
ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  

(รอบ  ๖  เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐) 
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ ๑) เพ่ือให้ได้ข้อมูลและผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)ของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของการกําหนดโครงการและการจัดทําแผนพัฒนา
ในปีต่อไป ๒) เพ่ือตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการแล้ว โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง  ๖ ด้าน คือ  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓  ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง และความเป็นธรรมในสังคม  ยุทธศาสตร์ ที่ ๔  ด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
สินค้าเกษตร   ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน และ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ผลติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รอบ  ๖  เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐) โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒)  จํานวนทั้งสิ้น  ๒๑๘  โครงการ  งบประมาณ  ๓๓๐,๙๐๔,๕๑๔.-บาท (สามร้อยสามสิบล้าน
เก้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งจากการติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เทศบาล ฯ สามารถมานําโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนําโครงการบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗๓ โครงการ 
งบประมาณในการดําเนินการ ๒๑๘,760,8๐๕.- บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

โครง 
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โครงการ 
ท่ีนํามา

ดําเนินงาน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณใน
แผน ฯ 

งบประมาณท่ี
นํามาพัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์
พัฒนา
โครงสร้าง
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การบริการ
สาธารณะและ
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๗๘ ๔๑ ๕๒.๕๖ ๘๗,๐๘๔,๕๐๐ ๔๒,๘๘๙,๓๐๐ ๔๙.๒๕ ๐ ๐ 



๒ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

โครง 
การใน
แผน ฯ 

โครงการ 
ท่ีนํามา

ดําเนินงาน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณใน
แผน ฯ 

งบประมาณท่ี
นํามาพัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

๒๙ ๒๙ ๑๐๐ ๒๓,๖๒๘,๑๖๐ ๒๒,๒๗๐,๐๐๐ ๙๔.๒๕ ๖,๘๕๖,๕๗๖ ๓๐.๗๙ 

๓.ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
การบริหาร
จัดการองค์กร
และชุมชนเพ่ือ
มั่นคงและเป็น
ธรรมในสังคม 

๔๔ ๔๒ ๙๕.๔๕ ๔๖,๒๑๔,๖๔๓ ๑๘,9๔๙,๕๐๕ ๔1.00 ๑,๔๓๓,๕๐๔ ๗.๕๖ 

๔. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สนับสนุน 
ส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของภาค
เกษตร 
โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้
สินค้าเกษตร 

๖ ๓ ๕๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๗.๔๗ ๕๒,๒๒๗ ๒๕.๔๘ 

๕. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม คุณภาพ
ชีวิตและความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

๕๐ ๔๗ ๙๔ ๑๑๕,๘๕๗,๒๑๑ ๑๑๓,806,0๐๐ 98.23 ๕๐,๖๙๑,๑๒๕ ๔๔.๗๒ 

๖. ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๕๗,๔๐๐,๐๐๐ ๒๐,๖๕๐,๐๐๐ ๓๕,๙๘ ๖๐๕,๒๑๑ ๒.๙๓ 

รวม ๒๑๘ ๑๗๓ ๗๙.๓๖ ๓๓๐,๙๐๔,๕๑๔ ๒๑๘,760,8๐๕ 66.11 ๕๓,๕๙๔,๗๒๖ ๒๔.๕๘ 
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โดยมีโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 2๔ โครงการ อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน  ๕๑ โครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการ ๙๒ โครงการ  และโครงการที่ยกเลิกการดําเนินการ  
จํานวน  ๖  โครงการ  แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แต่ละด้าน ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

จํานวน
โครงการ 

การดําเนินงาน 
ดําเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ร้อยละ ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

ร้อยละ ยังไม่ได้
ดําเนิน 
การ 

ร้อยละ ยกเลิก ร้อยละ 

 ๑ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พั ฒ น า
โครงสร้างพ้ืนฐานการบริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบ
ผังเมือง 

๔๑ ๐ ๐ ๑ ๒.๔๔ 40 97.56 0 0 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อย่างยั่งยืน 

๒๙ 7 24.14 10 34.48 12 41.38 0 0 

๓ . ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการองค์กรและชุมชน 
เพ่ือม่ันคงและเป็นธรรมใน
สังคม  

๔๒ 3 7.14 22 52.38 15 35.72 2 4.76 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมสร้าง         
ความเข้มแข็งของภาค
เกษตรโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 

๓ 0 0 1 33.33 2 66.67 0 0 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม  คุณภาพชีวิต  และ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

๔๗ 12 25.53 14 29.79 17 36.17 ๔ ๘.๕๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

๑๑ 2 18.18 3 27.27 6 54.55 0 0 

รวม ๑๗๓ 24 13.88 51 29.48 92 53.18 ๖ ๓.๔๖ 

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผัง
เมือง บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จํานวน 78  
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 87,084,500.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน 41 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  42,889,300.- บาท  โดยยังไม่มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ   ซึ่งมีโครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน  1  โครงการ และยังไม่ได้
ดําเนินการ  จํานวน  4๐  โครงการ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน   บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จํานวน 29 โครงการ  เป็นเงิน



๔ 
 

ทั้งสิ้น 23,628,160.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ จํานวน 29 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,270,000.-บาท  โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๖,๘๕๖,๕๗๖.-บาท  ซึ่งมีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 7  โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ  
จํานวน  10  โครงการ  และยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ 

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อ
ม่ันคง และเป็นธรรมในสังคม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๒) จํานวน 44 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 46,214,643.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน 4๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 18,949,505.- 
บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  ๑,๔๓๓,๕๐๔.-บาท  ซึ่งมีโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 
3 โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 22 โครงการ  ยังไม่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน  15  
โครงการ และยกเลิกการดําเนินโครงการ จํานวน  ๒  โครงการ  ดังน้ี ๑) โครงการเปิดบ้านสาน
สัมพันธ์เครือข่ายการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เน่ืองจากได้รับการทักท้วงจากหน่วยงาน
ตรวจสอบถึงการกําหนดเป้าหมายการดําเนินในโครงการที่ระบุชัดเจนเฉพาะส่ือมวลชน ซึ่งไม่เกิดผล
ประโยชน์โดยตรงกับประชาชน และได้นําหารือในที่ประชุมคณะผู้บริหารส่วนราชการคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 โดยที่ประชุมมีมติว่า เห็นควรยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการ  
๒) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
เน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2559  และได้ลงประกาศเม่ือวันที่ 28 กันยายน 2559  โดยระเบียบดังกล่าวให้มีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตามระเบียบ ฯ ข้อ 4 ให้ยกเลิก
บทนิยามคําว่า “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” “แผนพัฒนาสามปี” “โครงการพัฒนา” 
“การเพ่ิมเติม” และ “การเปลี่ยนแปลง” ดังน้ันจึงยกเลิกการทบทวนและจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)   

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง           
เขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จํานวน 6 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 720,000.-บาท บรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน 3 โครงการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 205,000.- บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕๒,๒๒๗.-บาท ซึ่งมีโครงการที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และยังไม่ได้ดําเนินการ  จํานวน ๒ โครงการ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน  
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จํานวน 50 โครงการ  
เป็นเงินทั้งสิ้น 115,857,211.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน  47  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 113,806,000.- บาท  โดยมีการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๖๙๑,๑๒๕.-บาท  ซึ่งมีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ  



๕ 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ  14  โครงการ  ยังไม่ได้ดําเนินการ 17 และยกเลิกการดําเนินโครงการ   
จํานวน   ๔  โครงการ  คือ ๑) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒) 
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อน และชุมชน
บ้านชมพู)  ๓) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานวัดลําปางกลางตะวันตก  เน่ืองจาก
อยู่ในช่วงไว้ทุกข์ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ ๔) 
โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เน่ืองจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งน้ีเทศบาลแนะนําให้ อสม.เสนอขอรับงบประมาณการดําเนินโครงการ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

   ๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จํานวน 11 โครงการเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 57,400,000.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ จํานวน 11 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 20,650,000.- บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๖๐๕,๒๑๑.-บาท  ซึ่งมีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ  ๓  
โครงการ  และยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ   

 

สรุปผลการติดตาม 
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ที่นํามาดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ รวม
ทั้งสิ้น 173 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 218,760,805.- บาท ดังน้ี 

๑. ประเด็นการติดตามด้านระยะเวลา ปรากฏว่ามีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งสิ้นจํานวน  24 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 13.88 โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน  57 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.48 โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
53.18 และยกเลิก จํานวน  ๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๔๖    

๒. ประเด็นการติดตามด้านค่าใช้จ่าย  ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๙๔,๗๒๖.- บาท จากงบประมาณดําเนินการของโครงการท่ีต้ังไว้ 
จํานวน 218,760,805.-บาท ทําให้การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๘ 
งบประมาณในโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ  จํานวนทั้งสิ้น  ๗๙ ,๙๘๕,๗๒๔.- บาท 
งบประมาณที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น 75,198,755.-บาท และงบประมาณที่ยกเลิกการ
ดําเนินโครงการ  จํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๙๕,๐๐๐.-บาท 

 
......................................................... 




