

     9. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พ.ย. 62 20,400              20,400.00             -                       11 พ.ย. 62  สํานักการศึกษา

     10. เกาอี้ทํางาน ต.ค. 62 - พ.ย. 62 6,600               6,600.00               -                       14 พ.ย. 62  สํานักการศึกษา

รวม 10 590,900           581,500.00          9,400.00             10 10

1.5 แผนงานสาธารณสุข

     1. เกาอี้ทํางาน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 6,600               6,600.00               -                       27 พ.ย. 62  กองสาธารณสุขฯ

     2. โตะทํางานเขามุม ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 18,000              18,000.00             -                       27 พ.ย. 62  กองสาธารณสุขฯ

     3. พัดลมดูดอากาศ ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 10,500              10,470.00             30.00                    27 พ.ย. 62  กองสาธารณสุขฯ

รวม 3 35,100             35,070.00            30.00                  3 3

เหตุผลโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     1. เกาอี้ทํางาน พ.ย. 62 - ม.ค. 63 3,300               3,300.00               -                       4 ธ.ค. 62  สํานักการชาง

     2. โตะทํางาน พ.ย. 62 - ม.ค. 63 5,750               5,750.00               -                       4 ธ.ค. 62  สํานักการชาง

รวม 2 9,050              9,050.00             -                     2 2

รวมทั้งสิ้น 29 995,450           742,969.00          252,481.00          28 1 23 6

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

เหตุผล



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

     1. เครื่องคอมพิวเตอร ม.ค. 63 - เม.ย. 63 22,000        -                 22,000.00          10 ก.ค. 63  สํานักปลัดฯ

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

     2. เครื่องพิมพ Multifunction ม.ค. 63 - เม.ย. 63 8,000         -                 8,000.00           10 ก.ค. 63  สํานักปลัดฯ

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

(Ink Tank Printer)

     3. เครื่องคอมพิวเตอร ม.ค. 63 - เม.ย. 63 44,000        21,600.00         22,400.00          10 ก.ค. 63  กองวิชาการฯ

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

     4. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง ม.ค. 63 - เม.ย. 63 4,300         3,800.00          500.00              10 ก.ค. 63  กองวิชาการฯ

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

     5. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ม.ค. 63 - เม.ย. 63 27,000        8,900.00          18,100.00          10 ก.ค. 63  กองวิชาการฯ

ชนิด Network แบบที่ 2

     6. เครื่องสํารองไฟฟา ม.ค. 63 - เม.ย. 63 34,800        6,750.00          28,050.00          22 ก.ค. 63  กองวิชาการฯ

     7. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย ม.ค. 63 - เม.ย. 63 5,400         3,300.00          2,100.00           21 ก.ค. 63  กองวิชาการฯ

(Access Point) แบบที่ 1

     8. เครื่องคอมพิวเตอร ม.ค. 63 - เม.ย. 63 22,000        10,800.00         11,200.00          10 ก.ค. 63  กองคลัง

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

     9. เครื่องคอมพิวเตอร ม.ค. 63 - เม.ย. 63 60,000        27,800.00         32,200.00          10 ก.ค. 63  กองคลัง

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

     10. เครื่องพิมพ Multifunction ม.ค. 63 - เม.ย. 63 48,000        39,600.00         8,400.00           10 ก.ค. 63  กองคลัง

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

(Ink Tank Printer)

เหตุผล

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ลาชาในข้ันตอนจัดซื้อจัดจาง

เน่ืองจากเปนวิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     11. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ม.ค. 63 - เม.ย. 63 26,700        12,900.00         13,800.00          10 ก.ค. 63  กองคลัง

ชนิด Network แบบที่ 1

     12. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA ม.ค. 63 - เม.ย. 63 10,000        4,500.00          5,500.00           22 ก.ค. 63  กองคลัง

รวม 12 312,200     139,950.00      172,250.00      12 12

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     1. เครื่องคอมพิวเตอร ม.ค. 63 - เม.ย. 63 30,000        -                 30,000.00          10 ก.ค. 63  สํานักปลัดฯ

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

     2. เครื่องสํารองไฟฟา ม.ค. 63 - เม.ย. 63 5,800         -                 5,800.00           22 ก.ค. 63  สํานักปลัดฯ

รวม 2 35,800       -                35,800.00        2 2

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     1. เครื่องคอมพิวเตอร ม.ค. 63 - เม.ย. 63 22,000        10,800.00         11,200.00          10 ก.ค. 63  กองวิชาการฯ

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

     2. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง ม.ค. 63 - เม.ย. 63 4,300         3,800.00          500.00              10 ก.ค. 63  กองวิชาการฯ

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

     3. เครื่องสํารองไฟฟา ม.ค. 63 - เม.ย. 63 11,600        2,250.00          9,350.00           22 ก.ค. 63  กองวิชาการฯ

รวม 3 37,900       16,850.00        21,050.00        3 3

2.4 แผนงานการศึกษา

     1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน ม.ค. 63 - เม.ย. 63 306,000      149,430.00       156,570.00        10 ก.ค. 63  สํานักการศึกษา

     2. เครื่องพิมพ Multifunction ม.ค. 63 - เม.ย. 63 8,000         6,600.00          1,400.00           10 ก.ค. 63  สํานักการศึกษา

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)

     3. เครื่องสํารองไฟฟา ม.ค. 63 - เม.ย. 63 104,400      36,900.00         67,500.00          22 ก.ค. 63  สํานักการศึกษา

เหตุผลโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

ลาชาในข้ันตอนจัดซื้อจัดจาง

เน่ืองจากเปนวิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

ลาชาในขั้นตอนจัดซ้ือจัดจางเน่ืองจาก

เปนวิธีการประกวดราคา

ลาชาในข้ันตอนจัดซื้อจัดจาง

เน่ืองจากเปนวิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

ลาชาในขั้นตอนจัดซ้ือจัดจางเน่ืองจาก

เปนวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

     4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ม.ค. 63 - เม.ย. 63 6,000         3,680.00          2,320.00           21 ก.ค. 63  ลาชาในขั้นตอนจัดซื้อจัดจาง สํานักการศึกษา

ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 เนื่องจากเปนวิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

รวม 4 424,400     196,610.00      227,790.00      4 4

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

     1.อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค ม.ค. 63 - เม.ย. 63 2,100         1,650.00          450.00               กองสวัสดิการฯ

(Smart Card Reader)

รวม 1 2,100         1,650.00         450.00            1 1

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

     1. เครื่องพิมพ Multifunction ม.ค. 63 - เม.ย. 63 8,000         6,600.00          1,400.00           10 ก.ค. 63  สํานักการชาง

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)

     2. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง ม.ค. 63 - เม.ย. 63 4,300         3,800.00          500.00              10 ก.ค. 63  สํานักการชาง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

รวม 2 12,300       10,400.00        1,900.00         2 2

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     1. เครื่องคอมพิวเตอร ม.ค. 63 - เม.ย. 63 30,000        13,900.00         16,100.00          10 ก.ค. 63  สํานักการชาง

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

     2. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ม.ค. 63 - เม.ย. 63 6,300         6,300.00          -                  10 ก.ค. 63  สํานักการชาง

     3. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง ม.ค. 63 - เม.ย. 63 4,300         3,800.00          500.00              10 ก.ค. 63  สํานักการชาง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

รวม 3 40,600       24,000.00        16,600.00        3 3

รวมทั้งสิ้น 27 865,300     389,460.00      475,840.00      27 1 26

เหตุผลโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

ลาชาในข้ันตอนจัดซื้อจัดจาง

เน่ืองจากเปนวิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

ลาชาในข้ันตอนจัดซื้อจัดจาง

เน่ืองจากเปนวิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

     1. ลําโพงฮอรน ก.พ. 63 - ม.ีค. 63 42,000           41,400.00           600.00                9 เม.ย. 63  กองวิชาการฯ

รวม 1 42,000          41,400.00          600.00              1 1

3.2 แผนงานการศึกษา

     1. เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ธ.ค. 62 11,000           11,000.00           -                     20 ธ.ค. 62  สํานักการศึกษา

     2. ตูลําโพง ธ.ค. 62 50,000           49,800.00           200.00                20 ธ.ค. 62  สํานักการศึกษา

รวม 2 61,000          60,800.00          200.00              2 2

3.3 แผนงานการพาณิชย

     1. โคมสปอรตไลท พ.ย. 62 - ม.ค. 63 52,000           51,660.00           340.00                6 ม.ค. 63  กองสาธารณสุข

รวม 1 52,000          51,660.00          340.00              1 1

3.4 แผนงานเคหะและชุมชน

     1. โคมไฟ LED ม.ค. 63 - เม.ย. 63 4,000,000       -                    4,000,000.00         สํานักการชาง

     2. โคมไฟฟาถนน ขนาด 2x13 วัตต ม.ค. 63 - เม.ย. 63 262,500         -                    262,500.00           สํานักการชาง

     3. โคมไฟฟาถนน ขนาด 2x36 วัตต ม.ค. 63 - เม.ย. 63 487,500         -                    487,500.00           สํานักการชาง

     4. โคมสปอรตไลท ชนิด LED ม.ค. 63 - เม.ย. 63 90,000           -                    90,000.00             สํานักการชาง

ขนาด 200 วัตต

     5. โคมสปอรตไลท ชนิด LED ม.ค. 63 - เม.ย. 63 32,500           -                    32,500.00             สํานักการชาง

ขนาด 400 วัตต

     6. ตูควบคุมไฟสัญญาณจราจร ม.ค. 63 - เม.ย. 63 200,000         117,800.00         82,200.00            7 ส.ค. 63  สํานักการชาง

     7. เครื่องกําเนิดไฟฟา ม.ค. 63 - เม.ย. 63 150,000         138,000.00         12,000.00            7 ส.ค. 63  สํานักการชาง

รวม 7 5,222,500      255,800.00        4,966,700.00      2 4 1 7

รวมทั้งสิ้น 11 5,377,500      409,660.00        4,967,840.00      6 4 1 3 8

เหตุผล

3. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

รอผลอุทธรณ    

จากรมบัญชีกลาง

(กันเงินป 64) 



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

4.1 แผนงานการศึกษา

     1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 33,700           32,000.00         1,700.00           6 ม.ค. 63  สํานักการศึกษา

     2. จอรับภาพ ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 24,300           23,000.00         1,300.00           6 ม.ค. 63  สํานักการศึกษา

     3. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ม.ค. 63 - ก.พ. 63 97,600           79,600.00         18,000.00         27 ก.พ. 63  สํานักการศึกษา

 ขนาด 50 นิ้ว

     4. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ม.ค. 63 - ก.พ. 63 110,000          79,600.00         30,400.00         27 ก.พ. 63  สํานักการศึกษา

ขนาด 55 นิ้ว

รวม 4 265,600         214,200.00      51,400.00       4 4

รวมทั้งสิ้น 4 265,600         214,200.00      51,400.00       4 4

เหตุผล

4. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

5.1 แผนงานการศึกษา

     1. เตียงเฟาวเลอร ธ.ค. 62 33,200           33,200.00         -                  26 ธ.ค. 62  สํานักการศึกษา

รวม 1 33,200          33,200.00        -                1 1

5.2 แผนงานสาธารณสุข

     1. เครื่องวัดระดับเสียง พ.ย. 62 - ม.ค. 63 350,000          349,000.00       1,000.00           29 ม.ค. 63  กองสาธารณสุขฯ

     2. เครื่องวัดระดับแสง พ.ย. 62 - ม.ค. 63 35,000           35,000.00         -                  2 ธ.ค. 62  กองสาธารณสุขฯ

     3. เครื่องบริหารขาแบบจักรยาน พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 7,200             -                  7,200.00            กองสาธารณสุขฯ

     4. เครื่องบริหารมือแบบจักรยาน พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 6,400             -                  6,400.00            กองสาธารณสุขฯ

     5. โตะสําหรับบริหารมือขอมือ และแขน พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 23,000           -                  23,000.00          กองสาธารณสุขฯ

     6. บารคูขนาน สําหรับฝกเดิน พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 38,000           -                  38,000.00          กองสาธารณสุขฯ

     7. รอกคูเหนือศีรษะ พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 3,500             -                  3,500.00            กองสาธารณสุขฯ

     8. วงลอบริหารไหลและแขน พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 12,600           -                  12,600.00          กองสาธารณสุขฯ

     9. อุปกรณชวยออกกําลังกายสเก็ตซบอรด พ.ย. 62 - ธ.ค. 62 21,000           -                  21,000.00          กองสาธารณสุขฯ

รวม 9 496,700         384,000.00      112,700.00     2 7 2 7

รวมทั้งสิ้น 10 529,900         417,200.00      112,700.00     3 7 3 7

เหตุผล

5. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

ยังไมมีความพรอมและ

ความจําเปนท่ีตองใชงาน 



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

6.1 แผนงานการศึกษา

       1. เครื่องกรองน้ําสแตนเลส พ.ย. 62 21,000             15,000.00               6,000.00                 25 พ.ย. 62  สํานักการศึกษา

       2. เครื่องตัดหญา พ.ย. 62 12,000             12,000.00               -                         25 พ.ย. 62  สํานักการศึกษา

รวม 2 33,000            27,000.00             6,000.00               2 2

รวมทั้งสิ้น 2 33,000            27,000.00             6,000.00               2 2

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เหตุผล

6. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

7.1 แผนงานการศึกษา

       1. โตะเทเบิลเทนนิส พ.ย. 62 6,500                6,500.00              -                    20 พ.ย. 62  สํานักการศึกษา

รวม 1 6,500              6,500.00            -                  1 1

รวมทั้งสิ้น 1 6,500              6,500.00            -                  1 1

เหตุผลระยะเวลาโครงการ/กิจกรรม

7. ประเภทครุภัณฑกีฬา

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

8.1 แผนงานสาธารณสุข

     1. เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 10,000            9,900.00          100.00             19 พ.ย. 62  กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 10,000           9,900.00         100.00           1 1

8.2 แผนงานการพาณิชย

     1. เครื่องปมน้ํา พ.ย. 62 - ม.ค. 63 6,000              5,800.00          200.00             17 ธ.ค. 62  กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 6,000             5,800.00         200.00           1 1

8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

     1. เครื่องปมน้ํา ม.ค. 63 - ม.ีค. 63 30,000            30,000.00        -                  23 ม.ีค. 63  สํานักการชาง

     2. เครื่องสูบน้ําไฟฟา ม.ค. 63 - ม.ีค. 63 150,000          -                 150,000.00        อยูระหวางดําเนินการจัดหาพัสดุ สํานักการชาง

ตามระเบียบฯ (กันเงินป 64)

รวม 2 180,000         30,000.00       150,000.00     1 1 1 1

รวมทั้งสิ้น 4 196,000         45,700.00       150,300.00     3 1 3 1

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เหตุผล

8. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

9.1 แผนงานการพาณิชย

     1. รถเข็น พ.ย. 62 - ม.ค. 63 10,000             10,000.00         -                   25 ธ.ค. 62  กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 10,000            10,000            -                 1 1

9.2 แผนงานเคหะและชุมชน

     1. รถเข็น ม.ค. 63 - ม.ีค. 63 10,000             10,000.00         -                   9 เม.ย. 63  สํานักการชาง

     2. เครื่องตบดิน ม.ค. 63 - ม.ีค. 63 21,000             18,500.00         2,500.00            24 ม.ีค. 63  สํานักการชาง

     3. เครื่องสั่นคอนกรีต ม.ค. 63 - ม.ีค. 63 18,000             15,000.00         3,000.00            24 ม.ีค. 63  สํานักการชาง

รวม 3 49,000            43,500.00        5,500.00          3 2 1

รวมทั้งสิ้น 4 59,000            53,500.00        5,500.00          4 3 1

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เหตุผล

9. ประเภทครุภัณฑกอสราง

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

10.1 แผนงานเคหะและชุมชน

     1. ลอวัดระยะทาง    ธ.ค. 62 9,000               8,450.00          550.00              23 ม.ค. 63  สํานักการชาง

รวม 1 9,000              8,450.00         550.00            1 1

รวมทั้งสิ้น 1 9,000              8,450.00         550.00            1 1

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เหตุผล

10. ประเภทครุภัณฑสํารวจ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน



จํานวน หนวยงาน

โครงการ  ไดรับ ที่เบิกจาย คงเหลือ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได ยกเลิก วันที่แลวเสร็จ เปน ไมเปน ที่รับผิดชอบ

แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ตามแผน ตามแผน

11.1 แผนงานเคหะและชุมชน

     1. อุปกรณเครื่อง GPS พรอมระบบ ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 17,000         17,000.00           -                     15 พ.ย. 62  สํานักการชาง

เครื่องรูดใบขับขี่

รวม 1 17,000        17,000.00          -                  1 1

รวมทั้งสิ้น 1 17,000        17,000.00          -                  1 1

เหตุผล

11. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา


