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คํานํา 
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ.๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค
เพื่อ ๑)เพื่อใหไดขอมูลและผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)ของเทศบาล
เมืองเขลางคนคร สําหรับใชเปนฐานขอมูลของการกําหนดโครงการและการจัดทําแผนพัฒนาในป
ตอไป ๒)เพื่อประเมนิผลและตรวจสอบระดับความพงึพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค
นครตอผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ต.ค. ๕๘- ๓๐ ก.ย.๕๙) ของเทศบาลเมือง
เขลางคนครวาอยูระดับใด ๓)เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความกาวหนาในการบริหารจัดการ
โครงการในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการแลว  โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตรทั้ง  ๖ ดาน คือ  ยุทธศาสตรที่ ๑  
ดานโครงสรางพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง  ยุทธศาสตรที่ ๒  ดานการ
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  ยุทธศาสตร ที่ ๓  ดานเสริมสรางความ
เขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และความเปนธรรมในสังคม  
ยุทธศาสตร ที่ ๔  ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร   ยุทธศาสตร ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต 
และความเขมแข็งของชุมชน และยุทธศาสตร ที่ ๖  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏลําปาง ไดรับความไววางใจจากเทศบาลเมืองเขลางคนคร  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง ใหเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ซึ่งนับเปนเกียรติอยางย่ิง    
ที่สาขาวิชาฯไดมีสวนรวมในการกอใหเกิดความรวมมือในการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการใหกับ
ทองถ่ิน 
 ขอขอบคุณประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง และคณะ
ผูบริหารและเจาหนาที่ เทศบาลเมืองเขลางคนคร  ที่มีสวนรวมในการใหขอมูล  จนทําใหการ
ดําเนินการวิจัยและประเมินผลในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 
 

คณะผูวิจัย 
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

 
 
 



 ข 

บทสรุปผูบริหาร 
 

  
                รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลเมอืงเขลางคนคร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ.๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค

เพื่อ ๑) เพื่อใหไดขอมูลและผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)ของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร สําหรับใชเปนฐานขอมูลของการกําหนดโครงการและการจัดทําแผนพัฒนา
ในปตอไป ๒) เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง    
เขลางคนครตอผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ต.ค. ๕๘- ๓๐ ก.ย.๕๙) ของ
เทศบาลเมืองเขลางคนครวาอยูระดับใด ๓)เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความกาวหนาในการบริหาร
จัดการโครงการในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการแลว  โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตรทั้ง  ๖ ดาน คือ  
ยุทธศาสตรที่ ๑  ดานโครงสรางพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง  ยุทธศาสตรที่ 
๒  ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  ยุทธศาสตร ที่ ๓  ดานเสริมสราง
ความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และความเปนธรรมในสังคม  
ยุทธศาสตร ที่ ๔  ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร   ยุทธศาสตร ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต 
และความเขมแข็งของชุมชน และยุทธศาสตร ที่ ๖  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
 

ผลการศึกษาพบวา ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอแผนยุทธศาสตรท้ัง       
๖  ดานและการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ อยูในระดับมาก คือ มี
คาเฉลี่ย 6.82 (S.D.๑.52)  คิดเปนรอยละ 68.20โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามลําดับดังน้ี 
ลําดับที่ ๑ ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร  

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก     
มีคาเฉลี่ยเทากับ  ๗.0๙ (S.D.๑.36)  

ลําดับที่ ๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  ระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๗.๐๗ (S.D.๑.๓๒)   

ลําดับที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 6.๘๔ (S.D.๑.50)  

ลําดับที่ ๔ ยุทธศาสตร ที่ ๓  การเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและ
ชุมชนเพื่อความมั่นคง และเปนธรรมในสังคม  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
6.73 (S.D.๑.77)   



 ค 

ลําดับที่ ๕ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๗๒ (S.D.๑.55)   

ลําดับที่ ๖ ยุทธศาสตรที่ประชาชนมีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๔๔ (S.D.๑.61)   
 
 



ง 
 

สารบัญ 
 

        หนา 
 
คํานํา           ก 
บทสรุปผูบริหาร          ข 
สารบัญ           ง 
สารบัญตาราง          ซ 
สารบัญรปูภาพ          ฌ 
 

 
 
 

บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ที่มาและความสําคัญของการประเมินผล ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค ๕ 
 ๑.๓ ผลที่คาดวาจะไดรับ ๕ 
   

บทท่ี ๒   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๖ 
 ๒.๑ แนวคิดดานการติดตามและประเมินผล ๖ 
 ๒.๒ แนวคิดและหลักการในดานประเมินผลโครงการ   ๑๑ 
 ๒.๓ การติดตามและประเมินผล   ๑๓ 
 ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับบรกิารสาธารณะ ๒๓ 
 ๒.๕ แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ (Service quality) ๒๘ 
 ๒.๖ ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร   ๓๑ 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวของ   ๓๗ 

บทท่ี ๓  วิธีการประเมินผล ๔๑ 
 ๓.๑ รูปแบบการประเมิน ๔๑ 
 ๓.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยาง ๔๑ 
 ๓.๓ การวิเคราะหและนําเสนอผลการประเมิน ๔๔ 
   

บทท่ี ๔  ผลการประเมินผล ๔๖ 
 ๔.๑ ผลการติดตามการดําเนินงานแผนพฒันาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ๔๖ 
 ๔.๒ สรุปผลการติดตาม      ๕๑ 
 ๔.๓ สรปุผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพฒันา ๕๑ 

   



จ 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

        หนา 

บทท่ี ๔  ผลการประเมินผล (ตอ)   
 ๔.๔ ยุทธศาสตรที่  ๑ ดานโครงสรางพื้นฐานการบริการสาธารณะ              

และพัฒนาระบบผังเมืองแนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน           
และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ              
แกชุมชนพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

 

 
 
 

๒๖๒ 

 ๔.๕ ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยาง            
เปนองครวมพัฒนาเด็กและเยาชน สูความมั่นคงแข็งแรงดีมีสุข            
และสรางสรรคพัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมมีคุณภาพมีคุณคา สามารถปรับตัวเทากับการเปลี่ยนแปลง
สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
และสงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลงเรียนรู            
และองคความรูที่หลากหลาย                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖๖ 

 ๔.๖ ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการ
องคกรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเปนธรรมในสังคม                
แนวทางการพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
องคกรใหมีความแข็งแรง มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบ ภายใตหลักธรรมาภิบาล สงเสริม
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธเชิงรุก สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกระดับสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเปน
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

   

 

 

 

 

 

๒๗๒ 

 ๔.๗ ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็ง             
ของภาคเกษตรโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาใหสินคา
เกษตร แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตร
ใหเขมแข็งและย่ังยืน สงเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทาง
การเกษตรและการบริหารจัดการ สงเสริมความเขมแข็งและสราง 

 



ฉ 
 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๔  ผลการประเมินผล (ตอ)   
 กลุมเครือขายละสถาบันทางการเกษตรสงเสริมพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร 
 

๒๗๘ 
 ๔.๘ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็ง

ของชุมชนแนวทางการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรค
และภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาระบบการทองเที่ยวและเช่ือมโยง
แหลงทองเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพของการทองเที่ยวในระดับชุมชน 
สงเสริมกระบวนการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมสีวน
รวมและกระบวนการสรางธํารงไวซึ่งอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของ
แตละพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
อยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพ            
ทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพการแกไข 
และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน เตรียมความพรอมและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการบริหารจดัการดานการปองกันและบรรเทา             
สาธารณภัยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘๔ 
 ๔.๙ ยุทธศาสตรที่ ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 

ลอมแนวทางการพัฒนา อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดลอม เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให
เขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและพรอมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาระบบ
การบํารุงรักษาภูมิทัศนของเมืองอยางย่ังยืนและสงเสริมสนับสนุน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

๒๙๐ 
 ๔.๑๐ ขอเสนอแนะของประชาชนตอผลการพัฒนาเทศบาลเมือง                 

        เขลางคนคร 
  

 ๒๙๖ 



ช 
 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

 
บรรณานุกรม          
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๕ สรุป วิเคราะหและเสนอแนะ ๓๐๒ 

 ๕.๑ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ๓๐๒ 
 ๕.๒ เปรียบเทียบผลการประเมินตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมอืง

เขลางคนคร 
 

๓๐๔ 
 ๕.๓ เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการ

ดําเนินการพัฒนาเทศบาลของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

๓๐๕ 
 ๕.๔ ขอ เสนอแนะในการพัฒนาการทํางานของเทศบาลเมือง             

เขลางคนคร 
 

๓๐๖ 
 ๕.๕  ขอ เสนอแนะในการพัฒนาการทํางานของเทศบาลเมือง             

เขลางคนคร จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

 
๓๐๗ 



ซ 
 

สารบัญตาราง  
 
         หนา 
 

ตารางท่ี  ๔.๔.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม            ๒๖๒ 
ตารางท่ี  ๔.๔.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร            ๒๖๓ 
ตารางท่ี  ๔.๔.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล                ๒๖๕ 
ตารางท่ี  ๔.๕.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม             ๒๖๖ 
ตารางท่ี  ๔.๕.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร                ๒๖๘ 
ตารางท่ี  ๔.๕.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล           ๒๗๐ 
ตารางท่ี  ๔.๖.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม                                ๒๗๒ 
ตารางท่ี  ๔.๖.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร          ๒๗๔ 
ตารางท่ี  ๔.๖.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล           ๒๗๖ 
ตารางท่ี  ๔.๗.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม             ๒๗๘ 
ตารางท่ี  ๔.๗.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร          ๒๘๐ 
ตารางท่ี  ๔.๗.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล             ๒๘๒ 
ตารางท่ี  ๔.๘.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม             ๒๘๔ 
ตารางท่ี  ๔.๘.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร          ๒๘๖ 
ตารางท่ี  ๔.๘.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล          ๒๘๙ 
ตารางท่ี  ๔.๙.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม            ๒๙๐ 
ตารางท่ี  ๔.๙.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร         ๒๙๒ 
ตารางท่ี  ๔.๙.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล          ๒๙๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 
 

สารบัญภาพประกอบ 
 
 

    ภาพประกอบท่ี                            หนา 
  1 ภาพที่ ๑ แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการบรหิารจัดการองคกร ๗ 
  2 ภาพที่ ๒ แสดงวิธีการจัดทําบริการสาธารณะทองถ่ิน ๒๗ 

 
 



 

บทที่  ๑ 
บทนํา 

 
 

 ๑.๑ ความเปนมาและความสาํคัญของการประเมินผล 
  

การปกครองทองถ่ิน ถือเปนรากฐานที่สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะ
การปกครองทองถ่ินจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใหแก
ประชาชน ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหาร
ทองถ่ินเกิดความรับผิดชอบและหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินที่ตนอาศัยอยูอันจะนํามาซึ่ง
ความเลื่อมใส และศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

การปกครองสวนทองถ่ินไดกําเนิดข้ึนบนพื้นฐานของทฤษฎีการกระจายอํานาจและ
อุดมการณประชาธิปไตย ซึ่งมุงเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง      
และกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหน่ึง ซึ่งเห็นไดจากลักษณะสําคัญของการปกครองทองถ่ินที่
เนนการมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเอง มีการเลือกต้ัง มีองคการหรือสถาบันที่จําเปนในการ
ปกครองตนเองและที่สําคัญ ก็คือประชาชนในทองถ่ินจะมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยาง
กวางขวาง สําหรับประเทศไทยปจจุบันรปูแบบการปกครองทองถ่ินของเรามีอยูหลายรูปแบบดวยกัน 
ซึ่งแตละรูปแบบมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป โดยมีเงื่อนไขและองคประกอบหลายประการที่
นํามาใชในการพิจารณายกฐานะ แตอยางไรก็ดีหากพิจารณาโดยภาพรวมแลว องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่ไดจัดต้ังข้ึนน้ันไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ลวนแตเปนสถาบันทางการเมืองในระดับทองถ่ิน    
อันเปนรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การปกครองตนเอง มีอิสระในการบริหารงาน และงบประมาณภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย    

เทศบาลซึ่งเปนการปกครองทองถ่ินรูปแบบหน่ึง ซึ่งเกิดข้ึนดวยบทบัญญัติแหงกฎหมายโดย
กําหนดใหชุมชนเฉพาะทองถ่ินหน่ึง ๆ ข้ึนเปนนิติบุคคลมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่จัดดําเนินการเพื่อ
บํารุงรักษาทองถ่ินโดยพลเมืองในเขตน้ัน ๆ เอง เทศบาลในประเทศไทยไดจัดใหมีข้ึนครั้งแรกโดย
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ หลังจากน้ันไดมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวย
เทศบาลอีกหลายครัง้ สําหรับทองถ่ินหรือชุมชนที่ไดรับการยกฐานะข้ึนเปนเทศบาล จะมีฐานะเปนนิติ
บุคคลแยกจากราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาคมีอิสระในการปกครองตนเองตามสมควร
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย แตเมื่อเราเปรียบเทียบเทศบาลกับการปกครองทองถ่ินในรูปแบบอื่น
แลว อาจกลาวไดวาเทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีลักษณะเปนประชาธิปไตยมากที่สุด 
และเปนการปกครองทองถ่ินเต็มรูปแบบตามหลักการกระจายอํานาจรูปแบบแรกของประเทศไทย 
จากหลักการดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาเทศบาลเปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินรูปแบบ
หน่ึงที่มีความสําคัญ และใกลชิดกับประชาชนโดยประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานเพื่อพัฒนาทองถ่ินของตนใหเจริญกาวหนาการที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑ 
 



 

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการวางแผนที่ ดีไวลวงหนา เพราะการวางแผนพัฒนาเทศบาลจะ
เปรียบเสมือนการกําหนดสิ่งที่จะดําเนินการลวงหนาอยางมีเหตุผลทําใหการใชทรัพยากรเปนไป 
อยางถูกตอง เหมาะสมชวยประหยัดเวลาและการควบคุมงาน มีความสะดวกย่ิงข้ึน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๘ และ ๒๙ กําหนดให
ผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหมีอํานาจหนาที่ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
โดยทั่วกัน อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน 
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงช้ีวา แผนพัฒนาทองถ่ินสามารถนําไปใชใหเกิด
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง รวมทั้งผล
จากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนาขอมูลที่ไดดังกลาว ไปใชในการ
ปรับปรุง แกไข พัฒนากระบวนการดําเนินงานตางๆ 

 การวางแผนพัฒนาทองถ่ินถือวาเปนจดุเริม่ตนของการบริหารงานที่ผูบริหารทองถ่ินทุกคนจัก 
ตองกระทํา ซึ่งอาจมีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับลักษณะทางกายภาพของแตละ 
ทองถ่ิน แตอยางไรก็ตามจุดมุงหมายของผูบริหารทองถ่ินทุกคนยอมเหมือนกันคือ ความอยูดีมีสุขของ
พี่นองประชาชนและความเจริญในทุกมิติของทองถ่ิน ดวยเหตุน้ีเองจึงทําใหเห็นวาในแตละ
ปงบประมาณ (๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. ของปถัดไป) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) จะมีการจัดทํา
โครงการพัฒนาจํานวนมากเพื่อเขาไปเปนตัวนําในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาที่พึงประสงคในทุก
มิติของทองถ่ิน และเมื่อมีการจัดทําโครงการวงจรชีวิตหรือวัฎจักรอันหน่ึงของโครงการซึ่งมี
ความสําคัญจึงถูกหยิบยกข้ึนมา คือการติดตามและประเมินผล เหตุผลที่มีความสําคัญกเ็พราะวา การ
ติดตามและประเมินผล คือตัวสะทอนกลับถึงผลการดําเนินงานโครงการวาผลการดําเนินงานบรรลุ
ตามตัวช้ีวัดหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ทั้งน้ีเพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการกําหนดโครงการ
ในปตอไป โดยเฉพาะในสวนของเทศบาล ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยที่ในแตละปจะมีโครงการพัฒนาในรูปแบบ    
ตาง ๆ เขามาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทองถ่ินเปนจํานวนมาก จากจุดน้ีทําใหเราพบวา การ
ดําเนินโครงการจากเริ่มตนจนถึงสิ้นสุด เราเสียทั้งเวลา กําลังแรงงาน และงบประมาณจํานวนมาก
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได แตผลการดําเนินงานเมื่อโครงการแลวเสร็จจะออกมาอยางไร บรรลุผลตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไวมากนอยเพยีงใด การติดตามและประเมนิผลจะเปนกุญแจหน่ึงที่จะ
ใหคําตอบในสวนน้ีไดและในขณะเดียวกันก็สามารถนําผลการประเมินมาตัดสินใจวาควรจะดําเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการน้ีอีกหรือไม 

เทศบาลเมืองเขลางคนคร  เดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาล ไดรับประกาศจัดต้ังเปนสุขาภิบาลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดต้ังสุขาภิบาลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ณ วันที่ ๔ 
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มีนาคม ๒๕๑๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๘๖ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๒ 
ขณะน้ันมีพื้นที่ในการปกครอง ๔ ตําบล ๓๗ หมูบาน พื้นที่ ๑๕๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร เขตการ
ปกครองไดถูกเทศบาลนครลําปางขยายเขตเขามาประมาณ ๑๑ ตารางกิโลเมตร ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ลงวันที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๓๔ และในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง                
พ.ศ.๒๕๓๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ 
เหลือพื้นที่ประมาณ ๑๓๙.๑๔ ตารางกิโลเมตร ๔ ตําบล ๓๗ หมูบาน และไดเปลี่ยนแปลงฐานะ           
เปนเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒
พรอมเปลี่ยนช่ือเทศบาลเปนเทศบาลเมอืงเขลางคนคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยน
ช่ือ และเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเปนเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และไดมีการ
ประกาศยุบสภาตําบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภา
ตําบลกับเทศบาล เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งทําใหมีพื้นที่เพิ่มข้ึนเปน ๑๙๕.๔๙ ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตําบล ประกอบดวย ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาท และ
ตําบลกลวยแพะ และมีชุมชนยอย ๖๓ ชุมชน หางจากกรุงเทพมหานคร  ตามเสนทางหลวงแผนดินสาย
พหลโยธิน ๖๐๔ กิโลเมตร 

ปจจุบันเทศบาลเมืองเขลางคนครมีสํานักงานช่ัวคราว  ต้ังอยูเลขที่  ๗๐ , ๗๐/๑ และ ๗๐/๒
ถนนบุญโยง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และไดดําเนินงานโดยยึดถือรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๐ ) 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายสงเสริมการปกครองทองถ่ินอื่นๆสงผลใหเทศบาลเมืองเขลางคนครมีอํานาจ
และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองที่สําคัญ
ไดแก การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค                     
และสาธารณูปการ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข อนามัยและสิ่งแวดลอม การสงเสริมการลงทุก
การพาณิชยกรรม การสงเสริมการทองเที่ยวและการประกอบอาชีพของประชาชน การสังคม
สงเคราะหและคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนและสังคม                
การรักษาความสงบเรยีบรอย การบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาอันดีงาม
ของทองถ่ิน การปองกันบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรงุที่อยูอาศัยและแหลงเสื่อมโทรม รวมทั้งการ
สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน ฯลฯ ทั้งน้ีการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการบริหารงานและควรสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ
การทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

เทศบาลเมืองเขลางคนคร  ไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคสามป ( ๒๕๕๙-
๒๕๖๑ ) โดยเนนใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในกระบวนการจดัทําแผนพฒันาทองถ่ินของตนเอง
และใชแผนพัฒนาเมืองเขลางคสามปเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตาม
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ประเมินผลซึ่งจะทําใหทองถ่ินสามารถดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไว นอกจากน้ีพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยังไดกําหนดวาสวนราชการตอง
จัดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะผูประเมินอิสระเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิ                
ของภารกิจ คุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ สําหรับทิศทาง
การพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลเมืองเขลางคนครไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategic Planning) 
จํานวน ๖ ดานดังน้ี 

๑.๑ ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
๑.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
๑.๓ ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรชุมชนและเพื่อความ

มั่นคงและเปนธรรมในสังคม 
๑.๔ ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร 
๑.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
๑.๖ ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไว เทศบาลเมืองเขลางคนครจึงตอง               

มีการประเมินผลที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙) เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมสามารถตอบสนอง
ตอปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินมากนอยเพียงใดซึ่งกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการประเมินแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินอยางตอเน่ือง   

คณะผูบริหารเทศบาลเมืองเขลางคนคร มีความมุงมั่นที่จะแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ิน
มาอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนใหประชาชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวนเขามีสวนรวมในการวางแผน
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ิน รวมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทํางานของคณะ
ผูบริหารเพื่อใหทองถ่ินเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน เทศบาลเมืองเขลางคนครจึงไดมอบหมายใหคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง ทําหนาที่เปนผูติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ เพื่อทราบความกาวหนาวามีการดําเนินการตามแผนที่วางไวหรือไม  ผลการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม อยางไร และประชาชนในทองถ่ินมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด            
และวัดความสําเร็จของแผนพัฒนา เพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาในปตอไปไดอยางแทจริงมากข้ึน เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายของการพัฒนาทองถ่ินตอไป ในขณะเดียวกันผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุ 
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๑.๒ วัตถุประสงค 
 

๑. เพื่อใหไดขอมูลและผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร สําหรับใชเปนฐานขอมูลของการกําหนดโครงการและการจัดทํา
แผนพัฒนาในปตอไป 
     ๒.เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง      
เขลางคนครตอผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ต.ค. ๕๘- ๓๐ ก.ย.๕๙) ของ
เทศบาลเมืองเขลางคนครวาอยูระดับใด 
    ๓. เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความกาวหนาในการบริหารจดัการโครงการในแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการแลว 
๑.๓ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ไดรับทราบขอมูลและผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๒. สามารถทราบระดับความพงึพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครทีม่ีตอ
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๙ ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๓. เทศบาลเมืองเขลางคนครสามารถนําผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) มาใชเปนพื้นฐานขอมูลในการปรับปรุง และแกไขการ
ดําเนินงานของเทศบาลในปตอไป 
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บทที่ ๒ 
      การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 
๒.๑ แนวคิดดานการติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหน่ึงของกระบวนการ
จัดการองคกร ซึ่ง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช จูเนียร (Dan Voich, Jr.) 
ไดใหคํานิยามวา การจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใช
ทรัพยากรเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกรดวยการใชคนซึ่งคนจะใชเทคนิคและขาวสาร                     
ในโครงสรางขององคกร” ซึ่งจากคําจํากัดความน้ี ไดสะทอนใหเห็นวาการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ 
ซึ่งอาศัยองคความรูของทฤษฎีองคการมาใชใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต 
บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจดัการดังกลาวประกอบดวย การวางแผน (Planning) การ
จัดองคกร (Organizing) การเปนผูนํา (Leading) และการประเมินผล (Evaluation) 

สําหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปจจุบันน้ัน ตามแนวคิดของRobert S. 
Kaplan และ David P. Norton ๒ ไดเสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใชในการวัดผล               
ของกิจการที่จะทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององคกรไดชัดเจนข้ึน ใหไดภาพรวมขององคกร
อยางสมดุลข้ึน โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางดานการเงินที่เปนผลของการดําเนินงานที่เกิดข้ึน
มาแลว ตองมีการวัดผลดานกระบวนการบริหารงาน การสรางความพอใจใหแกลูกคา ตลอดจนสราง
นวัตกรรมและการเรียนรูใหแกองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางอนาคต
ใหแกองคกรดวย ดวยแนวคิด น้ีผูบริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององคกร                        
และความสามารถในการแขงขันและอนาคตขององคกรน้ันๆไดชัดเจนย่ิงข้ึน โดยขอบเขตหรือ
องคประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใตมุมมองแตละดานน้ัน               
จะประกอบดวยประเด็นตางๆ ไดแก 

(๑) วัตถุประสงค (objective) เพื่อเปนการกําหนดวัตถุประสงคของแตละมุมมองที่ตองการ
จะช้ีวัด 

(๒) ตัวช้ีวัด (Performance Indication) คือ ตัวช้ีวัดน้ันจะแสดงใหเห็นวาองคกรไดบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคในแตละดานหรือไม 

(๓) เปาหมาย (Target) คือ เปาหมายหรือคาตัวเลขที่ต้ังไว เพื่อใหองคกรบรรลุถึงคาน้ันๆ 
(๔) แผนงาน โครงการที่ต้ังใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลําดับเปนข้ันๆ 

ในการจัดทํากิจกรรม 
ซึ่งจากแนวคิดดังกลาว สามารถนํา มากําหนดเปนตัวแบบเพื่ออธิบายกระบวนการบริหาร

จัดการองคกรในภาพรวม ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางแนวคิดดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ, 
วัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใตตัวแบบของทฤษฎีระบบไดดังน้ี 
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Out 
come 

ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองคกรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 
 

                     Internal Process 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Feed Back 
 

ภาพท่ี ๑ แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองคกร 
 

จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองคกรโดยจะเริ่ม
ต้ังแตปจจัยนําเขา (Input) อันประกอบดวยความตองการหรือขอเรียกรอง(Demand) และแรง
สนับสนุน (Support) ที่เปนเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุนใหองคกรเริ่มกระบวนการในการ
บริหารจัดการ (Internal Process) เพื่อกอใหเกิดผลผลิต (Output)หรือผลลัพธ (Outcome)                    
ที่สามารถสนองตอบตอความตองการหรอืการสนับสนุนตางๆ ซึ่งผลผลติหรอืผลลพัธดังกลาวน้ี จะเปน
ผลสะทอน (Feed Back) กลับมาเปนปจจัยนําเขาอีกครั้งหน่ึง โดยมีกระบวนการควบคุม                      
และประเมินผลเปนอีกปจจัยในการชวยสะทอนผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                   
ของผลลัพธและผลผลิต กลับไปสูกระบวนการ 

บริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ พัฒนากระบวนการ ปรับปรุงหรือขยายผลการ
ดําเนินการตอไปในดานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน เกณฑในการวัด
ความสําเร็จในผลิตภาพทั้งในดานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิไดมีเพียงแคประสิทธิผล  
และประสิทธิภาพเทาน้ัน ยังมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของอีกดังตอไปน้ี 

Input 
 

Out 
put กําหนด 

จุดมุงหมายและ
วัตถุประสงค 

กําหนด 
วิสัยทัศน

และ 
พันธกิจ 

Demand ดําเนินการ 
ตาม

แผนงาน 
โครงการ 

จัดทาํ
แผน 

ปฏิบตัิการ 

กําหนดกลยุทธ 

Support 

การควบคุมและประเมินผล 

ขอบเขตของ 
BSC 

๑ วัตถุประสงค 
๒ ตัวชี้วัด 
๓ เปาหมาย 
๔ แผนงาน 
โครงการ 

การรายงานผล 
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๑.๑ แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ มีองคประกอบที่สําคัญไดแก  
๑.๑.๑ การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เปนเครื่องมือสําคัญ                    

ของผูบริหารที่จะสรางความมั่นใจไดวา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางที่ ถูกตอง                 
และสามารถสรางผลงานที่สอดคลองตามเปาประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางเอาไว การติดตามผลการ
ดําเนินงานจะชวยใหผูบริหารทราบขอมูลที่เปนตัวบงช้ีปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนซึ่งจะเปนขอมูล 
แกผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป การติดตามผลการ
ดําเนินงานน้ี หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลาของกิจกรรม งาน 
โครงการตางๆ สอดคลองตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับที่ไดกําหนดไวใน
แผนปฏิบติังานประจําป 

๑.๑.๒ การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการ
หลังจากที่ไดมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบของตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละชวงเวลาแลว เปนหนาที่ของผูมีหนาที่ในการกํากับติดตามผล              
ที่จะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอตอผูบริหารใหไดรับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ 
รวมทั้งควรสงขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหผูรับผิดชอบแตละระดับ 
ดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางที่เหมาะสม 

๑ .๑ .๓ การ วัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation)                 
จะประกอบดวยกระบวนการยอย ๓ ข้ันตอน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและ
ประเมินผลขอมูลและการนําเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเปนการประเมินผล
สําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบเวลาทีก่ําหนด ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินจะเปนขอมูล
พื้นฐานในการวางแผนกลยุทธรอบตอไปขององคกร 

๑.๒ แนวคิดและหลักการในดานการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานไดแก 
๑.๒.๑ กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเปน ๔ ข้ันตอน คือ  

๑) การกําหนดมาตรฐานที่ใชวัด (Establishing Standard) ทุกองคกรจะมี
วัตถุประสงคขององคกร ดังน้ันมาตรฐานที่กําหนดนโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคน้ัน 
มาตรฐานโดยทั่วไปแยกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

๑.๑) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดดวยปริมาณ คุณภาพ 
ตนทุน และเวลาที่ใช จํานวนเงินที่ใชเปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหนวยผลิตและขนาดของ
บริการที่ใชในระยะเวลาที่กําหนด 

๑.๒) มาตรฐานปจจัยที่ใชในการผลิต (Input Standard) จะวัดดวย             
ความพยายามที่ใหกับงาน (Work Effort) เชน การวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเปนตน 

๒) การวัดผลงานที่ทําไดจริง (Measuring Actual Performance) ไดแก              
การวัดผลงานที่เกิดข้ึนจริงเปนหนวยการผลิตที่จริง หรือความพยายามที่ใหกับงานจริง หนวยวัดที่ใช
จะตองเปนอยางเดียวกันกับมาตรฐานที่กําหนดข้ึนมา เชนจํานวนที่ผลิต จํานวนวันที่ขาดงาน จํานวน
แฟม จํานวนรายไดที่เกิดข้ึนซึ่งผลงานเหลาน้ีไดมาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขตางๆ 
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๓) การเปรียบเทียบผลงานที่ทํา ไดจริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual 
Performance with Standard) เปนการเปรียบเทียบเน้ือหาความแตกตางที่เกิดข้ึน ระหวาง
หนวยงานที่ทําใหจริงกับมาตรฐาน 

๔) การแกไขใหถูกตอง (Taking Corrective Action) ไดแกการดําเนินการ
ทางดานการบริหาร เมื่อพบความแตกตางระหวางผลงานที่เกิดข้ึนจริง กับมาตรฐานเพื่อปรับการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ตองการ 

๑.๒.๒ เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบงออกเปน ๔ ดาน ดังน้ี  
๑) การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึงเทคนิคตางๆ ที่นํามาใชเพื่อวัดวาสินคา

และบริการที่ผลิตไดน้ัน ตรงตอความตองการของลูกคา 
๒) การควบคุมดานปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใช

วัดผลในทางปริมาณ เชนการวัดจํานวนผลผลิตวาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไม 
๓) การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพื่อควบคุม

คาใชจาย ซึ่งเปนเทคนิคที่สําคัญและนิยมใชมากที่สุด โดยการใหหนวยงานจัดทํางบประมาณการใช
จายในทุกๆ ดานไวลวงหนา เมื่อเขาสูข้ันตอนการปฏิบัติผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจาย              
โดยวัดผลการใชจายที่เกิดข้ึนกับงบประมาณที่ต้ังเอาไว 

๔) การควบคุมดานเวลา คือการควบคุมใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสามารถ
จัดทําไดเสร็จตามกําหนดเวลาที่วางเอาไว 

๑.๒.๓ การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย  
๑) ความถูกตอง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกตองจะทํา

ใหเกิดความนาเช่ือถือ และนําไปใชไดผลตามที่ตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลที่ไมถูกตอง                
จะทําใหฝายบริหารแกไขไมตรงจุด โดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรือควรดําเนินการตอไป
อยางไร 

๒) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตอง
สามารถกระตุนใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไดทันเวลา เพื่อการแกไขหรือปองกันความเสียหาย             
ที่อาจเกิดข้ึน โดยขอมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชา            
กวาเวลาอันควร ดังน้ันระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองสามารถนํามาใชแกปญหาได              
อยางทันเวลา 

๓) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถ
ทําใหเกิดประโยชนที่คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เกิดข้ึนโดยจะตองใชระดับของการควบคุม
ใหนอยที่สุด ประหยัดที่สุด แตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๔) ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองมีความ
ยืดหยุน สอดคลองกับการเปลีย่นแปลงและการเกิดข้ึนใหมของสถานการณตางๆ ซึ่งระบบการควบคุม
ควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดลอม 

๕) การสามารถเขาใจได (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผล
ควรมีความซับซอนนอยที่สุด เพื่อความสะดวกในการใชและคนที่เกี่ยวของกับระบบการควบคุม 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๙ 
 



สามารถเขาใจไดงาย 
๖) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐาน

ของการควบคุมและติดตามผลจะตองสมเหตุสมผล และสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถจูงใจให
ผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามได 

๗) การจัดระบบอยางมีกลยุทธ (Strategic Placement) ผูบริหารจะตองจัดวาง
ระบบการควบคุมและติดตามผลอยางมีกลยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลวัุตถุประสงคในการควบคุมได 
ซึงระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ และการดําเนินงานทุกอยาง
ภายในองคกรซึ่งถาหากองคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาดกลยุทธที่เหมาะสมก็
จะไมสามารถบรรลุผลตามตองการได 

๘) การเนนกฎแหงขอยกเวน (Emphasis on The Exception) ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผูบริหารไมสามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยางได จึงตองเนนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ หรือควบคุม
ติดตามเฉพาะในหลักใหญที่เปนสาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขาไป
ตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะสงผลตอการใชอํานาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งสงผลใหไม
สามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว 

๙) การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตาม            
ที่เนนจุดใดจุดหน่ึง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง จะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะงานแตละ
งานยอมมีมาตรฐานที่แตกตางกัน ดังน้ันมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนด                
ใหเหมาะสมสําหรับกจิกรรมแตละประเภท 

๑๐) การแกไขใหถูกตอง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผล                 
ที่มีประสิทธิภาพ ไมเพียงแตเปนการแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดข้ึนเทาน้ัน แตจะตอง
เสนอแนะดวยวา ควรจะดําเนินการแกไขอยางไรเพื่อใหเกิดความถูกตอง และสามารถดําเนินการ
ตอไปไดอยางราบรื่นและประสบผลสําเร็จ 

๑.๒.๔ คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี ไดแก  
๑) ตองประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะตองชวยให

เกิดความมั่นใจวาองคกรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่ ต้ังเอาไวแลวในเวลาเดียวกัน                     
การควบคุมและติดตามผลจะตองคุมคากับตนทุนในการดําเนินการดวย ระบบการควบคุมและติดตาม
ผลที่มากเกินความจําเปน มีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุงยาก และเสียคาใชจายสูงน้ัน ยอมทําใหเกิดผลเสีย
มากกวาผลดี ผูบริหารจึงควรคํานึงถึงตนทุนทั้งในแงของระยะเวลาและคาใชจายที่เกิดข้ึนในการ
ควบคุมและติดตามผลดวย 

๒) รายงานผลตองรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถรายงาน
ผลความแตกตางระหวางเปาหมายที่พึงไดรับกับผลงานที่เกิดข้ึนจริงไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหผูบริหาร
สามารถดําเนินการแกไข และปรับปรุงขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

๓) เนนสวนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะตองเนนถึงสวน
สําคัญของผลงานอันจะสงผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค การวัดในรายละเอียดปลีกยอยที่ไมใช

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๐ 
 



สวนสําคัญของความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคยอมไมเกิดประโยชน เพราะจะไมชวยช้ีใหเห็น             
ถึงความเปนไปที่แทจริงซึ่งจะมีผลตอความสําเร็จขององคกร 

๔) สามารถเขาใจไดงาย การควบคุมและติดตามผลจะตองเขาใจงาย                   
ไมยุงยากซับซอน เพราะหากกระบวนการมีความยุงยากซับซอน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเขาใจ               
ก็ยอมไมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม และไมอาจกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได 

๕) เปนที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมกีารช้ีแจงใหผูปฏิบัติเล็งเหน็
ถึงประโยชนและเหตุผลประกอบ เพื่อใหผูปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุมเทในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

๑.๒.๕ ประโยชนของการควบคุมและติดตามผล มีดังตอไปน้ี  
๑) ทําใหงานตางๆ มีความสอดคลองกัน ไมวาจะเปนงานของแตละคน            

หรืองานของแตละกลุม รวมถึงงานของแตละหนวยงานสอดคลองกัน นอกจากน้ันงานตามแผนระยะ
สั้นและแผนระยะยาวของทั้งองคกรสอดคลองกันอีกดวย 

๒) ทําใหเปาหมายขององคกรสําเร็จสมบูรณทั้งเปาหมายหลักและเปาหมาย
รองเกิดข้ึนอยางสอดคลอง เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ หรือดวยคาใชจายที่ตํ่าสุด 

๓) ทําใหวิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑขอบังคับตางๆขององคกร
ดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งระบบ 

๔) ชวยปองกันมิใหทรัพยากรตางๆ  ของหนวยงานถูกใชไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 
หรือตองสญูเสียไปโดยเปลาประโยชน 

๕) ชวยรักษาคุณภาพของงานใหตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
ไว และชวยใหสามารถผลิตสินคาและบริการไดตรงตามความตองการของลูกคาและผูมาใชบริการ 

๖) ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแกไขและปองกันความ
ผิดพลาดในระหวางกระบวนการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ซึ่งเปนแนวทางที่ดีกวาการแกไขเมื่อการ
ปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแลว 

 
๒.๒ แนวคิดและหลักการในดานประเมินผลโครงการ  
 

๒.๒.๑ แนวคิดดานการประเมินผลแผนงาน/โครงการอยางเปนระบบ D.Stufflebeam ไดเสนอ
ตัวแบบ (Model) ไว เรียกช่ือยอวา“CIPP Model” ซึ่งประกอบดวย ๔ องคประกอบ คือ  

๑) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินผล
แผนงาน / โครงการในภาพกวาง (Macro Analysis) เปนรูปแบบพื้นฐานของการประเมินผลโดยทั่วๆ 
ไป เพื่อใหไดขอมูลนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ โดยจะเนนในดานความสัมพันธ
ของแผนงาน / โครงการ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ฯลฯ 

๒) การประเมินผลปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินผลเกี่ยวกับ
ปจจัยนําเขา ไดแก การประเมินในดานอัตรากําลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๑ 
 



วามีเพียงพอหรือไม การประเมินผลปจจัยเบื้องตนน้ีจะชวยใหไดขอมูลเพื่อการตัดสินใจ วาควรปรับ
วัตถุประสงคเชิงปฏิบัติอยางไร ใชอัตรากําลังเทาใด วงแผนและดําเนินการอยางไร ซึ่งจะแตกตางจาก
การประเมนสภาวะแวดลอมในแงที่วา การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการกระทําเฉพาะกรณีน้ันๆ 
และวิเคราะหภายในแผนงาน / โครงการเทาน้ัน 

๓) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินผลเพื่อหา
ขอบกพรองของการดําเนินงานตามข้ันตอนของแผนงาน/โครงการที่กําหนดไวเพื่อเปนขอมูล
สารสนเทศสําหรับนักประเมินผล ตลอดจนเปนการบันทึกสะสมขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน                   
จะพบวาการประเมินผลกระบวนการเปนการคนหาคําตอบที่วาระบบการทํางาน กลไก ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางทรัพยากรบุคคลวิธีการติดตอสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอ
หรือไม มากนอยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแกไขอยางไร 

๔) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพื่อวัดผลและแปล
ความหมายของผลความสําเร็จของแผนงาน / โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเปนการ
เปรียบเทียบผลงานที่ทําได (ทั้งปริมาณ คุณภาพตนทุน และเวลา) กับเกณฑที่กําหนดไวในแผนงาน / 
โครงการ หากผลงานที่ทําไดสูงกวาหรือเทากับเกณฑ แสดงวาแผนงาน / โครงการประสบผลสําเร็จ 
แตถาผลงานที่ทําไดตํ่ากวาเกณฑ ก็แสดงวาแผนงาน / โครงการไมประสบผลสําเร็จ โดยผูประเมินผล
จะตองอธิบายถึงสาเหตุ ปญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน โดยอาจใชรายงานการประเมินผลสภาวะแวดลอม 
การประเมินผลปจจัยเบื้องตน และการประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะหปญหา
อุปสรรคดวย 

๒.๒.๒ รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบดวย  
๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษากระบวนการ
จัดทํากิจกรรมตางๆ (Activity) วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ที่จะสงผลใหเกิดผลงาน 
(Outputs) ของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง 

๑.๑) การดําเนินกิจกรรมในแตละข้ันตอนวาชวยสงเสริมหรือเปนปญหาอุปสรรค               
ในการบรรลุผลงาน (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 

๑.๒) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแตละ ข้ันตอนตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

๑.๓) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่งมีผลตอการดําเนินกิจกรรม 
ทั้งทางบวกและทางลบ 

๑.๔) มูลคาของผลงานที่ไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย 
๒) การประเมินผลที่ไดรับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน

ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสทิธิผลของโครงการโดยศึกษา วา
ผลงาน (Outputs) ของโครงการสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของ โครงการ (Project 
Purpose) ไดหรือไม เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๒ 
 



    ๒.๑) ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน / โครงการตามตัวช้ีวัดที่ได
กําหนด 

๒.๒) ประเมินผลโดยการวิเคราะหความคุมคา (Cost-Effectiveness) ของงาน / 
โครงการ 

๒.๓) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุมซึ่งมีผลตอการดําเนินกิจกรรม             
ทั้งทางบวกและทางลบ 

๓) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเนนการวิเคราะหผล           
ที่ไดรับตอเน่ืองจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาวาผลที่ไดรับจากวัตถุประสงคของโครงการ 
(Project Purpose) จะไปชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมายแผนงาน (Program Goal) ไดมากนอย
เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 

๓.๑) ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ และผลกระทบที่มีตอแผนงาน                 
ตามตัวช้ีวัดที่ไดกําหนดไว 

๓.๒) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุมซึ่งมีผลตอการดําเนินกิจกรรม                       
ทั้งทางบวกและทางลบ 

๒.๓ การติดตามประเมินผล 

 เน่ืองดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหน่ึงในการดําเนินงาน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทํา
หนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
 สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 
๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๘ และ ๒๙ กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหมีอํานาจหนาที่ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน อยางนอยป
ละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่
ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก
จํานวนสองคน หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน และผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหาร
ทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหน่ึงคนทาํหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยใหกรรมการ มี
วาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจาก
หนวยงานหลายฝายน้ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลของการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๓ 
 



ประเมนิสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง 
 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว ขอ ๒๙ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว   ดังน้ี 

1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ี ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป 

จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรน้ัน คือ การประเมินวามีการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผล
ของแผนยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรฉบับตอไปได ดังน้ัน การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมได 
จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนา
ที่ย่ังยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังน้ันในข้ันตน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนํามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป 
การติดตาม (Evaluation) 

 การติดตามน้ัน จะทําใหเราทราบไดวาขณะน้ีไดมีการไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือ
แผนสามป ถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant 
Chart ที่จะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามปมี
การดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังไดกลาวมาแลว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และ

ตัวช้ีวัด (Indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๔ 
 



และเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สาํคัญ  ใน ๒ ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน และ
เกณฑการประเมินโครงการ ซึ่งสรุปไดดังน้ี  
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหนวยงาน 
 ประกอบดวย ๗ เกณฑ ๒๒ ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

1. เกณฑสัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Achievemant)  
เปนการประเมนิความสําเรจ็โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานทีนํ่านโยบายไป
ปฏิบัติ กับวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบาย โดยเปนการประเมินผลขององคกร ๒ สวน คือ ผลใน
ภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะตองเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยางกวางขวาง 
อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอและมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการ
ดําเนินงานประจําปสัมฤทธิผลรวมถึงการดําเนินงานที่มุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว 
โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๒ ประการ คือ 

         ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย ๒ สวน คือ 
(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เปนการประเมินผล

ผลิตเทียบกับเปาหมายเชิงกลยุทธ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเปาหมายรวม
ขององคกร     ในสายตาของสมาชิกขององคกรและและประชาชนผูรับบริการ การประเมินผล
ดังกลาวมีลักษณะที่เปนพลวัตร (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธกับสภาวะแวดลอมของภายนอกองคกร 
 

(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เปนการ
ประเมินผลโดยพิจารณาระดับการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิต
ตอหนวยกําลังคน ระดับการบริการตอหนวยเวลา สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน สถานภาพทาง
การเงิน สินทรัพยและหน้ีที่ไมกอใหเกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิต
และบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรขององคกร การประหยัดพลังงานและการรักษา
สภาวะแวดลอม 

2. เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม 
ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๔ ประการ คือ  
(1) การเขาถึง เนนความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสใน 

สังคมใหไดรับบริการสาธารณะ 
(2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ 

ประชาชน 
(3) การกระจายผลประโยชน เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือผล  

ตอบแทนใหแกสมาชิกในสังคม 
(4) ความเสมอภาค เนนความเปนธรรมเพื่อใหหลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการ 

ไดรับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไมแบงแยกกลุม 
3. เกณฑความสามรถและคุณภาพในการใหบริการ 

ประกอบดวยตัวช้ีวัด ๔ ประการ 
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(1) สมรรถนะของหนวยงาน เปนตัวช้ีขีดความสามารถในการใหบริการและตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย 

(2) ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และ 
ความครบถวนของการใหบริการทั้งในดานกลุมเปาหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 

(3) ความถ่ีในการใหบริการ เปนตัวช้ีวัดระดับการบริการตอหนวยเวลาวามีความ 
สม่ําเสมอตอภารกิจน้ันหรือไม 

(4) ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนการช้ีวัดประสิทธิภาพขององคกรที่มุงเนนการ 
บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใชทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองกําหนดมาตรฐาน
การบริการไวเปนแนวทาง 

๔.  เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน ประกอบดวยตัวช้ีวัด ๔ ประการ  
(1)  พันธกิจตอสังคม เปนตัวช้ีวัดที่แสดงถึงภารกิจของหนวยงานที่มีตอสังคม พิจารณา

ไดจากวิสัยทัศน นโยบาย แผนงานของหนวยงาน 
(2)  ความรับผิดชอบตอสาธารณะเปนตัวช้ีวัดถึงความรับผิดชอบตอประชากรกลุม    

เปาหมาย 
(3)  การใหหลักประกันความเสี่ยง เปนตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญเพื่อใหหลักประกันวา 

ประชาชนผูรับบริการจะไดรับความคุมครองและหรือการชดเชยจากหนวยงานหากมีความเสียหาย       
ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

(4) การยอมรับขอผิดพลาด เปนตัวช้ีถึงความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและ       
เจาหนาที่ของหนวยงานที่จะยอมรับตอสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือ      
การปฏิบัติงาน  

๕. เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน  
ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๔ ประการ คือ 
(1) การกําหนดประเด็นปญหา การกําหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชน 

ผูรับบริการและมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 
(2) การรับฟงความคิดเห็น เปนตัวช้ีถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอ 

เสนอแนะของประชาชนผูรับบริการ 
(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา เปนตัวช้ีวัดถึงความพรอมในการแก 

ปญหาใหกับประชาชนผูรับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปดกวางให
สาธารณชนไดรับทราบและมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแกปญหา เปนตัวช้ีวัดการตอบสนองในการแกไขปญหา การให 
ความสําคัญและการกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   ไมละเลย
เพิกเฉยตอปญหา 

๖. เกณฑความพึงพอใจของลูกคา 
ประกอบดวยตัวช้ีวัด ๒ ประการ คือ 
(1) ระดับความพึงพอใจ เปนตัวช้ีวัดความเห็นของประชาชนที่มีตอหนวยงานซึ่ง 
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เกี่ยวของกับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
(2) การยอมรับหรือคัดคาน เปนตัวช้ีวัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหนวย 

งานซึ่งพิจารณาจากสัดสวนการยอมรบัหรือคัดคาน เน่ืองมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน 
 

๗. เกณฑผลเสียหายตอสังคม  
   ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่สําคัญ  ๒ ประการ คือ 

(๑) ผลกระทบภายนอก เปนตัวช้ีวัดวาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซึ่งสรางความ
เสียหายจากการดําเนินงานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายที่
เกิดข้ึน เชน การกอสรางถนนขวางทางนํ้าหลากทําใหเกิดปญหานํ้าทวมใหญ 
                (๒)ตนทุนทางสังคม เปนตัวช้ีวัดผลเสียหายที่สังคมตองแบกภาระ เชนคาใชจายในฟนฟู 
บูรณะความเสียหายที่เกิดข้ึน 

เกณฑและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple criteria and 
indicaotrs) และสามารถใชเปนกรอบหรือเครือ่งมอืในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบในการ
ดําเนินงานในภาพรวม เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการ
บรรลุผล และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกคาหรือประชากรกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัวแปร 
(Attibutes) อาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
เกณฑมาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอยางกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

๑. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

• ผลผลิต 

• ผลลัพธ 

- ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

๒. ความเสมอภาคและความเปน
ธรรมในสังคม 

• การเขาถึง 

• การจัดสรรทรพัยากร 

• การกระจายผลประโยชน 

• ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ไดรับจัดสรรตอคน 
- ผลประโยชนที่แตละกลุมเปาหมาย
ไดรับในแตละครั้ง 
- การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เปนคุณ 

๓.ความสามารถและคุณภาพในการ
ใหบริการ 

• สมรรถนะของหนวยงาน 

• ความทั่วถึงและเพียงพอ 

• ความถ่ีในการใหบริการ 
ประสิทธิภาพการใหบริการ 

- พื้นที่เปาหมายและประชากรกลุม    
เปาหมายที่รับบริการ 
- จํานวนครั้งในการใหบริการ 
- ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 

๔. ความรับผิดชอบชองหนวยงาน • พันธกิจตอสังคม 

• ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

- การจัดลําดับความสําคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
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• การใหหลักประกันความเสี่ยง 

• การยอมรับขอผิดพลาด 

- การตัดสินใจที่สะทอนความ
รับผิดชอบ 

๕. การสนองตอบความตองการของ
ประชาชน 

• การกําหนดประเด็นปญหา 

• การรับฟงความคิดเห็น 

• มาตรการ/กลยุทธในการแกไข
ปญหา 

• ความรวดเร็วในการแกไขปญหา 

- ระดับการมีสวนรวม 
- การปรึกษาหารือ 
- การสํารวจความตองการ 

๖. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุมเปาหมาย 

• ระดับความพึงพอใจ 

• การยอมรับ/คัดคาน 

- สั ด ส ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร
กลุมเปาหมายที่พอใจหรือไมพอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะทอนกลับ 

๗. ผลเสียหายตอสังคม • ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

• ตนทุนทางสังคม 
  

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
- คาเสียโอกาส 
- ความขัดแยงทางสังคม 

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
          การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวช้ีวัดเพื่อเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทาง
ในการวิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ๘ เกณฑ ดวยกันคือ 

1. เกณฑความกาวหนา (Progress) 
เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กําหนดตามแผน  

การประเมินความกาวหนามุงที่จะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง 
ประกอบดวยตัวช้ีวัด ๔ ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต  
(Outputs) ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สรางได จํานวน
แหลงนํ้าขนาดยอยเพื่อการเกษตร สัดสวนปริมาณภารงานการกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมใน
ชวงเวลาที่กําหนด 

(2) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เน่ืองจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตาง ๆ    
มากมาย จึงจําเปนตองมีตัวช้ีวัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกจิกรรมและประเภทของกิจกรรมที่
ไดดําเนินการไปแลว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวง
ระยะเวลา อาจเปนสัปดาห เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 
      (๓) ทรัพยากรท่ีใชไปในชวงเวลา เปนตัวช้ีวัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรใน
โครงการ ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณที่ใชไป งบประมาณที่อยูระหวาง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๘ 
 



ผูกพัน เงินงวดและแผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพัทธกับเวลา ใน
รูปของคน – วัน (Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month) 

(๔) ระยะเวลาท่ีใชไป เปนตัวช้ีวัดความกาวหนาเพื่อดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และ
เหลือระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุม
กิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชจริงเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายรวม 

 
2. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับทรัพยากรที่ใชไปในการ 
ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรพัยากรมนุษย ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวช้ีวัด ๔ ประการ คือ 
  (๑) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทาง
การเงินของโครงการเพื่อใหไดผลผลิตที่เหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะชวยใหเกิดการใชจาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต 
  (๒) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือ
เจาหนาที่โครงการ ซึ่งนอกจากจะเปนตัวช้ีถึงประสิทธิภาพแลวการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึง
สมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับ
ขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม และการเพิม่ขีดความสามารถของบคุลากรในระยะยาว
อีกดวย 
  (๓) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ 
จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนที่เขาเรียนตอ
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแตละป จํานวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนในแตละชวงไตรมาส 
  (๔) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการใน
การประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการดําเนิน
โครงการ การตัดทอนข้ันตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคา
พลังงานและคาสาธารณูปการคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม 

3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมนิประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดย 

ดูจากผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ 
ประกอบดวยตัวช้ีวัด ๔ ประการ คือ 
  (๑) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวช้ีวัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบาง
และการบรรลุเปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม 
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  (๒) ระดับการมีสวนรวม เปนตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมี
สวนรวม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับ
ความสําเร็จมากนอยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมี
สวนรวมสามารถวัดจาก จํานวนประชากร ความถ่ีระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ 
วางแผนและติดตามผล 
  (๓) ระดับความพึงพอใจ  เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจาก
สัดสวนของประชากรเปาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (๔) ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวช้ีวัดประสิทธิผลเพื่อดูวาโครงการมีความเสี่ยง
ในการบรรลุเปาหมายดานใดดานหน่ึงหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเสี่ยงจะ
ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดลอม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑผลกระทบ (Impacts) 
เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและ 

หนวยงานในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุงหวัง (Intended impacts) 
และผลกระทบที่ไมไดมุงหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได 
ประกอบดวยตัวช้ีวัด ๓ ประการ คือ 
  (๑) คุณภาพชีวิต เปนตัวช้ีวัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย 
สภาพแวดลอมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดรับบริการ
จากโครงการพัฒนาที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ 
  (๒) ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความ
เขาใจของประชากรกลุมเปาหมายที่มีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบ
ตอตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึง
พอใจในการรับบริการ และทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาที่โครงการ 
  (๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวช้ีวัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาทิ 
สัดสวนของครัวเรือนที่ยอมรบัเทคโนโลยีการผลติที่รกัษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตร
แบบธรรมชาติมากย่ิงข้ึน การปฏิบัติของใชยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใชสิทธิ
เลือกต้ังมากข้ึน และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ 

5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance) 
เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับ

ความตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมิน
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ความตองการที่แทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธที่ใชในการดําเนินงาน
สอดคลองกับการแกไขปญหาที่เปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๓ ประการ คือ 
  (๑) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึน ทั้งที่ไดรับการแกไขแลวและที่ยังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาตามความเรงดวน ตามความรุนแรงของปญหา 
  (๒) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวช้ีวัดความสอดคลองกับการ
แกไขปญหา ซึ่งเปนมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบริหาร
โครงการ  นํามาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก 
  (๓) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวช้ีวัดถึง
ความตองการของผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู อาทิ คํารองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไข
ปญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนิน
โครงการ หรือไดรับความเสียหายจากการดําเนินโครงการซึ่งจะเปนตัวช้ีความสอดคลองในการดําเนิน
โครงการและสนองตอบตอความตองการของประชากรเปาหมาย 
 

6. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability) 
เปนเกณฑการพิจารณาที่สืบเน่ืองจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเน่ือง 

ของกิจกรรมวาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ 
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได นอกจากน้ียังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยัง
พื้นที่แหงใหม ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๓ ประการ คือ 
  (๑) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงนิของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ 
ภาระผูกพัน สัดสวนคาใชจายเทียบกับผลผลิตที่ได ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ 
ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงช้ีถึง
ความอยูรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  (๒) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวช้ีวัดความสามารถของ
หนวยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ระดับการมีสวนรวมของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหาร
โครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ 
  (๓) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวช้ีวัดความย่ังยืนโดยพิจารณา
ความสามารถในการพึ่งตัวเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการ
ประสบผลสําเร็จดวยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่ม
จํานวนประชากรเปาหมาย การขยายกําลังผลติของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวด่ิง ไดแก การ
ขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือขายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปน
ระดับชาติ  
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7. เกณฑความเปนธรรม (Equity) 
เปนเกณฑที่มุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ 

และผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกัน
เรื่องความเปนธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวช้ีวัด ๓ ประการ คือ 
  (๑) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวช้ีวัดความเปนธรรมโดยให
ความสําคัญทุกกลุมยอย ในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงนํ้าแกกลุมเกษตร
และกลุมอาชีพอื่น การจัดหาตําแหนงใหกบัผูวางงานและผูถูกเลกิจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม
ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดใหแกประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  (๒) ความเปนธรรมระหวางเพศ  เปนตัวช้ีวัดที่ใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรม
ระหวางเพศ ซึ่งเปนตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนิน
โครงการใหความเสมอภาคระหวางเพศ หรือมีการเลอืกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination) 
หรือไม โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติที่
เคารพสิทธิ ของสตรี 
  (๓) ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวช้ีวัดที่เนน
ความเปนธรรมระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจ
เกี่ยวของกับการจดัสรรและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาด
ใหญ โครงการทีอ่าจกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุน
อนาคตซึ่งจะเปนผูไดรับกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน 

8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เปนเกณฑที่สาํคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะ 

ไมกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๓ 
ประการ คือ 
  (๑) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวช้ีวัดความเสียหายดานสิง่แวดลอม ซึ่งเปนผล
จากการดําเนินโครงการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริงกับการศึกษา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในชวงกอนทําโครงการ 
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่
เหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย เพื่อเปนหลกัประกันความเสี่ยงใหกบัสงัคม และเปนมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ 
  (๒) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรฐ
กิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสรางภาระ
ใหกับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ที่ตอง
เสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกนํ้าทวมเสียหายจากโครงการสรางเข่ือน 
  (๓) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวช้ีวัดความเสียหายที่เกิดจากการ
ดําเนินโครงการและสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่กอใหเกิด
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การเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเช่ือ ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกื้อกูลของ
ชุมชนด้ังเดิม 
 เกณฑและตัวช้ีวัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ         
ซึ่งครอบคลุมมิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดาน
สิ่งแวดลอม เกณฑและตัวช้ีวัด จะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่
เปนพลวัตร ในทุกข้ันตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของ
โครงการพัฒนาดานตาง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะโครงการ 
โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเปนตัวช้ีวัดรวม (Composit indicators) ของแตละ
โครงการตอไป 

๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับบริการสาธารณะ 
 
บริการสาธารณะจัดเปนภารกิจที่อยูในความอํานวยการหรือความควบคุมของรัฐบาล ดังน้ัน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะที่ไดรบัการมอบการกระจายอํานาจมาจากรัฐบาล จึงมีหนาที่หลัก 
คือ การบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน ดวยทั่วไปลักษณะที่สําคัญที่สุดของบริการสาธารณะ
คือ ตองเปนกิจการที่รัฐหรือทองถ่ินจัดทําข้ึนเพื่อสนองตอบความตองการสวนรวมของประชาชนซึ่ง
เปนพื้นฐานสําคัญที่รัฐหรือทองถ่ินจะตองพึงปฏิบัติและจะละเลยมิได เพราะบริการสาธารณะเปน
เหมือนหลักประกันทางสังคมที่อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต รวมถึงการสรางความมั่นคง
ปลอดภัยในข้ันพื้นฐานใหแกประชาชน จึงอาจกลาวไดวาบริการสาธารณะมีความสําคัญตอการดําเนิน
ชีวิต ความเปนอยูในข้ันพื้นฐานใหแกประชาชนในสังคม จากความสําคัญของบริการสาธารณะดังที่ได
กลาวมา  และเพื่อความเขาใจในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจะไดนําเสนอเน้ือหาซึ่งประกอบดวย 
(๑) ความหมายของบริการสาธารณะ และ (๒) การจัดทําบริการสาธารณะของสวนราชการ โดยมี
รายละเอียดตอไปน้ี 

๒.๔.๑ ความหมายของบริการสาธารณะ 
Leon Duguit (๑๙๒๘) ไดใหคําจํากัดความของบริการสาธารณะวา คือ กิจกรรมทุก

ประเภทที่ผูปกครองจะตองกอใหเกิดข้ึนจริงโดยประกันหรือรับรองตลอดจนจัดระบบระเบียบ                    
และควบคุม เน่ืองจากการเกิดข้ึนของกิจกรรมดังกลาวเปนสิ่งที่ขาดเสียไมไดในการกอใหเกิดและ
พัฒนาสังคมแหงการพึ่งพาอาศัยกันในความเปนจริง และที่สําคัญที่สุดกิจกรรมดังกลาวจะเกิดข้ึนได
จริงก็ตอเมื่อมีการแทรกแซงเขามาจัดการของผูปกครอง 

Gaston Jeze ( ๑๙๒๘ ,p, ๑๖) ไดกลาวเอาไววา บริการสาธารณะเปนสิ่งที่เกิดข้ึน             
ไดเฉพาะ เมื่อมีความตองการของสวนรวมหรือมีผลประโยชนสาธารณะที่จะตองดําเนินการและ
ผูปกครองของประเทศน้ันไดตัดสินใจดําเนินการในขณะน้ัน โดยวิธีการของบริการสาธารณะ 
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Rene Chapus (๒๐๐๐) ไดใหคําจํากัดความของบริการสาธารณะวา กิจกรรม           
อยางหน่ึงอยางใดจะเปนกิจกรรมสาธารณะได ก็ตอเมื่อนิติบุคคลมหาชนเปนผูดําเนินการหรือดูแล
กิจกรรมน้ัน เพื่อสาธารณะประโยชน 

นันทวัฒน บรมานันท (๒๕๔๓) ไดอธิบายวา บริการสาธารณะเปนกิจกรรม 
(Activity) ของฝายปกครองที่จัดทําข้ึนเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยประกอบดวยการเปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ นิติบุคคล มหาชนเปนผูประกอบกิจกรรมดวยตนเอง และกิจกรรมดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะและตอบสนองความตอบการของประชาชน 

ประยูร  กาญจนดุล (๒๕๔๗,หนา ๑๐๘) ไดใหความหมายของบริการสาธารณะวา 
หมายถึง กิจกรรมที่ฝายปกครองจัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการมีสวนรวม           
ของประชาชน และเพื่อใหประชาชนไดรับผลประโยชนตอบแทนมากที่สุด รวมถึงประชาชนทุกคน          
ตองไดรับโอกาสในการรับบริการอยางสม่ําเสมอภาคเทาเทียมกัน 

จากความหมายของนักวิชาการที่กลาวถึง จะพบวา Leon Duguit,Jeze Gaston นันทวัฒน 
บรมานันท ประยูร กาญจนดุล ไดกลาวถึงอยางสอดคลองกันวา บริการสาธารณะเปนกิจกรรมที่
ผูปกครองหรือรัฐบาลเปนผูจัดทําข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนหรือผลประโยชน
สาธารณะ และที่สําคัญนักวิชาการทุกทานไดใหความเห็นตรงกันวา บริการสาธารณะเกิดข้ึนจากการ
ยึดเอาผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) เปนหลักการสําคัญในการดําเนินการ ดังน้ัน จึง
สรุปไดวา บริการสาธารณะเปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของภาครัฐที่มุงเนนใหการบริการ
แกประชาชน เพื่อใหประชาชนเกิดความสะดวกสบายและไดรับผลประโยชนสูงสุดจากบริการในการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ก็ถือวา บริการสาธารณะเปนกิจกรรมที่สําคัญในลําดับแรกขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่จัดทําข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากที่สุด 

๒.๔.๒ การจัดทําบริการสาธารณะของสวนราชการ 
  บริการสาธารณะที่จัดทําโดยระบบราชการหรือในรูปแบบสวนราชการน้ันเปน
บริการสาธารณะที่รัฐหรือฝายปกครองเปนผูจัดทําเอง โดยใชองคกรหรือหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐเปนผูจัดทําและเปนผูรับผิดชอบดานงบประมาณ (อรทัย กกผล และคณะ, ๒๕๔๙, 
หนา ๑๗) ซึ่งคําวา “สวนราชการ” น้ัน หมายความถึงหนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนนิติบุคคลหรือมี
ระบบการทํางานที่เปนแบบแผน มีการลําดับช้ันบังคับบัญชากันตามความชํานาญเพื่อความเหมาะสม 
มีการกําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติงานอยางชัดเจนมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน โดยมีวินัย
ควบคุมในการประพฤติของราชการเปนตน โดยภารกิจหลักที่ถือวาเปนที่หนาที่ที่สวนราชการตอง
ดําเนินการน้ัน ไดแก บริการสาธารณะที่ตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับประเทศไทยมีการ
จัดแบงการจัดทําบริการสาธารณะในระบบหรือรูปแบสวนราชการ เปน ๓ ประเภทประกอบดวย  
  (๑) การจัดทําบรกิารสาธารณะโดยราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งเปนการบริหารที่ยึด
หลักการรวมอํานาจทางการบริหารและการตัดสินใจดําเนินการข้ันสุดทายไวที่สวนกลาง 
(Centralization) โดยองคการราชการสวนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการที่
เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม สําหรับบริการสาธารณะที่จัดทําโดยราชการบริหารสวนกลางสวน
ใหญจะเปนกิจการที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสวนรวมของประชนทั้งประเทศซึ่งอาจอยูในรูปแบบของ
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การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การปองกันสาธารณภัย การปองกันประเทศ การศึกษา 
การสาธารณะสุข และการคลัง เปนตน 
  (๒) การจัดทําบริการสาธารณะโดยราชการบริหารสวนภูมิภาค ซึ่งหมายถึง 
หนวยงานภายใตการสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ที่ไดแบงแยกออกไปดําเนินการจัดทําการ
ปกครองประเทศตามหลักการแบงและมอบอํานาจปกครอง (De – Concentration) เพื่อสนองตอ
ความตองการของประชาชนในเขตการปกครอง น้ัน โดยมีเจาหนาที่ของราชการสวนกลางซึ่งไดรับ 
การแตงต้ังออกไปประจําตามเขตการปกครองตางๆ ในสวนภูมิภาค เพื่อบริการราชการภายใตการ
บังคับบัญชาของราชการสวนกลางทีไ่ดรับการแบงอํานาจใหไปดําเนินการแทนการบรหิารราชการสวน
ภูมิภาคน้ีแบงออกเปนหลายระดับ ไดแก จังหวัด อําเภอ ตําบล และ หมูบาน 
  (๓) การจัดทําระบบสาธารณะโดยราชการบริหารสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนการบริหารงาน
ตามลักษณะของการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) โดยเปนการบริหารงานที่
สวนกลางไดกระจายอํานาจอยางใดอยางหน่ึงใหแกประชาชนทองถ่ินไดปกครองกันเอง ซึ่งอยูใน
รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคล เพื่อตอบสนองความตองการสวนรวม
ของประชาชนภายในเขตพื้นที่น้ันๆ ดังน้ัน การบริหารทองถ่ินโดยคนภายในทองถ่ินที่ไดรับการ
เลือกต้ังเขามานับเปนการกระจายอํานาจทางการบริหารใหทองถ่ินอยางแทจริง ซึ่งปจจุบันมีอยู ๒ 
รูปแบบ คือ รูปแบบทั่วไป ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล     
และรูปแบบพิเศษ คือ ซึ่งใชไดเฉพาะทองที่บางแหง ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สําหรับ
การบริการสาธารณะที่จัดทําโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ไดแก บริการสาธารณะบางประเภท 
รัฐมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดทําเอง เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในเขตทองที่น้ัน เชน การดูแลรักษาความสะอาดการจัดใหมีนํ้าประปา และการจัดใหมี
สถานพักผอนหยอนใจเปนตน ทั้งน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ดําเนินการไดโดยอิสระ โดย
สวนกลางเพียงเขาไปควบคุมดูแลเทาน้ัน  

การจัดทําบริการสาธารณะทองถ่ิน คือ กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
ข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการสวนรวมของประชาชน เฉพาะทองถ่ินที่แยกออกจากกิจกรรมของรัฐ                   
เปนภารกจิที่มีวัตถุประสงคและลักษณะในการใหบริการโดยอยูในความอยูอํานวยการหรือควบคุม            
ของทองถ่ิน อยางไรก็ตามบริการสาธารณะทองถ่ินถือเปนภารกิจที่สําคัญมีความหลากหลายแต
เ น่ืองจากขอจํากัดเรื่องขีดความสามารถและจํานวนประชากรที่แตกตางกัน รวมไปถึงเพื่อ
ประสิทธิภาพในการจัดทําบริการสาธารณะ ทําใหในบางกรณีทองถ่ินไมอาจจะทําบริการสาธารณะได
เองทั้งหมดจึงอาจมีการโอนอํานาจบางอยางใหแกหนวยงานอื่นรวมดําเนินการแทนหรือมอบหมายให
องคกรอื่นดําเนินการให โดยเหตุดังกลาวจึงเห็นไดวา การดําเนินกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ยอมสามารถทําไดในหลายรูปแบบ กลาวคือ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจจัดการบริการน้ันๆ ดวยตัวเอง หรืออาจมอบหมายใหเอกชนทําทั้งหมดก็ได ใน
ขณะเดียวกันก็มีอํานาจใหองคกรอีกองคกรหน่ึงซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลอีกนิติบุคคลหน่ึงแยกตางหาก
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแทน โดยสามารถควบคุมองคกรน้ันไดอยางใกลชิด หรือ
ทองถ่ินตองการทําในลักษณะมหาชนก็อาจจดัต้ังสหการข้ึนแตหากตองการจัดทําในระบบธุรกิจเพื่อให
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เกิดความคลองตัว ก็สามารถจัดต้ังบริษัทจํากัดของตนเอง หรือจะถือหุนในบริษัทจํากัดกับบุคคลอื่นก็
ได ทั้งน้ี อาจกลาวโดยสรุป อาจแบงวิธีการในการจัดทําบริการสาธารณะทองถ่ินไดเปน ๕ วิธีการ
ใหญๆ คือ 

๑) วิธีที่ ๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง หมายถึงในการจัดทําบริการ
สาธารณะทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการเองโดยใชบุคคลหรือเจาหนาที่ของ
ทองถ่ินดวยเงินงบประมาณของทองถ่ิน ซึ่งรูปแบบดังกลาวสามารถแยกยอยออกเปน ๒ กรณี คือ  ๑. 
การจัดทําในรูปแบบของสวนราชการทั่วไป คือ สํานักงานหรือกองตางๆ และ ๒.การจัดต้ังหนวยงาน
ข้ึนมาโดยใหหนวยงานเหลาน้ีมีกฎระเบียบขอตนเองโดยเฉพาะ ตลอดจนมีระบบงบประมาณและการ
คลังแยกตางหากจากองคกรปกครองทองถ่ิน ตัวอยางเชน การต้ังหนวยงานข้ึนเพื่อประกอบการ
พาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 

๒) วิธีที่ ๒ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการรวมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
การจัดทําบริการสาธารณะดวยวิธีการน้ี อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากขอจํากัดดานบุคลากร งบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงโดยหากมีการรวมดําเนินการกับองคกรอื่นก็จะสามารถจัดทํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนมากข้ึนซึ่งรูปแบบดังกลาวแยกยอยออกเปน ๒ กรณี เชน
เดียว กับวิธีการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง คือ ๑. การจัดทํารวมกับบุคคลหรือ นิติ
บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นโดยไมจัดต้ังเปนนิติบุคคลข้ึนใหม ซึ่งเปนการดําเนินการในรูปแบบของการ
จัดทําความตกลงรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ ๒. การจัดทํารวมกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่นโดยจัดต้ังเปนนิติบุคคลข้ึนใหม มี ๒ วิธีการ คือ การดําเนินการในรูปแบบสหการและการ
จัดต้ังบริษัทจํากัด  

๓) วิธีที่ ๓ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดต้ังองคการมหาชน (ทองถ่ิน) หรือ
รัฐวิสาหกิจข้ึนมาดําเนินการซึ่งเปนแนวคิดและวิธีการใหมเพื่อแกไขขอกําจัดของดําเนินการจัดบริการ
สาธารณะทองถ่ินในรูปแบบสวนราชการเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากการดําเนินการในรูปแบบน้ีจะมีการจัดต้ังนิติบุคคลข้ึนตางหากโดยมี
กฎระเบียบของตนเองโดยเฉพาะ ดังน้ัน จึงมีความคลองตัวทางการบริหารจัดการสูงอยางไรก็ดีใน
ปจจุบันยังไมมีการตรากฎหมายองคการมหาชนทองถ่ินข้ึนมาแตประการใด โดยหากจะดําเนินการก็
จะตองมีการตรากฎหมายข้ึน 

๔) วิธีการที่ ๔ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบใหเอกชนดําเนินการหรือซื้อบริการ
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐ กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการจัดบริการสาธารณะโดยการซื้อบริการจากเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นหรือ
หนวยงานของรัฐ โดยไมจําเปนตองไปจัดต้ังหนวยงานของตนเองข้ึนมาดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
โดยเฉพาะใหสูญเสียงบประมาณและคาใชจายดานบุคคล ซึ่งกรณีดังกลาวน้ี ควรเปนการซื้อบริการ
จากหนวยงายที่มีความพรอมและมีศักยภาพในการจัดทําบริการสาธารณะไดมีประสิทธิภาพมากกวา
การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง ซึ่งตามหลักของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
(New Public Management : NPM) อาจเรียกวิธีการลักษณะดังกลาวน้ีวา “Purchaser-Provider 
Arrangement : PPA ) 
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๕) วิธีที่ ๕ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบใหชุมชนหรือประชาชนดําเนินการ
กันเอง วิธีการดังกลาวน้ี เกิดข้ึนมาภายใตบริบทใหมของการบริหารการปกครองที่เปดโอกาสใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม ทั้ งในดานการดําเนินการกําหนดแผนพัฒนาทอง ถ่ิน การมีสวนรวม                       
ในกระบวนการตรวจสอบ (People’s audit) ตลอดจนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการภารกิจ
บริการสาธารณะบางประเภท โดยการจัดการบริการสาธารณะประเภทน้ีเหมาะกับภารกิจที่เปนการ
ดําเนินการเพื่อประโยชนโดยตรงแกประชาชนในพื้นที่หรือเปนเรื่องของประชาชนเอง ซึ่งตองการ
ระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุนและระบบที่สามารถดึงการมีสวนรวมของประชาชนไดสูง โดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่เปนผูควบคุมกํากับดูแล วางมาตรฐานการดําเนินการใหเปนไป
อยางเรียบรอย อํานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เชน สนับสนุนงบประมาณ ความรู
ดานวิชาการและมีสวนรวมในกิจกรรมที่ประชาชนดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนราชการ หนวยงานอิสระ 
  ภายใน (SDU) 
 
 
 
 
 
 
 สหการ      บริษัทจํากัด        การทําความตกลงรวมมือระหวาง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน : MOU 
ภาพท่ี ๒ วิธีการจัดทําบริการสาธารณะทองถ่ิน 

ที่มา: ปรับจากอรทัย กกผลและคณะ (อางแลว) 
 
 
 
 

วิธีการจัดทําบริการสาธารณะทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้ง
องคการมหาชน(ทองถิ่น) หรือ

รัฐวิสาหกิจ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบให
ชุมชนหรือประชาชนดําเนินกันเอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดาํเนินการเอง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
รวมกับบุคคลหรือนิติบุคคล 

 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบใหเอกชน
ดําเนินการ หรือซ้ือบริการจากองคกร
ปกครองทองถิ่นหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

จัดตั้งเปนนิติบุคคลขึ้นใหม “ไม” จัดตั้งเปนนิติบุคคลขึ้นใหม 
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๒.๕ แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ (Service quality)  

Millet  (๑๙๕๔,p,๑๓) กลาววา เปาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสรางความพอใจใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การใหบริการอยางเสมอภาค 
หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารภาครัฐที่มีฐานคติที่วา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังน้ัน ประชาชน
ทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันในการ
ใหบริการประชาชน หมายถึง การใหบริการจะตองมองวาการใหบริการสาธารณะตองตรงตอเวลาซึ่ง
เปนการสรางความพึงพอใจแกประชาชน การใหบริการอยางเพียงพอ หมายถึง การใหบริการ
สาธารณะ ตองมีลักษณะ มีจํานวนการใหบริการสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม Millet เห็นวา 
ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายเลย ถามีจํานวนการใหบริการไมเพียงพอ            
และสถานที่ต้ังที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ การใหบริการอยางตอเน่ือง 
หมายถึง การใหบริการสาธารณะอยางสม่าํเสมอโดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความ
พอใจของหนวยงานที่ใหบริการวา จะใหบริการหรือหยุดใหบรกิารเมื่อใดก็ไดและการใหบริการอยาง
กาวหนา(Progressive service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มีการปรับปรงุคุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหน่ึง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากข้ึนโดย
การใชทรัพยากรเทาที่ม ี 

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ เปนสิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงในการสรางความแตกตาง              
ของธุรกิจการใหบริการ คือ การรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพ                  
การใหบริการตามลูกคาคาดหวังไว ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการที่ลูกคาตองการไดจาก
ประสบการณในอดีตจากการพูดปากตอปาก จากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการ ลูกคาจะพอใจถา             
ของไดรับในสิ่งที่เขาตองการ เมื่อเขามีความตองการในรูปแบบที่เขาตองการ ดังน้ัน จึงตองคํานึงถึง
คุณภาพการใหบริการซึ่งการบริการที่ประสบความสําเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติตางๆ เหลาน้ี 
คือ ประการแรก ความเช่ือถือได อันประกอบดวย ความสม่ําเสมอ ความพึ่งพาได ประการที่สอง                      
การตอบสนอง ประกอบดวย การเต็มใจที่จะใหบริการความพรอมที่จะใหบริการ และการอุทิศเวลา            
มีการติดตออยางตอเ น่ือง ปฏิบั ติตอผู ใชบริการเปนอยางดี ประการที่สาม ความสามารถ 
ประกอบดวยสามารถใหบริการ สามารถในการสื่อสาร สามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ 
ประการที่สี่  การเขาถึงการบริการ ประกอบดวย ผูใชบริการเขาถึง การใชบริการสะดวก ระเบียบ
ข้ันตอนไมควรมากมายซับซอนเกินไป ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย เวลาที่ใหบริการเปนเวลาที่
สะดวก  อยูในสถานที่ที่ผูใชบริการติดตอไดสะดวก ประการที่หา ความสุขภาพออนโยน ประกอบดวย 
การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ ใหการตอนรับที่เหมาะสม ผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี ประการที่
หก  การสื่อสาร ประกอบไปดวย มีการสื่อสาร ช้ีแจงขอบเขต และลักษณะการใหบริการมีการอธิบาย
ข้ันตอนการใหบริการ ประกาศที่เจ็ด ความซื่อสัตย คุณภาพของงานที่มีความเที่ยงตรงนาเช่ือถือ 
ประการที่แปด ความมั่นคง ประกอบไปดวยความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เครื่องมือ อุปกรณ 
ประการที่เกา ความเขาใจประกอบดวยการเรียนรูผูใชบริการ การใหคําแนะนําและเอาใจใส
ผูรับบริการ การใหความสนใจตอผูใชบริการ และประการสุดทาย การสรางสิ่งจับตองได ประกอบไป
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ดวย การเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมสําหรับใหบริการ การเตรียมอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการการจัดสถานที่ใหบริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการใหบริการเปนแนวคิดในการ
บริหารภาครัฐ แนวใหม  

ผลิตภาพในการใหบริการ ในการเพิ่มผลิตภาพของการใหบริการสามารถทําไดหลายวิธี คือ  
การใหพนักงานทํางานมากข้ึนหรือมีความชํานาญสูงโดยจางคาจางเทาเดิมเพิ่มปริมาณการใหบริการ
โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางสวน เชน หมอตรวจคนไขมีจํานวนมากข้ึน โดยลดเวลาที่ใชสําหรับแตละ
รายลง เปลี่ยนบริการน้ีใหเปนแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเขามาชวยและสรางมาตรฐานการ
ใหบริการเชน บริการขายอาหารแบบเรงดวนและบริการตัวเอง การใหบริการที่ไปลดการใชบริการ
หรือสินคาอื่นๆ เชน บริการซักรีด เปนบริการที่ลดคนใชหรือการใชเตารีด การออกแบบการบริการให
มีคุณภาพมากข้ึน เชน ชมรมว่ิงจอกกิ้งจะชวยลดการใชบริการการรักษาพยาบาลลง การใหสิ่งจูงใจ
ลูกคาใหใชแรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เชน รานขายอาหารแบบใหลูกคาชวยตัวเอง ธุรกิจ
ที่ใหบริการที่ตองการเพิ่มประสทิธิภาพในการใหบรกิาร ตองระมดัระวังไมใหเกดิภาพพจนในแงการลด
คุณภาพของบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคา 
 การวัดความพึงพอใจในการใหบริการ Millet (๑๙๕๔,p.๓๙๗) ไดกลาวเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการบริการ หรือสามารถที่จะพิจารณาวาบริการน้ัน เปนที่นาพอใจหรือไมวัดไดจากการ
ใหบริการอยางเทาเทียม คือ การบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหนาไมวาผูน้ันจะเปน
ใครการใหบริการรวดเร็ว คือ การใหบริการในลักษณะจําเปน รีบดวน และตามความตองการของ
ผูรับบริการการใหบรกิารอยางเพยีงพอ คือ ความเพียงพอในดานสถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณตางๆ 
การใหบริการอยางตอเน่ือง และการใหบริการที่มีความกาวหนา คือ การพัฒนางานบริการทางดาน
ปริมาณและคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อยๆ 
 วรเดช จันทรศร (๒๕๔๔) ไดศึกษาและไดพัฒนาตนแบบการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ : 
กรณีศึกษาจากตางประเทศการปรับปรุงบริการสาธารณะใหมีคุณภาพตองใหความสําคัญกับการ
นําเสนอวิธีการบริการคุณภาพ โดยเนนผลผลิตตรงตามความตองการของหนวยงาน การใหความ
มั่นใจวามีการแกไขปรับปรุงที่เหมาะสม หากมีสิ่งผิดพลาดตองแกไข ช้ีแจง ขอโทษและการมุงให
ความสําคัญแกลูกคา โดยจัดทํามาตรฐานการใหบริการแกผูใชบริการแตละ กลุม จัดหาขอมูลที่
เที่ยงตรง สมบูรณ จัดใหมีทางเลือกในการใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาเพื่อประเมินผลดานการ
ปรับปรุงการใหบริการและผูใชบริการสามารถใหการเสนอแนะได 
 Hoffman and Bateson (๒๐๐๖) สรุปเกี่ยวกับการบริการวา การบริการเปนกิจกรรม
ผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สนองความตองการของผูมารับบริการ โดยตองสรางระบบการ
บริการ ที่มีคุณภาพ ซึ่งตองคํานึงถึงองคประกอบหลัก คือ ตองรับฟงขอเสนอแนะจากผูรับบริการ
อยางตอเน่ือง ใหบริการที่นาเช่ือถือ ไววางใจ บริการที่เปนไปตามที่ใหสัญญาหรือตามที่เสนอไว 
รูปแบบการใหบรกิาร ที่หลากหลายจะไดไมลดคุณภาพบริการหลักที่มีอยูเดิม การใหบริการตองมีการ
ปรับปรุงใหดีข้ึนเสนอบริการที่เกินความคาดหวังแกผูรับบริการ ทีมงานตองพรอมเสมอ ใหมีการวิจัย
เกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่ และรูปแบบการบริการตองมีรูปแบบที่พิเศษอยูในระดับเปนนํา
การบริการน้ันๆ ดังน้ัน การใหบริการควรคํานึงถึงหลักการสําคัญ ดังน้ี คือ (๑) หลักความสอดคลอง
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ความตองการของบุคลากรสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนหรือบริการที่องคการจัดหาใหน้ัน จะตอง
ตอบสนอง ความตองการของบุคคลสวนใหญ มิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมหน่ึงกลุมใดโดยเฉพาะ 
มิฉะน้ัน นอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการเอื้ออํานวยประโยชนและบริการแลว ยังไมคุมคากับ
การดําเนินงานน้ันๆ ดวย  (๒) หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการน้ันจะตองดําเนินไปอยาง
ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  ไมใชทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ (๓) หลักความ
เสมอภาค กลาวคือ บริการที่จัดน้ันจะตองใหแกผูมาใชบริการอยางเสมอหนาและเทาเทียมกัน ไมมี
การใชสิทธิพิเศษแกบุคคล  หรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมอื่นๆ อยางเห็นไดชัด (๔) หลัก
ความประหยัด กลาวคือ คาใชจายที่จะตองใชในการใหบริการจะตองไมมาก เกินกวาผลที่จะไดรับ 
และ(๕) หลักความสะดวก กลาวคือ บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติได
งาย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากร ไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูให
บริการหรือผูมาใชบริการมากจนเกินไป  โดยใหเอกชนมารวมดําเนินการแทนงานบางอยางที่มิใชงาน
หลัก เนนลูกคาหรือผูรบับรกิารมีการกระจายอํานาจสนับสนุนใหหนวยงานที่มิใชภาครัฐมีบทบาทมาก
ข้ึน (Rhodes,๑๙๙๖) 
 เรวัต แสงสุริยงค (๒๕๔๗) ไดทําการศึกษาการทําบริการอิเล็กโทรนิกส: ตัวแบบสําหรับการ
ใหบริการสาธารณะของไทย พบวา การบริการรูปแบบใหมภายใตความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (Electronic Serice Delivery – ESD) มุงเนนการ
ใหบริการ ตอประชาชน คือ ประชาชนสามารถติดตอกับรัฐบาลไดจากทุกที่และทุกเวลา คือ              
เปดใหบริการ ๒๔ ช่ัวโมง การใหบริการกระทําไดจากหลายชองทางจะใชแบบใหม หรือโทรศัพท 
โทรสารที่เปนบริการแบบเดิม รัฐบาลใหบริการประชาชนเหมือนลูกคา ประชาชนสามารถเขาถึง             
และแนะนําขอมูลของรัฐจากทุกหนวยงายไปใชกับศูนยกลางการใหบริการของรัฐ (Government to 
gateway) โดยรูปแบบของการใหบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาลจําแนกได ๔ รูปแบบ คือ รัฐบาล        
สูประชาชน (Government to Citizen-G๒C) เปนเว็บที่บริการประชาชน ซึ่งรัฐบาลไดรับ
ผลตอบแทนในรูปแบบของรายไดเขาหนวยงานรฐั เชน การเก็บภาษี การออกใบรับรอง รูปแบบที่สอง 
คือ บริการของรัฐสูธุรกิจ (Government to Business-G๒B) เปนการที่รัฐบาลจัดซื้อจัดจางเปน
ชองทางใหผูประกอบการทําธุรกรรมกับภาครัฐ เชน การขายขอมูล ออกใบอนุญาต ใหลิขสิทธ์ิ 
รูปแบบที่สาม บริการจากรัฐบาลสูรัฐบาล (Government to Government G๒G) เปนการ
ประสานงานระหวางหนวยงาน ( Intra and inter administration) และรูปแบบสุดทาย บริการจาก
รัฐบาลสูตางประเทศ Government to Foreign-G๒F) เปนบริการระหวางรับบาลและรับหรือ
หนวยงานตางประเทศ เชน ประสานความรวมมือในการลงทุนการทองเที่ยว  
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๒.๖ ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

๑. ประวัติเทศบาลเมืองเขลางคนคร  
เทศบาลเมืองเขลางคนครอยูในพื้นที่อําเภอเมืองลําปางมีพื้นที่ ๑๙๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตําบล ประกอบดวย ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาทและตําบล  
กลวยแพะ โดยมีพัฒนาการและรายละเอียดประวัติความเปนมา ดังน้ี 

เทศบาลเมืองเขลางคนครเดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาล ไดรับประกาศจัดต้ังเปนสุขาภิบาลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดต้ังสุขาภิบาลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ณ วันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๑๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๘๖ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๒ 
ขณะน้ันมีพื้นที่ในการปกครอง ๔ ตําบล ๓๗ หมูบาน พื้นที่ ๑๕๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร เขตการ
ปกครองไดถูกเทศบาลนครลําปางขยายเขตเขามาประมาณ ๑๑ ตารางกิโลเมตร ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ลงวันที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๓๔ และในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง                
พ.ศ.๒๕๓๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ 
เหลือพื้นที่ประมาณ ๑๓๙.๑๔ ตารางกิโลเมตร ๔ ตําบล ๓๗ หมูบาน และไดเปลี่ยนแปลงฐานะ           
เปนเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒
พรอมเปลี่ยนช่ือเทศบาลเปนเทศบาลเมอืงเขลางคนคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยน
ช่ือและเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเปนเทศบาลเมือง  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และไดมีการ
ประกาศยุบสภาตําบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภา
ตําบลกับเทศบาล เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งทําใหมีพื้นที่เพิ่มข้ึนเปน ๑๙๕.๔๙ ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตําบล ประกอบดวย ตําบลชมพ ูตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาท และ
ตําบลกลวยแพะ และมีชุมชนยอย ๖๓ ชุมชน หางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางหลวงแผนดินสาย
พหลโยธิน ๖๐๔ กิโลเมตร 

ปจจุบันเทศบาลเมืองเขลางคนคร มีสํานักงานช่ัวคราว ต้ังอยูเลขที่ ๗๐ , ๗๐/๑ และ ๗๐/๒
ถนนบุญโยง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีสภาพทั่วไปเปนที่ราบลุมริมฝงแมนํ้า 
สังคมสวนใหญเปนสังคมชนบทกึ่งเมือง ระยะหางจากตัวเมืองนครลําปาง ประมาณ ๓ - ๕ กิโลเมตร 
เน่ืองจากมีพื้นที่เช่ือมตอจากใจกลางเมอืงเขตเทศบาลนครลําปาง จึงมีประชาชนต้ังบานเรือนอาศัยอยู
เปนจํานวนมาก ตลอดจนเปนพื้นที่สวนขยายทางเศรษฐกิจของเมืองลําปาง จึงมีการต้ังบริษัท หาง 
ราน โรงงาน อยูเปนจํานวนมาก ตลอดถนนพหลโยธิน ซึ่งเปนถนนสายหลักที่เช่ือมไปสูจังหวัดสําคัญ
ทางภาคเหนือตอนบน เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ตาก ประกอบกับมีเสนทางดวนสาย
กรุงเทพ-อินทรบุรี ตัดผานทําใหการคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ประชากรสวนใหญยังประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คาขายและรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๓๑ 
 



๒. ตราสัญลักษณเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

 
 

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ กระทรวงมหาดไทยไดประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบล
ชมพูพรอมทั้งเปลี่ยนช่ือเปน "เทศบาลเมืองเขลางคนคร" สืบเน่ืองจากเทศบาลมีจํานวนประชากร 
ขนาดพื้นที่และจํานวนรายไดที่เขาหลักเกณฑ ตองเลื่อนจากเทศบาลขนาดเล็กข้ึนมาเปนเทศบาล
ขนาดกลางพรอมๆ กับไดจัดทําตราสัญลักษณข้ึนมาใหม สําหรับดวงตราสัญลักษณน้ีไดรับความกรุณา
จากผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ผูทรงภูมิปญญา ผูเฒาผูแกในชุมชนตาง ๆ รวมระดมสมองพิจารณา
คัดเลือก จนไดดวงตราสัญลักษณ ที่สวยงามและมีความหมาย ดังน้ี  

๒.๑ ดวงอาทิตยและรัศมี หมายถึง ความสวางไสวของแสงอาทิตยจนเกิดประกาย
สองแสงอยางรุงโรจน ซึ่งแสดงถึงเมืองที่กําลังเจริญรุงเรืองไปดวยแหลง อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา
จนสามารถสงไปแขงขันยังตางแดน 

๒.๒ องคธาตุ หมายถึง เมืองที่มีพุทธศาสนาประจําอยู ซึ่งไดบรรจุพระสารีริกธาตุ
ขององคพระศาสดาไว เพื่อใหประชาชนใชเปนสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ ซึ่งประกอบดวย พระรัตนตรัยอันมี
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมคําสอน และพระสงฆที่เปนสาวกขององคพระศาสดาเพื่อที่
จรรโลงสืบสานพุทธศาสนา ตลอดไป 

๒.๓ ฐานองคธาตุจํานวน ๔ ช้ัน ซึ่งแตละช้ัน หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง                
และความเขมแข็งของพื้นที่ทั้ง ๔ ตําบล ประกอบดวย ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาท           
และตําบลกลวยแพะ ที่มีความมั่นคงเขมแข็งในทุก ๆ ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เชน           
วิถีชีวิตความเปนอยูวัฒนธรรม แหลงอารยธรรมรวมทัง้แหลงอุตสาหกรรมตางๆ ที่กระจายตัวอยูทั่วไป
ในพื้นที่ทั้ง ๔ ตําบล 

๒.๔ ภูเขา หมายถึง แหลงตนกําเนิดที่เปนที่ต้ังของเมืองเขลางคนครสมัยแรกเริ่ม              
ที่อุดมไปดวยทรัพยากรปาเขาลําเนาไพร แมนํ้าใหญนอยหลายสาขาที่ไหลมา บรรจบลงในลํานํ้าแมวัง
ปจจุบัน ซึ่งเปนแหลงอาหารและนํ้าที่อุดมสมบูรณ เพื่อใชหลอเลี้ยงชีพชาวเมืองเขลางคนครในอดีต            
ที่ผานมา 

๒.๕ รูปหอยสังข หมายถึง เสนอาณาเขตปกครองของเมืองเขลางคนครยุคแรกที่ต้ัง
เมือง ที่มีลักษณะเปนรูปวงรีๆ คลายรูปหอยสังข ซึ่งสมัยพระนางจามเทวี ธิดากษัตริยละโวเสด็จมา
ครองเมืองหริภุญชัยราว พ.ศ.๑๒๐๓ ซึ่งตอมาทรงสรางเมืองเขลางคนครใหเจาอนันตยศราชโอรสแฝด
ของพระองคใหมาครองเมือง และสรางข้ึนเมื่อป พ.ศ.๑๒๒๓ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๓๒ 
 



๒.๖ รถมาพรอมสารถี หมายถึง ผูนําทองถ่ินที่สามารถขับเคลื่อนหรือบริหาร
บานเมืองไปพรอมกันทุกๆ ดานเชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปขางหนาอยางตอเน่ือง มั่นคง 
และรวดเร็วประดุจมาที่เทียมรถและทะยานตัวออกไป และรถมาเปนเอกลักษณของจังหวัดลําปาง 
จากอดีตถึงปจจุบัน 

 
๓. ขอมูลพ้ืนฐานและสภาพท่ัวไป 

๓.๑ ลักษณะที่ต้ัง  
เทศบาลเมืองเขลางคนคร ต้ังอยูในเขตภาคเหนือตอนบน สภาพพื้นที่ทั่วไปเปนที่

ราบสูงมีภูเขาลอมรอบและบางสวนเปนที่ราบลุมริมฝงแมนํ้าวัง หางจากกรุงเทพมหานคร ตาม
เสนทางรถไฟ ๖๓๔ กิโลเมตร และเสนทางหลวงแผนดินสายพหลโยธิน ๖๐๔ กิโลเมตร เทศบาลเมือง
เขลางคนคร อยูในทองที่อําเภอเมืองลําปาง มี่พื้นที่ ๑๙๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ 
ตําบล คือ ตําบลปงแสนทอง ตําบลชมพู ตําบลพระบาท และตําบลกลวยแพะ 

๓.๒ สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร อยูสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ ๒๖๘.๖๐ เมตร 

ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพทั่วไปเปนที่ราบลุมริมฝงแมนํ้า และที่ราบเชิงเขาเปนบางสวนเปนองคกร
ปกครองทองถ่ินที่อยูในเขตชุมชนเมืองกึ่งชนบท อุณหภูมิตํ่าสุด ๙.๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
สูงสุด ๔๓.๘ องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิตํ่าสุด - สูงสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๐.๕–๓๘.๕ องศาเซลเซียส 
ปริมาณนํ้าฝนวัดไดเฉลี่ย ๑,๐๖๐.๕ มิลลิเมตรตอป 

๓.๓ อาณาเขต  
เทศบาลเมืองเขลางคนครมีอาณาเขตติดตอกับตําบลและอําเภอตางๆ ดังน้ี  

ทิศเหนือ   ติดตอกับตําบลพิชัย ตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง
     และเขตเทศบาลนครลําปาง  

ทิศใต       ติดตอกับอําเภอแมทะ  
ทิศตะวันออก  ติดตอกับตําบลพิชัย อําเภอเมอืงลําปาง  
ทิศตะวันตก    ติดตอกับอําเภอหางฉัตร และอําเภอเกาะคา 

๓.๔ การคมนาคม 
ทางรถไฟ มีทางรถไฟเสนทางระหวางกรุงเทพฯ - เชียงใหม ผานอําเภอเมือง

ลําปาง ๑ สาย  
ทางรถยนต มีเสนทางหลวงแผนดินที่เช่ือมระหวางจังหวัดลําปาง กับจังหวัดตาก, 

ลําพูน แพร, พะเยา และเช่ือมระหวางอําเภอ ตําบล หมูบานตางๆไดอยางทั่วถึง ประชาชนสามารถ
เดินทางไปมาไดสะดวกทุกฤดูกาล  

ทางอากาศ มีทาอากาศยานพาณิชย ๑ แหง ต้ังอยูในหมูที่ ๕ ตําบลพระบาท 
อําเภอเมืองลําปาง มีเครื่องบินพาณิชยของสายการบินบางกอกแอรเวยบริการเปนประจําทุกวัน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๓๓ 
 



๓.๕ ลักษณะสังคมและชุมชน ตามลักษณะภูมิประเทศที่ต้ังของเทศบาลเมืองเขลางค
นคร ซึ่งเปนที่ราบลุมริมฝงแมนํ้าวัง และบางสวนเปนที่ราบเชิงเขา ประชากรสวนใหญจึงมีลักษณะ
กระจายตัวอยูทั่วไป จําแนกไดดังน้ี  

บริเวณท่ีราบริมฝงแมนํ้าวัง ทั้งดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกบริเวณน้ีเปน
บริเวณที่มีประชากรหนาแนนมากที่สุดเพราะมีความสะดวกในการคมนาคม และยังมีแหลงนํ้า เพื่อ
การอุปโภคบริโภค ทําการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา  

บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๖ ประชากรสวนใหญเปน              
"ชาวไทลื้อ" ที่มีวัฒนธรรมทางภาษาเปนของตนเองซึ่งอพยพมาจากแควนสิบสองปนนามาต้ัง            
ถ่ินฐานในบริเวณน้ีต้ังแตสมัยโบราณ ในปจจุบันน้ียังคงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาของตนเองไว  

บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ชุมชนในบริเวณน้ีไดแก บาน 
ปงแสนทอง บานไรขวงเปา บานไร นานอย บานทุงกูดาย และบานหนองหา  

บริเวณศูนยราชการ จ.ลําปาง เน่ืองจากมีการต้ังสถาบันอุดมศึกษาและยายศูนย
ราชการจังหวัดลําปางมาต้ังในบริเวณน้ีจึงมีการกอสรางหอพัก และหมูบานจัดสรรข้ึนมารองรับ แต
ประชาชนในบริเวณน้ียังมีไมหนาแนนนัก  

บริเวณบานผาลาด ซึ่งมีการต้ังบานเรือนอยูสองริมฝงถนนลําปาง - เดนชัย ทาง
แยกเขาไปการไฟฟาฝายผลิตแมเมาะ โดยทิศตะวันออกเปนกลุมของคนพื้นเมืองด้ังเดิม สวนทางดาน
ทิศตะวันตกของถนนเปนที่ต้ังถ่ินฐานของกลุมชนชาวเยาที่อาศัยอยูรวมกลุมกันและยังคงรักษาเอก
ลักษณะทางวัฒนธรรมของชนชาวเยาทั้งวัฒนธรรมทางดานภาษาและการแตงกาย 

๓.๖ การแบงเขตการปกครอง เทศบาลเมืองเขลางคนคร แบงเขตการปกครองออกเปน 
๔ ตําบล ๖๓ ชุมชน จํานวนประชากรทัง้หมด ๖๐,๑๑๔ คน แยกตามลักษณะการปกครองดังน้ี  

 
 
 
 

จํานวนประชากรผูมีสิทธิเลือกต้ัง ๕๑,๑๒๑ คน ที่มา: งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล ณ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๓.๗ การไฟฟา ไดรับการจายกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดลําปาง เปน
หนวยงานที่ทําหนาที่จายพลังงานไฟฟาแกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครกระจายทั่วไป
ตามตําบลหมูบานตาง ๆ ปจจุบันมีหมูบานที่ไดรับบริการกระแสไฟฟาครบทุกหมูบาน 

ตําบล จํานวน ประชากร ชาย หญิง 
ชมพู ๒๐ ชุมชน ๒๐,๕๒๒ คน  ๙,๗๔๔ คน  ๑๐,๗๗๘ คน 
ปงแสนทอง ๒๑ ชุมชน ๑๗,๔๘๘ คน  ๘,๓๘๓ คน   ๙,๑๐๕  คน 
กลวยแพะ   ๖ ชุมชน   ๙,๑๕๐ คน  ๔,๔๓๐ คน   ๔,๗๓๐  คน 
พระบาท ๑๖ ชุมชน ๑๒,๙๕๔ คน  ๖,๒๐๒ คน   ๖,๗๕๒  คน 
รวม ๖๓ ชุมชน ๖๐,๑๑๔ คน ๒๘,๔๙๒ คน ๓๑,๓๖๕ คน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๓๔ 
 



๓.๘ การประปา ปจจุบันการประปาในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครอยูในความ
รับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางเปนบางสวน และมีการจัดทําประปาหมูบานและ
ใชนํ้าบาดาลจากการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค  

๓.๙ ดานเศรษฐกิจ จากสภาพทําเลที่ต้ังของเทศบาลเมืองเขลางคนคร และมีทางหลวง
แผนดินเช่ือมระหวางจังหวัดตัดผานหลายสาย สภาพเศรษฐกิจทองถ่ินสามารถแบงได ๓ ประเภท 
กลาวคือ  

เกษตรกรรม: ประชาชนสวนใหญที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะทําการ
เพาะปลูกขาว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง และแตงโม โดยพื้นที่ทําการเกษตรจะกระจายอยูทุกตําบล  

อุตสาหกรรม: สวนใหญประกอบอุตสาหกรรมผลิตเซรามิค เครื่องปนดินเผา 
และอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเชน อุสาหกรรมผลิตอาหารกระปอง, อุตสาหกรรมกลึงและแกะสลักไม 
และอุตสาหกรรมทําเสนกวยเต๋ียว เปนตน โดยมีจํานวนโรงงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมือง               
เขลางคนคร รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ แหง  

พาณิชยกรรม: ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร และ
ประชาชนตางจังหวัดที่เดินทางทองเที่ยวแวะพักมีจํานวนสูง จึงทําใหเกิดการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทรานอาหาร จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคเกิดข้ึนอยางหนาแนน ทั้งในบริเวณตําบลพระบาท, 
ตําบลชมพู และตําบลปงแสนทอง โดยอัตราเฉลี่ยการประกอบพาณิชยกรรมประมาณรอยละ ๓๐   
ของประชากรทั้งหมด 

๓.๑๐ การศึกษา เทศบาลเมืองเขลางคนครไมมีสถานศึกษาในสังกัด แตไดใหการ
สนับสนุนสถานศึกษาที่ต้ังอยูเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร ดังน้ี  

๓.๑๐.๑ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   
จํานวน ๑๑ แหง   

         (๑) โรงเรียนวัดนานอย 
 (๒) โรงเรียนบานทุงกูดาย 
 (๓) โรงเรียนบานปาตันกุมเมือง 
 (๔) โรงเรียนบานกาด 
 (๕) โรงเรียนบานสําเภา 
 (๖) โรงเรียนบานโทกหัวชาง 
 (๗) โรงเรียนวัดพระเจาน่ังแทน 
 (๘) โรงเรียนบานกาศเมฆ 
 (๙) โรงเรียนบานศรีหมวดเกลา 
 (๑๐) โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา 
 (๑๑) โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
๓.๑๐.๒ โรงเรียนมัธยมศึกษา (สงักัดกรมสามัญศึกษา)  จํานวน ๑ แหง 
๓.๑๐.๓ โรงเรียนอาชีวศึกษา (เอกชน)      จํานวน ๑ แหง  
๓.๑๐.๔ สถาบันการอาชีวศึกษา           จํานวน ๑ แหง  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๓๕ 
 



๓.๑๐.๕ มหาวิทยาลัย        จํานวน ๑ แหง 
๓.๑๐.๖ วิทยาลัยระดับอุดมศึกษา (เอกชน)         จํานวน ๑ แหง 

นอกจากน้ีเทศบาลมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบอยูจํานวน ๑๒ แหง ดังน้ี  
๑) ศูนยพฒันาเด็กเลก็บานไรนานอย  หมูที่ ๕ ตําบลปงแสนทอง  
๒) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานกาด   หมูที่ ๗ ตําบลปงแสนทอง  
๓) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานปากลวย  หมูที่ ๔ ตําบลปงแสนทอง  
๔) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานฟอน   หมูที่ ๒ ตําบลชมพ ู 
๕) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานศรหีมวดเกลา  หมูที่ ๔ ตําบลชมพ ู 
๖) ศูนยพฒันาเด็กเลก็บานหนองยาง หมูที่ ๘ ตําบลชมพ ู
๗) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานโทกหัวชาง  หมูที่ ๓ ตําบลพระบาท  
๘) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานบญุเกิด  หมูที่ ๒ ตําบลพระบาท  
๙) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานหนองหา  หมูที่ ๗ ตําบลพระบาท  
๑๐) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานวัดมอนจําศีล  หมูที่ ๑ ตําบลพระบาท  
๑๑) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานผาลาด  หมูที่ ๔ ตําบลพระบาท  
๑๒) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดกลวยหลวง  หมูที่ ๑ ตําบลกลวยแพะ 

๓.๑๑ ศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร สวนใหญนับถือศาสนา
พุทธและนับถือศาสนาคริสต อิสลาม พราหม ฮินดู ซิกซ เปนบางสวน  

๓.๑๑.๑ วัดในเขตเทศบาลเมอืงเขลางคนคร  จํานวน ๔๕ แหง  
๓.๑๑.๒ สํานักสงฆ    จํานวน ๓ แหง  
๓.๑๑.๓ โบสถคริสเตียน    จํานวน ๔ แหง  
๓.๑๑.๔ ศูนยโยเร    จํานวน ๑ แหง 

๓.๑๒ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเขลางคนคร มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตนเองที่สืบทอดกันมาต้ังแตอดีตกาล มีภาษาทองถ่ินของชาวไทยลานนา ประเพณี                  
ที่สําคัญ คือ  

๓.๑๒.๑ ประเพณีการบวช  
๓.๑๒.๒ ประเพณีเรียกขวัญ  
๓.๑๒.๓ ประเพณีปใหมเมือง (ระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายนของทุกป)  
๓.๑๒.๔ ประเพณีแหไมก้ําศรี ระหวางเทศกาลปใหมเมือง(สงเรานต) วันที่ 

๑๔ – ๑๕ เมษายนของทุกป 
๓.๑๒.๕ การฟอนผี เดือน ๕ - เดือน ๗ เหนือ (ระหวางเดือนกุมภาพันธ - 

เดือนเมษายน)  
๓.๑๒.๖ การทอดกฐินผาปา  
๓.๑๒.๗ ประเพณีตานกวยสลาก (สลากภัต) ระหวางเดือนสิบสองเปง    

(วันเพ็ญเดือนสิบสอง) - เดือนเกี๋ยงเปง (วันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด)  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๓๖ 
 



๓.๑๒.๘ ประเพณีลองสะเปาชุมชนบานฟอน กําหนดวันจัดงานหลังวันออก
พรรษา ๑ วัน 

๓.๑๒.๙ ประเพณีลอยกระทง ตรงกบัวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ หรือ
ระหวางเดือนพฤศจกิายน มีกิจกรรมการประกวดกระทงขบวนแหรื่นเริง  

๓.๑๒.๑๐ ประเพณีเขาพรรษา ตรงดับ ๑๕ คํ่า เดือน ๘ หรอืระหวางเดือน
กรกฎาคม มีกจิกรรมถวายเทียนพรรษาและพิธีทางสงฆ  

๓.๑๒.๑๑ ประเพณีตักบาตรวันข้ึนปใหมเดือนมกราคม มีกจิกรรมตักบาตร
ขาวสารอาหารแหง 

๓.๑๒.๑๒ ประเพณีทําบุญสมโภชพระธาตุ มีกิจกรรมทําบญุสวดเบิกพระ
ธาตุตามประเพณี (สรงนํ้าพระธาตุ) 

๓.๑๓ การสาธารณสุข เทศบาลเมืองเขลางคนครไมมีสถานบริการสาธารณสุข            
ในความดูแลแตมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

ปจจุบันมีเจาหนาที่ทางดานสาธารณสุข จํานวน ๗ คน ที่รับผิดชอบงานตามภารกิจ
ที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบดวย งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันและควบคุม
โรคติดตองานสัตวแพทย และงานกองทุนสุขภาพ โดยมีเครือขายการดําเนินงานดานสาธารณสุข คือ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ต้ังอยูในเขตพื้นที่  จํานวน  ๗  แหง 

มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน ๑,๔๕๑ คน  
นอกจากน้ียังไดรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การควบคุมมลพิษ การ

ขนเก็บขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอย และการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาง ๆ  
๓.๑๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แหลงนํ้า แมนํ้าสําคัญที่ไหลผานเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร คือ แมนํ้าวัง 
ที่ไหลผานชวงตําบลปงแสนทอง และตําบลชมพู เปนระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร นอกจากน้ียังมี
แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร อาทิ หวยพูนก  หวยปานาด  ทะเลสาบวังเฮือ สถานีสูบนํ้าลําปางกลาง
ตะวันตก สถานีสูบนํ้าบางวังแควง และโครงการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาของกลุมทํานาบานกลวย 

ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร ปจจุบันเทศบาล 
ดําเนินการจัดเก็บขยะเอง มีปริมาณ ๔๕ – ๕๐ ตันตอวัน และจางเหมาเอกชนในการกําจัดขยะ โดยมี
บอกําจัดต้ังอยูในตําบลกลวยแพะจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมีการประกอบกิจการพานิชยและ
อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ทําใหปริมาณขยะมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนในแตละป 

๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
เกศราภรณ  สัตยาชัย (๒๕๔๖) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ใหบริการ แบบ (One Stop Service) จุดเดียวเบ็ดเสร็จของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๓๗ 
 



๑. ประชาชนผูมาใชบริการ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการโดยสวนรวม            
อยูในระดับมาก 

๒. ประชาชนผูมาใชบริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ฝายที่มาขอใช
บริการสํานักงานเขตที่มาขอใชบริการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการไมแตกตาง
กัน 

๓. ประชาชนผูมาใชบริการที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ               
การใหบริการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยที่ประชาชนที่มีการศึกษา            
ระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการแตกตางจากประชาชน          
ที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

๔. ประชาชนที่มาขอใชบริการมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการใหบริการ          
ณ ศูนยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คือ ควรเพิ่มจํานวนเกาอี้น่ังรอ ควรประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดรับทราบในการติดตอราชการใหมากข้ึน ควรเพิ่มความยืดหยุนในการติดตอราชการ ดานอาคาร
สถานที่ คือ ที่จอดรถไมเพียงพอ สถานที่ในการใหบริการคับแคบ และควรมีเจาหนาที่อํานวยความ
สะดวกในการจอดรถใหมากกวาน้ี ดานเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูใหบริการ เสนอวามีจํานวนไมเพียงพอ  
และควรมีหนวยงานใหคําปรึกษาโดยเฉพาะ 

สุวนิช ศิลาออน (๒๕๓๘) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนตอระบบและ
กระบวนการใหบริการของสํานักงานเทศบาลเมืองนครนายก พบวา ความพึงพอใจตอกิจกรรม           
การใหบริการของเทศบาลเมืองนครนายกดานสาธารณูปโภค กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจ            
ในระดับคอนขางมาก การบริการดานสาธารณูปโภค ๔ งาน กลุมตัวอยางพึงพอใจมากในงานปกครอง 
พึงพอใจคอนขางมากในงานโยธาและงานรักษาความสะอาด พึงพอใจปานกลางในงานอนามัย 

สาเหตุของความไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
๑. งานอนามัย สาเหตุของความไมพึงพอใจ คือ ความกาวหนาและพัฒนาของระบบ

บริการที่ใหความสะดวกในการติดตอขอรับบริการ ทาทีและมารยาทของเจาหนาที่ในการบริการ 
๒. งานรักษาความสะอาด สาเหตุสําคัญของความไมพึงพอใจ คือ ความกาวหนา  

และพัฒนาของระบบบริการที่ใหความสม่ําเสมอตอเน่ืองจากในกระบวนการใหบริการและทาที
มารยาทของเจาหนาที่ในการบริการ 

๓. งานโยธา สาเหตุสําคัญของคนไมพึงพอใจ คือความกาวหนาและพัฒนาของระบบ
บริการความปลอดภัยในกระบวนการใหบริการ และความซื่อสัตยสุจริตของเจาหนาที่ในการบริการ 

๔. งานรองทุกขและประชาสัมพันธ สาเหตุของความไมพึงพอใจ คือ ความกาวหนา
และพัฒนาของระบบการบริการที่ใหความสม่ําเสมอตอเน่ืองในกระบวนการใหบริการความเสมอภาค          
ในการใหบริการของเจาหนาที่ 

ณัฐวุฒิ  พิริยะจิระอนันต (๒๕๔๔) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการของเทศบาลนครเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในระดับมากตอการ
ใหบริการของเทศบาลนครเชียงใหมในงานดานการศึกษาและกองคลังตามลําดับ สําหรับกอง
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สาธารณสุขและกองชาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจในระดับนอยในรายละเอียดของ
งานดานกองการศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน สําหรับดานกองคลัง พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจมากทุกอยาง ยกเวนดานอากรสัตว งานพัฒนาชุมชน และงาน
สังคมสงเคราะห ที่มีอยูในระดับความพึงพอใจนอย แตสําหรับงานกองสาธารณสุขและงาน กองชางใน
รายละเอียดของทุกงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอยในทุกดาน 

สําหรับความพึงพอใจในดานการบริการ ดานคาธรรมเนียม ดานสถานที่ ดานพนักงาน             
ที่ใหบริการ ดานอุปกรณ ดานการติดตอสื่อสาร และดานข้ันตอนที่ใหบริการ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรือ่งการติดตอสื่อสารและสถานที่ในระดับความพึงพอใจมาก สําหรับ
ดานพนักงาน ดานการบริการ ดานอุปกรณ ดานข้ันตอนการใหบริการและดานคาธรรมเนียมมีความ
พึงพอใจนอย ตามลําดับ ดานการบริการ ดานพนักงาน ดานอุปกรณ ดานสถานที่ ดานการ
ติดตอสื่อสารและดานข้ันตอนการใหบริการอยูในระดับปญหานอย ตามลําดับ 
 บุญเลิศ  บูรณุปกรณ (๒๕๔๖) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล              
นครเชียงใหมตอผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอ
ผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมในแตละดาน คือ มีความพอใจดานคุณสมบัติของผูบริหารในระดับมาก 
มีความพึงพอใจดานการปฏิบัติตามนโยบาย และดานผลงานของผูบริหารในระดับปานกลางปจจัย
สวนตัวของประชาชนประกอบดวยอายุ ระดับการศึกษาและภูมิลําเนามีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน
ผูบริหาร 
 ทิรัศมชญา พิพัฒนเพ็ญและคณะ (๒๕๕๗)ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาเรื่องการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของ เทศบาลนครสงขลา มีวัตถุประสงค
ของการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ของเทศบาลนครสงขลา 
เพื่อศึกษาความตองการและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใหบริการของ เทศบาลนคร
สงขลา และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับการใหบริการ ของ
เทศบาลนครสงขลา ประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือ 
เจาหนาที่ของหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่มารับบริการจากเทศบาลนครสงขลา รวมทั้ง
สมาชิกสภา เทศบาลนครสงขลา โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก ทั้งหมด 
๔๐๐ คน ใชตัว สถิติวิเคราะห คือการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานได ๓๙๐ คน ไมสามารถนับคาไดจํานวน ๑๐ คน ผลการวิจัยพบวา  

๑. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการพบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจ
การ ใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการในระดับมากที่สุดไดแก กองสวัสดิการสังคม 
และงาน เคานเตอรเซอรวิส สวนหนวยงานที่ประชาชนผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก 
ศูนยบริการ สาธารณสุขศูนยสระเกษ ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร 
ตามลําดับ  

๒. ดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการ พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจการ
ใหบริการ ดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการ ในระดับมากที่สุดไดแก กองสวัสดิการสังคม งาน
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เคานเตอรเซอรวิส ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ สวนหนวยงานที่ประชาชนผูมารับบริการมี
ระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร
ตามลําดับ  

๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจการใหบริการ
ดาน สิ่งอํานวยความสะดวก ในระดับมากที่สุดไดแก กองสวัสดิการสังคม งานเคานเตอรเซอรวิส สวน
หนวยงานที่ ประชาชนผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตา
หลวง งานทะเบียนราษฎรและศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ ตามลําดับ  

๔. ดานผลสัมฤทธ์ิการใหบริการ พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจดาน
ผลสัมฤทธ์ิการ ใหบริการ ในระดับมากที่สุดไดแก กองสวัสดิการสังคม งานเคานเตอรเซอรวิส สวน
หนวยงานที่ประชาชน ผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแกศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตา
หลวง ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยสระเกษ และงานทะเบียนราษฎรตามลําดับ  

๕. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รวมทุกดาน รวมทุกหนวยงาน พบวาประชาชนผูมารับ
บริการของ เทศบาลนครสงขลามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดไดแก กองสวัสดิการสังคม 
งานเคานเตอรเซอรวิส สวนหนวยงานที่ประชาชนผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก
ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยเตาหลวง ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยสระเกษ และงานทะเบียน 
ตามลําดับ ข  

๖. ปญหาและขอเสนอแนะ พบวา ควรเพิ่มที่จอดรถในการใหบริการ อยากใหเพิ่ม
หนังสือพิมพรายวัน ไวบริการระหวางรอตรวจ เพิ่มเตียงผูปวยใหมากข้ึน/รถพยาบาลประจํา อยากให
มียามประจํา/ไฟฟาหนา กําแพงประตูเจาหนาที่ควรมีเครื่องแบบที่ชัดเจนเปนแบบแผนเดียวกัน เพื่อ
ปองกันการสับสนระหวาง เจาหนาที่กับประชาชนผูใชบริการ การเรียกช่ืออยากใหเรียกซ้ํา ๒ ครั้ง 
หรือใชไมโครโฟนก็ไดเพื่อสะดวก แกการไดยิน เพราะอาจมีบางทานที่มีปญหาทางหูการเรียกช่ือให
เสียงดังกวาน้ี 
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บทที่  ๓ 
           วิธีการประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผลครั้ งน้ีจะใชกรอบที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทอง ถ่ิน
กระทรวงมหาดไทยกําหนดเปนแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร โดยจะตองมี
ความสอดคลองกับคูมือการติดตามประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งจะดําเนินการประเมินผลแผนยุทธศาสตรเฉพาะที่ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ป 
(๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร ๖ ดานและโครงการตามแผนการดําเนินงาน
ประจําป ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  ที่สําคัญจะมุงเนนพัฒนากลไกการ
ติดตามและประเมินผลภายในเทศบาลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของให
เขาใจถึงระบบและกระบวนการในการติดตามและประเมินผลภายในเพื่อที่จะสามารถดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลดวยตนเองในอนาคต 

 
๓.๑ รูปแบบการประเมิน 

การติดตามประเมินผลครั้งน้ีใชรูปแบบการประเมินผลแบบมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ                    
กับโครงการและดวยขอจากัดดานเวลาและพื้นที่ที่กวาง ทีมติดตามประเมินผลจึงจัดกระบวนการ              
ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

๑.ข้ันตอนการทําความเขาใจรวมกันถึงแนวทางการติดตามประเมินผลระหวางทีม
ประเมินผลภายนอกและทีมประเมินผลภายในของเทศบาล เพื่อใหทุกฝายในเทศบาลไดเห็น
ความสําคัญ และทราบแนวทางของการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะใหทุกคนใหความรวมมือและเขา
มามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลในครั้งน้ี 

๒. ข้ันการประเมินผลการดําเนินงาน เปนข้ันการวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตรในภาพรวมและแตละรายยุทธศาสตร  โดยเนนที่ความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงานที่จะนําไปสูการบรรลุผลตามวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร  ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ข้ึนกับกลุมเปาหมายและชุมชน  รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล  

๓. บทเรียนสําคัญที่ไดรับจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแลวนําสิง่ที่ไดรบัไปพัฒนา
และปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในปตอไป  

 
๓.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูลทีมติดตามและประเมินผลจะใชวิธีการหลายวิธีประกอบกัน ไดแก 
๑. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ เชน แผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๕๙ -

๒๕๖๑) รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการดําเนินงานราย
กิจกรรมรายงานการติดตามประเมินผลภายใน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๔๑ 
 



 

๒. การสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการตอประชาชนในพื้นที่ โดยใชแบบสอบถามโดย
การสุมตัวอยางจาก ๖๓ ชุมชน โดยมีรายละเอียดการกระจายของกลุมตัวอยางดังน้ี 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

หมูท่ี 

 

หมูบาน/ชุมชน 

 

จํานวนประชากร 

 

รอยละ 

กลุม

ตัวอยาง 

๑ ๑ บานปงแสนทอง ๙๗๘ ๑.๖๓ ๓๙ 

๒ ๑ บานศรีก้ํา ๓๕๘ ๐.๖ 14 

๓ ๒ บานหมอสม 1358 ๒.26 54 

๔ ๒ บานวังแควง 461 0.77 18 

๕ ๓ บานลําปางกลางตะวันตก ๑,53๑ 2.55 61 

๖ ๔ บานปาตันกุมเมือง 602 1.00 24 

๗ ๔ บานปากลวย 862 1.44 34 

๘ ๕ บานหลวง 64๙ 1.08 26 

๙ ๕ บานไรนานอย 904 1.51 ๓6 

๑๐ ๕ บานหนองบัว 604 1.01 2๔ 

๑๑ ๖ บานทุงกูดาย 1413 2.35 56 

๑๒ ๗ บานกาดใต 1410 2.35 56 

๑๓ ๗ บานกาดโปง 252 0.42 ๑0 

๑๔ ๗ บานชาง ๑70 0.28 9 

๑๕ ๘ มงคลกาญจน 22๑ 0.37 74 

๑๖ ๘ บานสบตุย 1846 3.07 35 

๑๗ ๙ บานแมกืย 876 1.46 20 

๑๘ ๙ บานสําเภา 489 0.81 30 

๑๙ ๑๐ บานหนองหาตะวักตก 755 1.26 51 

๒๐ ๑๑ บานไรขวงเปา 1288 2.14 22 

๒๑ ๑๑ บานไรสันติสุข 541 0.90 56 

๒๒ ๑ บานยาเปา 1396 2.32 ๔๓ 

๒๓ ๒ บานฟอน 2561 4.26 ๑02 

๒๔ ๒ บานหวยหลอ 348 0.58 ๑4 

๒๕ ๓ บานศาลาดอน 1169 1.95 47 

๒๖ ๔ บานศรีหมวดเกลา๑ 1262 2.10 50 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๔๒ 
 



 

ลําดับ
ท่ี 

 
หมูท่ี 

 
หมูบาน/ชุมชน 

 
จํานวนประชากร 

 
รอยละ 

กลุม 
ตัวอยาง 

๒๗ ๔ บานศรีหมวดเกลา๒ 1082 1.80 43 

๒๘ ๕ บานกาดเมฆตะวันตก 954 1.59 38 

๒๙ ๕ บานกาดเมฆตะวันออก 1204 2.01 48 

๓๐ ๖ บานศรีปงชัย 413 0.69 ๑๗ 

๓๑ ๗ บานชมพ ู 996 1.66 40 

๓๒ ๗ บานจอมเมอืง ๒34 0.39 9 

๓๓ ๘ บานหนองยาง 1,500 2.50 60 

๓๔ ๙ บานหนองหัวหงอก 1,048 1.75 42 

๓๕ ๙ บานแพะดอนตัน 525 0.87 21 

๓๖ ๑๐ บานตา 1,949    3.25 78 

๓๗ ๑๑ บานลําปางกลางตะวันออก 1,495 2.49 60 

๓๘ ๑๒ บานรอง 1049 1.75 42 

๓๙ ๑๓ บานกลางทุง 281 0.47 ๑1 

๔๐ ๑๓ บานปาแลว ๑ 508 0.85 20 

๔๑ ๑๔ บานหนองเจรญิ 401 0.67 16 

๔๒ ๑ บานปาขาม 627 1.04 ๒5 

๔๓ ๑ ลําปางคูณ 779 1.30 ๓1 

๔๔ ๒ บานบุญเกิด ๑,721 2.87 69 

๔๕ ๒ สันติภาพ 708 1.18 28 

๔๖ ๒ ธนวรรณ 555 0.92 22 

๔๗ ๓ บานโทกหัวชาง ๑,689 2.81 68 

๔๘ ๔ บานผาลาด 962 1.60 38 

๔๙ ๔ อิ่วเมี่ยนผาลาด 285 0.47 11 

๕๐ ๕ บานหนองปลอง 730 1.22 29 

๕๑ ๕ ศรีพูนทรพัย ๑89 0.31 ๘ 

๕๒ ๖ บานกอกชุม 1609 2.68 64 

๕๓ ๖ จิตตอารีวิจเลจ ๑ ๓8๖ 0.64 15 

๕๔ ๗ บานหนองหาตะวันออก 762 

 

1.27 ๓0 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๔๓ 
 



 

ลําดับ
ท่ี 

 
หมูท่ี 

 
หมูบาน/ชุมชน 

 
จํานวนประชากร 

 
รอยละ 

กลุม
ตัวอยาง 

๕๕ ๗ บานปาแลว ๒ 56๙ 0.95 2๓ 

๕๖ ๗ บานหนองวัวเฒา 343 0.57 ๑4 

๕๗ ๘ บานหัวทุงสามัคคี 1,040 1.73 ๔2 

๕๘ ๑ บานกลวยหลวง ๒,715 4.52 109 

๕๙ ๒ บานกลวยแพะ 1,961 3.27 78 

๖๐ ๒ บานประสบสุข 204 0.34 8 

๖๑ ๓ บานกลวยมวง 1,333 2.22 53 

๖๒ ๔ บานหัวฝาย ๑,741 2.90 70 

๖๓ ๕ บานกลวยกลาง 1,196 1.99 48 

รวม 60,047 ๑๐๐ ๒,๔๐๐ 

 
๓.๓ การวิเคราะหและนําเสนอผลการประเมิน 
 

๓.๓.๑ การวิเคราะหผลการประเมินเปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
๑.การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนาจากขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) 
๒.การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสถิติ

สําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมจากประชาชนในพื้นที่ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและการวิเคราะหสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

๓.๓.๒ การนําเสนอผลการประเมินเปนการวิเคราะหผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร    
โดยใชขอมูลจากการเก็บรวบจากแหลงตางๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะหปจจัยที่ทําให 
การดําเนินเกิดผลสาํเรจ็ ปญหาและอุปสรรค ผลที่เกิดการเปลีย่นแปลงกับกลุมเปาหมายของโครงการ
โดยเนนการวิเคราะหอธิบายสภาพของปรากฏการณที่เช่ือมโยงระหวางกระบวนการและเปาหมาย
ของการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 

ระดับการแปลผลจากการใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใชมาตราสวน (Rating scale) ตามแบบไลเกิรด (Likert’s scale)              
จะแบงมาตราสวนออกเปน ๕ ลําดับ คือ 

 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๔๔ 
 



 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ๑-๑๐ 
คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังน้ี 

 
 คะแนน   ระดับความพึงพอใจ 

๘.๐๑-๑๐.๐๐  มากที่สุด 
 ๖.๐๑-๘.๐๐  มาก 
 ๔.๐๑-๖.๐๐  ปานกลาง 
 ๒.๐๑-๔.๐๐  นอย 
 ๐.๐๑-๒.๐๐  นอยที่สุด 

 
ในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนิน

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  จะใชเกณฑคะแนน  ดังน้ี 
 

คะแนน   ระดับความพึงพอใจ     
 ๒.๕๐-๓.๐๐   มาก 
  ๑.๕๐-๒.๔๙   ปานกลาง 

   ๑.๐๐-๑.๔๙    นอย 
 

๓.๓.๓. การวิจัยน้ีจะใชการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
 การใชแบบสัมภาษณ สัมภาษณผูใหขอมูล โดยครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค ไดแก 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีตอการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง   
 

  
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครประจําป ๒๕๕๙ หนา ๔๕ 
 



 

บทที ่๔ 
     ผลการประเมินผล 

 
ในบทน้ีผูศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูที่ไดจากขอมูลสวนตางๆ คือ การเก็บขอมลู 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับผลประโยชนและความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร โดยมีประเด็นการนําเสนอแบงเปน ๒ สวนดังน้ีคือ 

สวนที่ ๑  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
สวนที่ ๒  ความคิดเห็นของประชาชนตอยุทธศาสตร ๖ ดานและการดําเนินงานของ

เทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

สวนที่ ๑  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 
๔.๑ ผลการติดตามการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  
(ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 

 
จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร

สามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ – ๔ จํานวนทั้งสิ้น ๓๗๘ โครงการ งบประมาณ  ๓๒๔,๘๗๕,๐๘๐.-
บาท (สามรอยย่ีสิบสี่ลานแปดแสนเจ็ดหมื่นหาพันแปดสิบบาทถวน) โครงการบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒๗๙ โครงการ โอนงบประมาณมาต้ัง
จายเปนรายการใหม จํานวน ๑๔ โครงการ การขออนุมัติใชจายเงินสะสม จํานวน ๑๖  โครงการ รวม
จํานวนโครงการทั้งสิ้น ๓๐๙ โครงการ งบประมาณ ๒๑๗,๖๕๙,๘๖๙.๔๑.-บาท (สองรอยสิบเจ็ดลาน
หกแสนหาหมื่นเกาพันแปดรอยหกสิบเกาบาทสี่สิบเอ็ดสตางค) แยกเปนยุทธศาสตรการพัฒนาแตละ
ดาน ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

โครง 
การใน
แผน ฯ 

โครงการ 
ที่นํามา

ดําเนินงาน 

คดิเปน
รอยละ 

งบประมาณใน
แผน ฯ 

งบประมาณที่
นํามาพัฒนา 

คดิเปน
รอยละ 

งบประมาณ 
ทีเบิกจาย 

คดิเปน
รอยละ 

๑.ยุทธศาสตร
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
การบริการ
สาธารณะและ
พัฒนาระบบ 
ผังเมือง 

127 101 79.53 131,221,860 67,926,149.41 51.76 28,349,606.19 41.74 

๒.ยุทธศาสตร
การพัฒนาคน
สูสังคมแหง

41 32 78.05 23,953,395 12,994,320 54.25 10,051,179.50 77.35 
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

โครง 
การใน
แผน ฯ 

โครงการ 
ที่นํามา

ดําเนินงาน 

คดิเปน
รอยละ 

งบประมาณใน
แผน ฯ 

งบประมาณที่
นํามาพัฒนา 

คดิเปน
รอยละ 

งบประมาณ 
ทีเบิกจาย 

คดิเปน
รอยละ 

การเรียนรู
ตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน 
๓.ยุทธศาสตร
เสริมสราง
ความเขมแข็ง
การบริหาร
จัดการองคกร
และชุมชนเพ่ือ
มั่นคงและเปน
ธรรมในสังคม 

118 99 83.90 24,134,825 12,167,000 50.41 4,552,644.60 37.42 

๔. ยุทธศาสตร
ดานการ
สนับสนุน 
สงเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของภาค
เกษตร 
โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และสราง
มูลคาเพ่ิมให
สินคาเกษตร 

10 6 60 490,000 265,000 54.08 184,483 69.62 

๕. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สังคม คุณภาพ
ชีวิตและความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

62 58 91.94 132,295,000 113,667,000 85.92 107,306,713 94.40 

๖. ยุทธศาสตร
การอนุรักษ
ฟนฟู
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

20 8 40 12,780,000 10,640,400 83.26 5,895,881 55.41 

รวม 378 304 81.75 324,875,080 217,659,869.41 66.99 156,340,507.29 71.83 

ตารางแสดงขอมลูโครงการพฒันา  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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โดยมีโครงการที่สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 219 โครงการ อยูระหวาง
ดําเนินงาน  45 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 35 โครงการและโครงการที่ไมไดดําเนินการ 5 
โครงการ แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน ดังน้ี 

ยุทธศาสตร 
การพฒันา 

จํานวน
โครงการ 

การดําเนินงาน 
ดําเนิน 
การแลว

เสร็จ 

รอยละ ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

รอยละ ยังไมได
ดําเนิน 
การ 

รอยละ ไมได
ดําเนิน 
การ 

รอยละ 

 ๑ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร พั ฒ น า
โครงสรางพ้ืนฐานการบริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบ
ผังเมือง 

101 48 47.53 39 38.61 14 13.86 0 0 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
สูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิต อยางยั่งยืน 

32 23 71.88 0 0 8 25 1 3.12 

๓. ยุทธศาสตร เสริมสราง
ความเขมแข็ งการบริหาร
จัดการองคกรและชุมชน 
เพ่ือมั่นคงและเปนธรรมใน
สังคม  

99 86 86.87 6 6.06 4 4.04 3 3.03 

๔. ยุทธศาสตรดานการ
สนับสนุน สงเสริมสราง            
ความเขมแข็งของภาค
เกษตรโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสราง
มูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร 

6 6 100 0 0 0 0 0 0 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิ ต และ
ความเขมแข็งของชุมชน 

58 49 84.48 0 0 8 13.80 1 1.72 

๖. ยุทธศาสตรการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

8 7 87.5 0 0 1 12.5 0 0 

รวม 304 219 72.04 45 14.80 35 11.51 5 1.65 

 
ตารางแสดงขอมลูผลการดําเนินงานโครงการพฒันา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  

๔.๑.๑ ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ
ผังเมือง บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) , แผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่ ๑ – ๔ จํานวน ๑27  
โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 131,221,860.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โครงการโอนงบประมาณมาต้ังจายเปนรายการใหม และโครงการขออนุมัติ
ใชจายเงินสะสม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนเงินทั้งสิ้น  67,926,149.41.- บาท  ดําเนินการแลว
เสร็จ ๔8 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน  39  โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายกรณีไดกอหน้ีผูกพันกอนสิ้นปงบประมาณและไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินแลวและ
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โครงการทียั่งไมไดดําเนินการ จํานวน 14 โครงการซึ่งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายกรณียัง
มิไดกอหน้ีผูกพัน ซึ่งสภาเทศบาลเมืองเขลางคนครใหความเห็นชอบแลว 

๔.๑.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน   
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) จํานวน 41 โครงการ  
เปนเงินทั้งสิ้น 23,953,395.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน 32 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 12,994,320.-บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 23  
โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 8 โครงการซึ่งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิได
กอหน้ีผูกพันซึ่งสภาเทศบาลเมืองเขลางคนครใหความเห็นชอบแลว และโครงการที่ไมไดดําเนินการ 
จํานวน 1  โครงการ คือ โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันรายการอื่น ๆ ในนามตัวแทนของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร เน่ืองจากไมมีหนวยงานใดสงนักกีฬาเพื่อเขารวมแขงขัน 

๔.๑.๓ ยุทธศาสตร เสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน            
เพ่ือมั่นคง และเปนธรรมในสังคม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๑) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)   ฉบับเพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 จํานวน 118 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 24,134,825.-บาท บรรจุในเทศบัญญติังบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และโครงการโอนงบประมาณมาต้ังจายเปนรายการใหม 
จํานวน 99 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 12,167,000.- บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 86 โครงการอยู
ระหวางดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายกรณีไดกอหน้ีผูกพัน
กอนสิ้นปงบประมาณและไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินแลว โครงการทียั่งไมไดดําเนินการ  จํานวน 
4 โครงการ ซึ่งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอหน้ีผูกพันจากสภาเทศบาลเมือง    
เขลางคนคร  และโครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 3  โครงการ  ดังน้ี ๑)  โครงการเทศบาลเมือง 
เขลางคนครสานสัมพันธสื่อมวลชน ซึ่งไดรับการทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบถึงการกําหนด
เปาหมายการดําเนินในโครงการที่ระบุชัดเจนเฉพาะสื่อมวลชน ซึ่งไมเกิดผลประโยชนโดยตรงกับ
ประชาชน  เน่ืองจากงานประชาสัมพันธ เทศบาลเมืองเขลางคนคร ไดประสานขอมูลในการนําเสนอ
ผลงาน โดยเฉพาะโครงการสําคัญไดแก โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ซึ่งปรากฏวาผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนดําเนินงานและมีประเด็นปญหาของผูรับจางที่บาง
ประเด็นอาจไมสามารถตอบขอซักถามของสื่อมวลชนไดชัดเจน ประกอบกับไดหารือสวนงานที่
เกี่ยวของ เห็นวาในการจัดโครงการดังกลาว ควรใหมีผลความคืบหนาในการดําเนินการอยางชัดเจน 
๒) โครงการจดัการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร และ ๓) โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร เน่ืองจาก ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาแตงต้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ิน/ผูบริหารทองถ่ิน ฉบับที่ 1/2559 จึงไมไดดําเนินการจัดการเลือกต้ัง 
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๔.๑.๔ ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาค เกษตร 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง           
เขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) จํานวน 10 โครงการเปนเงินทั้งสิ้น 490,000.-บาท 
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดําเนินการแลวเสร็จ 6 
โครงการ  

๔.๑.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน  
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จํานวน ๖2 โครงการ  เปน
เงินทั้งสิ้น 132,295,000.- บาท บรรจใุนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙  และโครงการที่โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ มาต้ังจายเปนรายการใหม 
จํานวน 58 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 113,667,000.- บาท  ดําเนินการแลวเสร็จ 49 โครงการ ยัง
ไมไดดําเนินการ 8 โครงการซึ่งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอหน้ีผูกพันจากสภา
เทศบาลเมืองเขลางคนคร และโครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน ๑  โครงการ คือ โครงการเทศบาล
เมืองเขลางคนคร รวมใจกอสรางปรับปรุง หรือซอมแซมบานใหกับคนยากจน ดอยโอกาส ประจําป
งบประมาณ 2559  เน่ืองจากตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวยการสงเคราะห
ครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๘.๑ ชวยเหลือดานการเงินหรือสิ่งของเปน
วงเงินในการชวยเหลือไมเกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาทตอครอบครัว และชวยเหลือติดตอกันไมเกิน ๓ ครั้ง
ตอครอบครัวตอปงบประมาณ ซึ่งไมเพียงพอที่จะดําเนินการ ตลอดจนปญหาการดําเนินงาน พบวามี
ความยากลําบากในการหาแรงงานจากชุมชน และยังไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชน
คอนขางนอย นอกจากน้ีไดรับทราบวามีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงหน่ึงในจังหวัดลําปางถูก
ทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลําปาง เรื่องการเบิกจายเงินชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสทางสังคม ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงน้ัน ดําเนินการตามระเบียบ ฯ ขอ ๓.๒ โดย
สํานักงานตรวจเงินแผนดินแจงวา รายจายดังกลาวเปนการจัดบริการสาธารณะที่ซ้ําซอนกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง และ
เทศบาลยังไมไดรับการถายโอนภารกิจดังกลาว เทศบาลจึงยังไมมีหนาที่ที่จะดําเนินการตามอํานาจ
ขางตน การเบิกจายลักษณะดังกลาวจึงไมสามารถเบิกจายได เทศบาลเมืองเขลางคนคร จึงยุติการ
ดําเนินโครงการดังกลาวไวกอน จนกวาจะมีหนังสือสั่งการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และการใชจาย
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานลักษณะดังกลาวที่ ชัดเจนขาก
กระทรวงมหาดไทย  

๔.๑.๖ ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) จํานวน 20 โครงการเปนเงิน
ทั้งสิ้น 12,780,000- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ จํานวน 8 โครงการเปนเงินทั้งสิ้น 10,640,000.- บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 7 โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙            หนา ๕๐ 
 



 

และยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ  ซึ่งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายกรณียังมิไดกอ
หน้ีผูกพันจากสภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร   

 

๔.๒ สรุปผลการติดตาม 
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ฉบับ
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ – ๔ ที่นํามาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น 304 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 217,659,869.41.- บาท ดังน้ี 

๔.๒.๑ ประเด็นการติดตามดานระยะเวลา ปรากฏวามีโครงการที่ดําเนินการแลว
เสร็จทั้งสิ้นจํานวน  219 โครงการ  คิดเปนรอยละ 72.04 โครงการทีอ่ยูระหวางดําเนินการจํานวน  
45 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.80 โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 35 โครงการ คิดเปน    
รอยละ 11.51 และโครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.65    

๔.๒.๒ ประเด็นการติดตามดานคาใชจาย  ปรากฏวาคาใชจายของโครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จเปนเงินทั้งสิ้น 156,340,507.29 บาท จากงบประมาณดําเนินการของ
โครงการที่ต้ังไว จํานวน 217,659,869.41 บาท ทําใหการใชจายงบประมาณของโครงการที่
ดําเนินการแลวเสร็จคิดเปนรอยละ 71.83 งบประมาณผูกพันในโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ
จํานวนทั้ งสิ้น  22,870,856.- บาท งบประมาณที่ ไม ได ดําเ นินโครงการ จํานวนทั้ งสิ้ น 
2,030,000.-บาท และงบประมาณที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น 34,766,500.-บาท โดย
เปนโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ในดานโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและ
พัฒนาระบบผังเมือง , การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน , การเสริมสราง
ความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชนเพื่อความมั่นคง และเปนธรรมในสังคม และการ
พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน  

๔.๓ สรุปผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา   
จากการประเมินผลงานแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

สามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ตามประเด็นการประเมินผลวา  โครงการในแผนพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง  ๖  ดาน  บรรลุวัตถุประสงคสาขาการพัฒนาที่กําหนดไวดังน้ี 

๔.๓.๑ ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ 
ผังเมือง 

แนวทางพัฒนา 
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแกชุมชน 
 พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนา
ระบบผังเมือง  ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ,
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ - 4 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙            หนา ๕๑ 
 



 

จํานวน   ๑27  โครงการ  งบประมาณ  131,221,860.-  บาท นําไปปฏิบัติจํานวน  ๑0๑  
โครงการ  งบประมาณ  67,926,149.41 บาท  สวนใหญเปนโครงการที่เกี่ยวของกับการกอสราง
และถนน  ระบบระบายนํ้า  ขยายเขตประปา  และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  สามารถบรรลุตาม
แนวทางที่กําหนดไวทั้ง ๓ ขอ  

๔.๓.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
แนวทางพัฒนา 

 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 
 พัฒนาเด็กและเยาวชน สูความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสรางสรรค 
 พัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณคา 

สามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 สงเสริมการเรยีนรูใหประชาชนทุกกลุมในชุมชนเขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรู

ที่หลากหลาย 
โครงการตามยุทธศาสตรการพฒันาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืนที่

บรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) จํานวน 41 โครงการ  
งบประมาณ  23,953,395.-บาท นําไปปฏิบัติ จํานวน      32   โครงการ งบประมาณ 12,994,320.- 
บาท สวนใหญเปนโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวมพัฒนาเด็กและเยาวชนสูความมั่นคง 
แข็งแรง ดี มีสุข และสรางสรรค พัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมี
คุณคาสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการสรางความตระหนักและเตรียมความ
พรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน และการสงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมในชุมชนเขาถึง
แหลงเรียนรูและองคความรูที่หลากหลาย สามารถบรรลุตามแนวทางที่กําหนดทั้ง ๖ ขอ  ถึงแมวาจะ
มีโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ  และโครงการที่ไมดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 

๔.๓.๓  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน             
เพื่อความมั่นคงและเปนธรรมในสังคม  

  แนวทางพัฒนา 

 สงเสริมประสทิธิภาพระบบการบริหารจดัการองคกรใหมีความเขมแข็ง  มีคุณภาพ   
คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 
 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย  

และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙            หนา ๕๒ 
 



 

 พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการตามยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชนเพื่อความมั่นคง
และเปนธรรมในสังคมที่บรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ –  
๒๕๖๑) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
4 จํานวน 118 โครงการ งบประมาณ 24,134,825.-บาท นําไปปฏิบัติ จํานวน 99 โครงการ  
งบประมาณ 12,167,000.- บาท สามารถบรรลุตามแนวทางที่กําหนดไวทั้ง ๖ ขอ ถึงแมวาจะมี
โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ  6 โครงการ  โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ  
และโครงการที่ไมดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ 

๔.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร 

 

แนวทางพัฒนา 
 สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถ 

ของภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน 
 สงเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 
 สงเสริมสงเสริมความเขมแข็งและสราง กลุม เครือขาย และสถาบันทางการเกษตร 
 สงเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของเกษตรกร 

โครงการตามยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรโดย
การเพิ่มประสทิธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตรที่บรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค
นครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 490,๐๐๐.-บาท  นําไป
ปฏิบัติจํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 265,๐๐๐.-บาท สามารถบรรลุตามแนวทางที่กําหนดไวทั้ง 
4 ขอ เพราะโครงการที่นําไปปฏิบัติตอบสนองตอแนวทางการพัฒนาทั้ง  ๔ ขอ 

๔.๓.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
 

แนวทางพัฒนา 
 เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู 

ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาทองถ่ิน               
 พัฒนาระบบการทองเที่ยวและเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของการทองเที่ยวในระดับชุมชน 
 สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม             

และกระบวนการธํารงไวซึ่งอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณการในทุกระดับ 
 เพิ่มประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙            หนา ๕๓ 
 



 

 เตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน            
ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จํานวน  ๖2  
โครงการ  งบประมาณ  132,295,000.-บาท นําไปปฏิบัติ จํานวน 58  โครงการ  งบประมาณ  
113,667,000.-  บาท  สามารถบรรลุตามแนวทางที่กําหนดไวเพียง 7 ขอ  ถึงแมวามีโครงการที่ยัง
ไมไดดําเนินการ 8 โครงการ และโครงการทีไ่มไดดําเนินการ จํานวน   ๑  โครงการ 

๔.๓.๖ ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางพัฒนา 
 อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม และพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน 
 ปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศนของเมืองอยางย่ังยืน 
 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการสาธารณะในชุมชน 

โครงการตามยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) จํานวน 20 โครงการ  
งบประมาณ  12,780,000.-บาท นําไปปฏิบัติ จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 10,640,000.-
บาท สามารถบรรลุตามแนวทางที่กําหนดไวทั้ง ๕ ขอ เพราะโครงการที่นําไปปฏิบัติตอบสนองตอแนว
ทางการพัฒนาทั้ง  ๕ ขอ  ถึงแมวาจะมีโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ 1 โครงการ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙            หนา ๕๔ 
 



 

              สรุปผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 255๙     (ณ วันท่ี  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  
 ในการสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแบงสถานะของการดําเนินโครงการ/กจิกรรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  ดังน้ี 
ดําเนินการแลวเสร็จ   หมายถึง โครงการ/กจิกรรมที่มกีารดําเนินงาน และเบิกจายงบประมาณในการดําเนินงานแลวกอนสิ้นปงบประมาณ 
อยูระหวางดําเนินงาน หมายถึง โครงการ/กจิกรรมที่ดําเนินงานไมเสรจ็กอนปงบประมาณ โดยงบประมาณโครงการ มกีารขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย                                                      
                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีไดกอหน้ีผูกพันกอนสิ้นปงบประมาณและไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินใหกันเงินไป   
                                       จายในปงบประมาณถัดไป 
ยังไมไดดําเนินงาน     หมายถึง โครงการทียั่งไมไดทํา และยังไมไดกอหน้ีผูพัน แตมีการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
                                       กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพันกอนสิ้นปงบประมาณ และสภาทองถ่ินเห็นชอบใหกันเงนิไปจายในปงบประมาณถัดไป 
ไมไดดําเนินการ        หมายถึง  โครงการที่ไมไดทําในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เน่ืองจากมเีหตุใหไมสามารถดําเนินการได 
 

โดยผลการสรปุรายละเอียดผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 255๙   ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แยกเปนยุทธศาสตร ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการขยายเขตประปา  ภายใน

ชุมชนบานยาเปา  หมูที่ 1 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง   จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตประปาภายในชุมชน
บานยาเปา ซอย 15  และซอยขางวัด 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

400,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบานยาเปา   
หมูที่ 1 

ตาํบลชมพู 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ  
โดยอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง  เพื่อขยายเขตระบบ
ประปาภายในชุมชนบานยาเปา  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๕๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา69/106ลําดับที่ 1 

หมูที่ 1 ตําบลชมพู ทําใหประชาชน
มีนํ้าใช อุปโภคและบริโภคอยาง
เพียงพอและทั่วถึง 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน 400,000.- บาท 

2 โครงการขยายเขตประปา  ภายใน
ชุมชนบานหนองหัวหงอก หมูที่  9 
ตําบลชมพู   อํ าเภอเ มือง จั งหวัด
ลําปาง 

- อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตประปาภายในชุมชน
บ านหนองหั วหงอก บริ เ วณซอย 
13,14,15 ราชภัฎเช่ือมตอทางไป
บานกลวยหลวง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 69/106 ลําดับที่ 2 

1,500,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบาน 
หนองหัวหงอก  

หมูที่ 9 
ตาํบลชมพู 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ  
โดยอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง  เพื่อขยายเขตระบบ
ประปาภายในชุมชนบานหนองหัว
หงอก หมูที่  9 ตําบลชมพูทําให
ประชาชนมีนํ้าใชอุปโภคและบริโภค
อยางเพียงพอและทั่วถึง 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน 1,499,988.- บาท 
 

 

3 โครงการขยายเขตประปา  ภายใน
ชุมชนสบตุย หมูที่8 ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตประปาภายในชุมชน
สบตุย ตั้งแตซอย 1 ถึง ซอย 4 

1,300,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนสบตุย 
หมูที่ 8  

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ  
โดยอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง  เพื่อขยายเขตระบบ

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๕๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
69/106ลําดับที่ 3 

ประปาภายในชุมชนสบตุย หมูที่ 8 
ตําบลปงแสนทองทําใหประชาชนมี
นํ้า ใช อุป โภคและบริ โภคอย า ง
เพียงพอและทั่วถึง 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน 1,299,627.- บาท 

4 โครงการขยายเขตประปา  ภายใน
ชุมชนบานหนองปลอง  หมูที่ 5 ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตประปาภายในชุมชน
บานหนองปลอง ถนนสายหลักและ
ภายในซอยของชุมชนฯ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 70/106 ลําดับที่ 4 

800,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชน 
บานหนองปลอง  

หมูที่ 5 
ตําบลพระบาท 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ  
โดยอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง  เพื่อขยายเขตระบบ
ประปาภายในชุมชนบานหนอง
ปลอง  หมูที่ 5 ตําบลพระบาททํา
ใหประชาชนมีนํ้าใชอุปโภคและ
บริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน 799,958.- บาท 

 

5 โครงการขยายเขตประปา  ภายใน
ชุมชนบานกลวยหลวง หมูที่ 1 ตําบล
กลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- อุดหนนุการประปาสวนภู มิภาค
ชุมชนบานกลวยหลวง โดยทําการ
ขยายเขตประปาภายในชุมชนบาน

1,500,000 
(เงินอุดหนุน) 
(- 1,500,000) 

ชุมชน 
บานกลวยหลวง  

หมูที่ 1  

กองชาง โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๒/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๕๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
กลวยหลวง  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 70/106 ลําดับที่ 5 

๐ 

 
ตําบลกลวยแพะ  

6 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน
ชุมชนบานหมอสม หมูที่ 2 ตําบลปง
แสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- วางทอเมนประปา, ติดตั้งถังกรองนํ้า
,ติดตั้งเครื่อง สูบนํ้าพรอมตูควบคุม 
และติดตั้ ง อุปกรณ อ่ืนๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 หนา
68/106ลําดับที่ 9 

1,000,000 ชุมชนบานหมอสม  
หมูที่ 2    

ตําบลปงแสนทอง 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ 116/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
1 กันยายน ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ 950,000.-
บาท 

 

7 โคร งการ ปรั บป รุ ง ระ บบปร ะปา
หมูบานชุมชนบานปาตันกุมเมือง หมูที่ 
4 ตําบลปงแสนทอง อําเภอเ มือง 
จังหวัดลําปาง 

- วางทอเมนประปา,ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า
ไฟฟาและติดตั้งอุปกรณอ่ืน ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
หนา69/106 ลําดับที่ 12 

1,000,000 
 

ชุมชนบาน 
ปาตันกุมเมือง  
หมูที่ 4 ตําบล 
ปงแสนทอง 

กองชาง อยูระหวางดําเนินงาน 
เลขที่สัญญา 130/59 ลงวันที่ 16 
กันยายน 2559 ส้ินสุดสัญญา 15 
พฤศจิกายน 2559  จํานวนเงิน 
975,000.- บาท 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๕๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
8 โคร งการ ปรั บป รุ ง ระ บบปร ะปา

หมูบาน ชุมชนบานแม กืย หมูที่  9 
ตาํบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

- วางทอเมนประปา, ติดตั้งเครื่องสูบ
นํ้าพรอมตูควบคุมและติดตั้งอุปกรณ
อ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 68/106 ลําดับที่ 10 

1,000,000 
 

ชุมชนบานแมกืย    
หมูที่ 9  

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ยังไมไดดําเนินงาน 
แตขออนุมัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓กันยายน ๒๕๕๙ 

 

9 โคร งการ ปรั บป รุ ง ระ บบปร ะปา
หมูบาน ภายในชุมชนบานหนองหา
ตะวันออก หมูที่  7 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

- ขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งปมสูบ
นํ้า ,ติ ดตั้ ง ถั งก รอง นํ้า  และ ติดตั้ ง
อุปกรณ อ่ืนๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 68/106ลําดับที่ 11 
 

900,000 
 

ชุมชนบานหนองหา
ตะวันออก 
หมูที่ 7 

ตาํบลพระบาท 

กองชาง ยังไมไดดําเนินงาน   
แตขออนุมัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 

10 โคร งการ ปรั บป รุ ง ระ บบปร ะปา
หมูบานภายในชุมชนบานกลวยหลวง
หมูที่ 1  ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง 

- วางทอเมนประปา,ติดตั้งถังกรองนํ้า,
ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าไฟฟาและติดตั้ ง
อุปกรณอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาล

400,000 
 

ชุมชนบาน 
กลวยหลวง 

หมูที่ 1 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ปรับปรุ ง ระบบประปาห มูบ าน
ภายในชุมชนบานกลวยหลวงหมูที่ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๕๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
จังหวัดลําปาง เมืองเขลางคนคร 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 69/106 ลําดับที่ 13 

ตําบลกลวยแพะ 1  ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปางทําใหประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอ
และทั่วถึง 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน 400,000- บาท 

11 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 
ภายในชุมชนบานปากลวย   หมูที่ 4 
ตําบลปงแสนทอง    อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

- กอสรางระบบประปาหมูบานแบบ
บาดาลขนาดใหญ,ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งเครื่องสูบนํ้า และติดตั้ง
อุปกรณ อ่ืนๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 66/106ลําดับที่ 1 

3,000,000 ชุมชนบานปากลวย 
หมูที่ 4  

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ยังไมไดดําเนินงาน   
แตขออนุมัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 

12 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 
ภายในชุมชนบานไรนานอย หมูที่ 5 
ตาํบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

- กอสรางหอถังสูงเก็บนํ้า, ติดตั้งถัง
กรองนํ้า, ขุดเจาะบอบาดาลพรอม
ติดตั้งปมสูบนํ้า   และติดตั้งอุปกรณ
อ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

800,000 
 

ชุมชนบานไรนานอย 
หมูที่ 5 

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง อยูระหวางดําเนินงาน 
สัญญาเลขที่ 117/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
2 กันยายน ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๖๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
เมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 67/106 ลําดับที่ 2 

จํานวนงบประมาณ 755,555.-
บาท 

13 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 
ภาย ใน ชุ มชนบ านหั วทุ ง ส า มั คคี 
บริเวณสามแยกทางเขาอุทยานพระ-
สุนทรมุนี   หมูที่  8 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางระบบประปาหมูบาน โดยทํา
การกอสรางหอถังสูงเก็บนํ้า,ติดตั้งถัง
กรองนํ้า ,ขุด เจาะบอบาดาลพรอม
ตดิตั้งเครื่องสูบนํ้า และติดตั้งอุปกรณ
อ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 67/106 ลําดับที่ 3 

1,200,000 
 

ชุมชนบาน 
หัวทุงสามัคคี 

หมูที่ 8  
ตําบลพระบาท 

กองชาง อยูระหวางดําเนินงาน 
สัญญาเลขที่ 118/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
2 กันยายน ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ 1,111,101.-
บาท 

 

14 โครงการติดตั้งถังกรองนํ้าและมอเตอร
สูบนํ้าระบบประปาหมูบาน ภายใน
ชุมชนบานหนองปลอง หมูที่ 5  ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- ติดตั้งถังกรองนํ้าและมอเตอรสูบนํ้า
ระบบประปาหมูบาน โดยทําการติดตั้ง
ถั งกรอง นํ้า ,ติดตั้ งปม สูบ นํ้าพรอม
ตูควบคุมและติดตั้งอุปกรณอ่ืนๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค

300,000 ชุมชนบานหนอง
ปลอง 
หมูที่ 5  

ตาํบลพระบาท 

กองชาง อยูระหวางดําเนินงาน 
สัญญาเลขที่ 58/๒๕๕๙ ลงวันที่ 4
เมษายน ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญาวันที่ 
3 กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ 300,000.-

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๖๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
นคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา67/106ลําดับที่ 5 

บาท 

15 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานฟอน   
หมูที่  2  ตําบลชมพู  อําเภอเ มือง 
จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานฟอน  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 70/106 ลําดับที่ 1 

70,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบานฟอน 
หมูที่ 2 

ตาํบลชมพู 
 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งไฟสาธารณะ ภายในชุมชน
บานฟอน  ทําใหประชาชนได รับ
ความสะดวกและปลอดภัยในยาม
ค่ํ าคื น  ประชาชนมี ไฟฟ า ใช  ใน
ครัวเรือน 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน 30,135.49 บาท 

 

16 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานหวยหลอ 
หมูที่  2 ตําบลชมพู   อําเภอเ มือง 
จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานหวยหลอ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

100,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบานหวยหลอ 
หมูที่ 2 
ตาํบลชมพู 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งไฟสาธารณะ ภายในชุมชน

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๖๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 70/106 ลําดับที่ 2 

บานหวยหลอทําใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและปลอดภัยในยาม
ค่ํ าคื น  ประชาชนมี ไฟฟ า ใช  ใน
ครัวเรือน 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 98,678.25บาท 

17 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ  ภายในชุมชนบานแพะ
ดอนตัน  หมูที่ 9 ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานแพะดอน
ตนั  ซอยศาลา SML  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 70/106 ลําดับที่ 3 
 

150,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบาน 
แพะดอนตัน  

หมูที่ 9ตําบลชมพู 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งไฟสาธารณะ ภายในชุมชน
บานแพะดอนตัน  ซอยศาลา SML 
ทําใหประชาชนไดรับความสะดวก
แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย ใ น ย า ม ค่ํ า คื น 
ประชาชนมีไฟฟาใชในครัวเรือน 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 149,286.12 บาท 

 

18 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ  ภายในชุมชนบานหนองหา

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ

250,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบาน 
หนองหาตะวันตก 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๖๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตะวันตก หมูที่ 10 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

สาธารณะ  ภายในชุมชนบานหนองหา
ตะวันตก ทางเช่ือมตอไปบานไรขวง
เปาหลังวัด  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 71/106ลําดับที่ 12 

หมูที่ 10 
ตาํบลปงแสนทอง 

โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งไฟสาธารณะ ภายในชุมชน
บานหนองหาตะวันตก ทางเช่ือม
ตอไปบานไรขวงเปาหลังวัด ทําให
ประชาชนไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในยามค่ําคืน ประชาชนมี
ไฟฟาใชในครัวเรือน 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 249,247.19 บาท 

19 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ  ภายในชุมชนบานศรีกํ้า 
หมูที่  1 ตําบลปงแสนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 
 

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานศรีกํ้าหมู
ที่ 1 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา72/106 ลําดับที่ 13 

1,000,000 
(เงินอุดหนุน) 
(-๑,๐๐๐,๐๐๐) 

๐ 
 

ชุมชนบานศรีกํ้า 
หมูที่ 1  

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓/
๒๕๕๙ ลง วันที่  ๑๔ มิ ถุน ายน 
๒๕๕๙ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
 
 

 

20 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ  ภายในชุมชนบานวังแควง 

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ

150,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบานวังแควง 
หมูที่ 2 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๖๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
หมูที่ 2 ตําบลปงแสนทองอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

สาธารณะ ภายในชุมชนบานวังแควง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 72/106 ลําดับที่ 14 

 ตาํบลปงแสนทอง โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งไฟสาธารณะ ภายในชุมชน
บานวังแควงทําใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกและปลอดภัยในยาม
ค่ํ าคื น  ประชาชนมี ไฟฟ า ใช  ใน
ครัวเรือน 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 114,524.69 บาท 

21 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ  ภายในชุมชนบานลําปาง
กลางตะวันตก หมูที่ 3 ตําบลปงแสน
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ  ซอยสุดทายไปศาลาขาง
ซอยทางเขาปาชาภายในชุมชนบาน
ลําปางกลางตะวันตก 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 70/106 ลําดับที่ 4 

400,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบานลําปาง 
กลางตะวันตก  

หมูที่ 3  
ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งไฟสาธารณะ ซอยสุดทายไป
ศาลาขางซอยทางเขาปาชาภายใน
ชุมชนบานลําปางกลางตะวันตก 
ทําใหประชาชนไดรับความสะดวก
แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย ใ น ย า ม ค่ํ า คื น 
ประชาชนมีไฟฟาใชในครัวเรือน 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๖๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
จํานวน 380,085.92บาท 

22 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะภายในชุมชนบานชาง  หมูที่ 
7 ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานชาง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 70/106ลําดับที่ 5 

180,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

ชุมชนบานชาง 
หมูที่ 7  

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งไฟสาธารณะ ภายในชุมชน
บานชางทําใหประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยในยามค่ําคืน 
ประชาชนมีไฟฟาใชในครัวเรือน 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 174,027.37  บาท 

 

23 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานแมกืย 
หมูที่  9 ตําบลปงแสนทอง อําเภอ
เมือง  จังหวัดลําปาง 

 - อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานแมกืย
ซอย 5  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 71/106ลําดับที่ 6  

150,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบานแมกืย 
หมูที่ 9 

ตําบลปงแสนทอง 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งไฟสาธารณะ ภายในชุมชน
บานแมกืยซอย 5ทําใหประชาชนได
รับความสะดวกและปลอดภัยใน
ยามค่ําคืน ประชาชนมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๖๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 143,345.45 บาท 

24 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ  ภายในชุมชนบานบุญเกิด  
หมูที่ 2  ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานบุญเกิด
บริเวณซอย 4 ซอย 6 ซอยราน 
มุมสบาย 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 71/106 ลําดับที่ 7 

250,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบานบุญเกิด  
หมูที่ 2   

ตาํบลพระบาท 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งไฟสาธารณะ ภายในชุมชน
บานบุญเกิดบริเวณซอย 4 ซอย 6 
ซอยรานมุมสบาย  ทําใหประชาชน
ไดรับความสะดวกและปลอดภัยใน
ยามค่ําคืน ประชาชนมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 240,726.37  บาท 

 

25 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานกอกชุม 
หมูที่ 6 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานกอกชุม 
จ ากบ าน เ ลขที่  11 / 4  ถึ ง  9 / 1 
บานเลขที่ 30 จนสุดซอย 

100,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบานกอกชุม 
หมูที่ 6   

ตาํบลพระบาท 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดตั้งไฟสาธารณะ ภายในชุมชน
บานกอกชุม จากบานเลขที่ 11/4 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๖๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 71/106  ลําดับที่ 8 

ถึง 9/1 บานเลขที่ 30 จนสุดซอย
ทําใหประชาชนไดรับความสะดวก
แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย ใ น ย า ม ค่ํ า คื น 
ประชาชนมีไฟฟาใชในครัวเรือน 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 99,494.27  บาท 

26 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนจิตตอารีวิล
เลจ 1 หมูที่ 6 ตําบลพระบาท อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ  ภายในชุมชนจิตตอารีวิล
เลจ 1 บริเวณถนนเช่ือมตออาคาร        
อเนกประสงคไปถนนเฮือนสายคํา 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 71/106ลําดับที่ 9   
 

100,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนจิตตอารีวิล
เลจ 1 
หมูที่ 6 

ตาํบลพระบาท 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ง
ไฟสาธารณะ  ภายในชุมชนจิตต
อารีวิลเลจ 1 บริเวณถนนเช่ือมตอ
อาคารอเนกประสงคไปถนนเฮือน
สายคําทําใหประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยในยามค่ําคืน 
ประชาชนมีไฟฟาใชในครัวเรือน 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน 78,255.45 บาท 

 

27 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ - อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย 150,000 ชุมชนบานหนองหา กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๖๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
สาธารณะ  จากชุมชนบานหนองหา
ตะวันออก หมู 7 ไปเช่ือมตอทางไป
ชุมชนบ านหนอง วัว เฒ า  ห มู ที่  7 
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ จากชุมชนบานหนองหา
ตะวันออก หมู 7 ไปเช่ือมตอทางไป
ชุมชนบานหนองวัวเฒา  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 71/106 ลําดับที่ 10 

(เงินอุดหนุน) ตะวันออก  
หมู 7 ไปเช่ือมตอ

ทางไปชุมชน 
บานหนองวัวเฒา  

หมูที่ 7  
ตาํบลพระบาท 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ง
ไฟสาธารณะ  จากชุมชนบานหนอง
หาตะวันออก หมู 7 ไปเช่ือมตอทาง
ไปชุมชนบานหนองวัวเฒาทําให
ประชาชนไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในยามค่ําคืน ประชาชนมี
ไฟฟาใชในครัวเรือน 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน 144,812.12 บาท 
 

28 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานกลวย
แพะ หมูที่ 2 ตําบลกลวยแพะอําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยทํา
การขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ ง ไฟ
สาธารณะ ภายในชุมชนบานกลวยแพะ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 หนา 
71/106 ลําดับที่ 11 

150,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบานกลวย
แพะ 
หมูที่ 2  

ตําบลกลวยแพะ 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ง
ไฟสาธารณะ  ภายในชุมชนจิตต
อารีวิลเลจ 1 บริเวณถนนเช่ือมตอ
อาคารอเนกประสงคไปถนนเฮือน
สายคําทําใหประชาชนไดรับความ

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๖๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
สะดวกและปลอดภัยในยามค่ําคืน 
ประชาชนมีไฟฟาใชในครัวเรือน 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน 147,924.- บาท 

29 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย ภายในชุมชนบาน
ยาเปา หมูที่ 1   ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย  ภายในชุมชนบานยาเปา 
และติดตั้ งอุปกรณอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา68/106 ลําดับที่ 8 

100,000 ชุมชนบานยาเปา  
หมูที่ 1 ตําบลชมพู 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยติดตั้ ง สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย  และติดตั้ ง
อุปกรณอ่ืน ๆ  ภายในชุมชนบานยา
เปา  หมู ที่  1   ตํ าบลชมพูทําให
ป ร ะ ช า ชน ใน ชุ มชน เ กิ ด ค วา ม
ปลอดภัยในการใชยานพาหนะใน
การขับขี่ 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน  10๐,๐๐๐.-บาท 

 

30 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสง อาทิตย ภายในชุมชน
บานตา หมูที่ 10 ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย ภายในชุมชนบานตา และ
ติดตั้งอุปกรณอ่ืนๆตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

100,000 ชุมชนบานตา 
หมูที่ 10 ตําบลชมพู 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยติดตั้ ง สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย  และติดตั้ ง
อุปกรณอ่ืน ๆ  ภายในชุมชนบานตา 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๗๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 หนา 
67/106 ลําดับที่ 6 

ห มู ที่  1 0  ตํ า บ ล ช ม พู  ทํ า ใ ห
ป ร ะ ช า ชน ใน ชุ มชน เ กิ ด ค วา ม
ปลอดภัยในการใชยานพาหนะใน
การขับขี่ 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน  10๐,๐๐๐.-บาท 

31 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย ภายในชุมชนบาน
ปงแสนทอง หมูที่ 1 ตําบลปงแสน
ทอง   อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย  ภายในชุมชนบานปงแสน
ทอง และติดตั้งอุปกรณอ่ืนๆตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 68/106 ลําดับที่ 7 

100,000 ชุมชนบาน 
ปงแสนทอง  

หมูที่ 1 
ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยติดตั้ ง สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย และติดตั้ ง
อุปกรณอ่ืนๆ ภายในชุมชนบานปง
แสนทอง หมูที่ 1ตําบลปงแสนทอง
ทําใหประชาชนในชุมชนเกิดความ
ปลอดภัยในการใชยานพาหนะใน
การขับขี่ 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน  10๐,๐๐๐.-บาท 

 

32 
 

โครงการติดตั้ งตูควบคุมไฟฟาแสง
สวาง  ตําบลกลวยแพะและตําบล 

- ติ ดตั้ งตู ค วบคุม ไฟฟ าแสงสว า ง  
ตําบลกลวยแพะ และตําบลพระบาท  

600,000 ตําบลกลวยแพะและ
ตาํบลพระบาท   

กองชาง อยูระหวางดําเนินงาน 
เลขที่สัญญา 127/2559 ลงวันที่ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๗๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
 
 
 

พระบาท ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค
นคร จํานวน 80 ตู และติดตั้งไฟสอง
สวางชนิดโคมถนนแบบหลอด LED 
ภายในชุมชนบานผาลาด 

ในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
จํานวน  40  ตู  และติดตั้งไฟสอง
สวางชนิดโคมถนนแบบหลอด LED 
ภายในชุมชนบานผาลาด และติดตั้ง
อุปกรณอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 67/106 ลําดับที่ 4 

ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

14 กันยายน 2559 ส้ินสุดสัญญา 
13 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 
448,000.- บาท  

33 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอส
ฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบาน
ฟอน  ถึงบริเวณทางหลวงแผนดิน 
สายนครสวรรค-เ ชียงราย หมูที่  2 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติก 
คอนกรีต ขนาดความกวางประมาณ 
3.00 -4.00 เมตร ยาวประมาณ 
900.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
3,520.00 ตารางเมตรและงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นครตามเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 หนา 98/106 ลําดับที่ 27 

1,232,,000 
(-๒๓๕,๐๐๐) 
๙๙๗,๐๐๐ 

 

ชุมชนบานฟอน ถึง
บริเวณทางหลวง

แผนดิน สาย
นครสวรรค-
เชียงราย 

หมูที่ 2ตําบลชมพู 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอน 
กรีต  ภายในชุมชนบานฟอน  ถึง
บริ เ วณทางหลวงแผนดิน  สาย
นครสวรรค -เ ชีย งราย  ห มู ที่  2 
ตํ าบลชมพู  ทํ า ให ผิ วจ ราจร ได
มาตรฐาน ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๗๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
จํานวน  997,๐๐๐.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๒/
๒๕๕๙ ล ง วันที่  ๑๗ สิ งห าคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๒๓๕,๐๐๐.-บาท 

34 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอส
ฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบานศรี
หมวดเกลา 1   ตั้งแตบริเวณวัดบาน
ศรีหมวดเกลาถึงปายชุมชนบานหนอง
ยาง หมูที่ 4 ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

- ปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติก 
คอนกรีต ขนาดความกวางประมาณ 
4.00 เมตร ยาวประมาณ 553.00 
เมตรหรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,212.00 
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 100/106 ลําดับที่ 33 

775,000 
(-๒,๐๐๐) 
๗๗๓,๐๐๐ 

ชุมชนบานศรีหมวด
เกลา 1 ตั้งแต

บริเวณวัดบานศรี
หมวดเกลาถึงปาย

ชุมชนบานหนองยาง 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอน 
กรีตภายในชุมชนบานศรีหมวดเกลา 
1 ตั้งแตบริเวณวัดบานศรีหมวด
เกลาถึงปายชุมชนบานหนองยาง 
หมูที่ 4 ตําบลชมพู ทําใหผิวจราจร
ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน  773,๐๐๐.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๒/
๒๕๕๙ ล ง วันที่  ๑๗ สิ งห าคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๒,๐๐๐.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๗๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
35 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอส

ฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบาน
กาดเมฆตะวันออก(หมูบานเวียงบัว) 
ตั้งแตบริเวณปายทางเขาหมูบาน  ถึง
ถนนเลียบคลองชลประทาน หมูที่ 5 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- ปรับปรุงถนนเดิมดวย แอสฟลทติก 
คอนกรีตขนาดความกวางประมาณ 
6.00 เมตร ยาวประมาณ 475.00  
เมตรหรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,850.00 
ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 98/106 ลําดับที่ 25 

1,000,000 
(-๒,๐๐๐) 
๙๙๘,๐๐๐ 

 

ชุมชนบานกาดเมฆ
ตะวันออก 

(หมูบานเวียงบัว) 
หมูที่ 5 ตําบลชมพู  

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอน 
กรี ตภาย ในชุมชนบ านกาดเมฆ
ตะวันออก(หมูบานเวียงบัว) ตั้งแต
บริเวณปายทางเขาหมูบาน  ถึงถนน
เลียบคลองชลประทาน หมูที่  5 
ตํ าบลชมพู  ทํ า ให ผิ วจ ราจร ได
มาตรฐาน ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน  998,๐๐๐.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๗/
๒๕๕๙ ลง วันที่  ๓๐ มิ ถุน ายน 
๒๕๕๙ จํานวน ๒,๐๐๐.-บาท 

 

36 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอส
ฟลทติกคอนกรีต และกอสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต  ภายในชุมชน 
บานหนองหัวหงอก ซอย 7 หมูที่ 9 

- ปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลทติก 
คอนกรีต ขนาดความกวางประมาณ 
5 .00  - 6 .00  เมตร  ความยาว
ประมาณ 388.00 เมตร หรือพื้นที่ไม

1,835,000 
(-๒,๐๐๐) 

๑,๘๓๓,๐๐๐ 
 

ชุมชนบาน 
หนองหัวหงอก ซอย 7   

หมูที่ 9ตําบลชมพู 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอนก
รีตภายในชุมชน บานหนองหั ว
หงอก ซอย 7 หมูที่ 9 ตําบลชมพู   

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๗๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตําบลชมพู    อําเภอเ มือง จังหวัด
ลําปาง 

นอยกวา 2,128 ตารางเมตร และ
กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดความกวางประมาณ 3.00 - 
5.00 เมตร  ความยาวประมาณ 
600.00 เมตร หรือพื้นที่   ไมนอย
กวา 2,459.20 ตารางเมตร และงาน
อ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559หนา 
101/106ลําดับที่ 37 

ทํ า ใ ห ผิ ว จ ร า จ ร ไ ด ม า ต ร ฐ า น 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
สัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน  1,833,๐๐๐.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๒/
๒๕๕๙ ล ง วันที่  ๑๗ สิ งห าคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๒,๐๐๐.-บาท 
 

37 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอส
ฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชนบานตา
หมูที่  10 ตําบลชมพู  อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

- ปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลท 
ติกคอนกรีต จุดที่ 1 ขนาดความกวาง
ประมาณ 4.00 - 9.00 เมตร ความ 
ยาวประมาณ 659.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 3,005.50 ตาราง
เ มต ร จุ ด ที่  2  ขนา ด ควา มกว า ง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาว

1,444,000 
(-๙๑,๕๙๘.๕๙) 
๑,๓๕๒,๔๐๑.๔๑ 

ชุมชนบานตา 
หมูที่ 10 
ตาํบลชมพู 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอน 
กรีตภายในชุมชนบานตา หมูที่ 10 
ตํ าบลชมพู  ทํ า ให ผิ วจ ราจร ได
มาตรฐาน ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๗๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประมาณ 280.00 เมตร   หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 1,120 .00 ตารางเมตร 
และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 99/106 ลําดับที่ 32 

จํานวน   1,287,274.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๗/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ จํานวน ๙๑,๕๙๘.๕๙ บาท 

38 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอส
ฟลทติกคอนกรีต พรอมระบบระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บานสันติภาพ หมูที่ 2 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง ตั้งแต
บริเวณซอย 4/2 ถึงซอย4/4 

- ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ความกวางประมาณ 5.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 750.00 ตาราง
เมตร และกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 100.00 
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

262,000 
(-262,000) 

๐ 
 

ชุมชนบานสันติภาพ  
หมูที่ 2  

ตาํบลพระบาท 

กองชาง โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๒/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
จํานวน ๒๖๒,๐๐๐.-บาท  
 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๗๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
หนา99/106 ลําดับที่ 28 

39 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บานผาลาด (วังหลวง) หมูที่ 4 ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- ปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลท 
ติกคอนกรีตภายในชุมชนบานผาลาด 
(วังหลวง) ตั้งแตทางแยกจากถนนการ
ไฟฟาฝายผลิตฯ เขาไปในชุมชนบาน
ผาลาด โดยทําการปรับปรุงถนนเดิม
ดวยแอสฟลทติก คอนกรีต ขนาด
ความกวางประมาณ 3.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 1,225.00 เมตร 
หรือพื้นที่ ไมนอยกวา 4,287.50 
และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 98/106ลําดับที่ 26 

1,500,000 ชุมชนบานผาลาด  
(วังหลวง) หมูที่ 4  
ตําบลพระบาท 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอน 
กรีตภายในชุมชนบานผาลาด(วัง
หลวง) หมูที่ 4 ตําบลพระบาท ทํา
ใหผิวจราจรไดมาตรฐาน ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน  1,483,000.-บาท 
 

 

40 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บานหัวทุงสามัคคี ตั้งแตบริเวณปาย

- ปรับปรุงถนนเดิมดวยแอสฟลท 
ติ ก ค อ น ก รี ต  ข นา ด ค ว า ม ก ว า ง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 

644,000 ชุมชนบาน 
หัวทุงสามัคคี   

หมูที่ 8 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอน 
กรีต ภายในชุมชนบานหัวทุงสามัคคี 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๗๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ทางเขาชุมชน  ถึงบริเวณแยกประปา
ชุมชนบานหัวทุ งสามัคคี   หมูที่  8 
ตาํบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง  

460.00 เมตรหรือพื้นที่ไมนอยกวา 
1,840.00 ตารางเมตร และงานอ่ืน 
ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข
ลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559หนา 
100/106 ลําดับที่ 36 

 ตาํบลพระบาท ตั้งแตบริเวณปายทางเขาชุมชน  ถึง
บริเวณแยกประปาชุมชนบานหัวทุง
สามัคคี  หมูที่  8 ตําบลพระบาท 
ทํ า ใ ห ผิ ว จ ร า จ ร ไ ด ม า ต ร ฐ า น 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
สัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน  642,000.-บาท 

41 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีตภายในชุมชน
บานกลวยแพะ ซอย 11 ถึง ซอย15  
หมูที่ 2 ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

- ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดความกวางประมาณ 4.00 - 
5.00 เมตร  ความยาวประมาณ 
490.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
2,090.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 99/106 ลําดับที ่30 

737,000 
(-๒๔,๐๐๐) 
๗๑๓,๐๐๐ 

ชุมชนบานกลวยแพะ 
ซอย 11 ถึง ซอย15 

หมูที่ 2  
ตําบลกลวยแพะ 

กองชาง อยูระหวางดําเนินงาน 
สัญญาเลขที่ 89/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
30  มิถุนายน ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ 713,000.-
บาท 
โอนลดงบประมาณครั้งที่ ๒๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๒๔,๐๐๐.-บาท 

 

42 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวย - ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 445,000 ชุมชนบานกลวยแพะ กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๗๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
แอสฟลทติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บานกลวยแพะ ซอย 9 หมูที่ 2 ตําบล
กลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

ขนาดความกวาง ประมาณ 4.50 
เมตร ความยาวประมาณ 270.00 
เ ม ต ร  ห รื อ พื้ น ที่ ไ ม น อ ย ก ว า 
1,215.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 99/95ลําดับที่ 31 

ซอย 9หมูที่ 2  
ตําบลกลวยแพะ 

ไดถนนเดิมดวยแอสฟลทติกคอน 
กรีต ภายในชุมชนบานกลวยแพะ 
ซอย 9 หมูที่ 2 ตําบลกลวยแพะทํา
ใหผิวจราจรไดมาตรฐาน ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน  443,000.-บาท 
 

43 โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอส
ฟลทติกคอนกรีตภายในชุมชนบาน
กลวยกลาง ซอย 3/1 ถึงบริ เวณ
สะพาน หมูที่  5 ตําบลกลวยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- ปรับปรุงถนนเดิม ดวยแอสฟลท 
ติ ก ค อ น ก รี ต  ข นา ด ค ว า ม ก ว า ง
ประมาณ 4.00 เมตร  ความยาว
ประมาณ 740.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 2,960.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 99/106 ลําดับที่ 29 

1,050,000 ชุมชนบานกลวย
กลาง ซอย 3/1 ถึง
บริเวณสะพาน หมูที่ 
5 ตําบลกลวยแพะ 

กองชาง อยูระหวางดําเนินงาน 
สัญญาเลขที่ 107/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
27  กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุด
สัญญาวันที่ 25 กันยายน ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ 1,047,000.-
บาท 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๗๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
44 โค ร งการ ป รับป รุ งถนน เดิ มด ว ย

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบาน
หวยหลอ บริเวณซอย 4 และในซอย
บานเลขที่  524/1 หมูที่  2 ตําบล
ชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- ปรับปรุงถนนเดิมดวยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบานหวยหลอ 
ขนาดความกวางประมาณ 2.50 - 
4.00 เมตร  ความยาวประมาณ 
417.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
1,303.50 ตารางเมตรและงานอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา100/106 ลําดับที่ 35 

730,000 ชุมชนบานหวยหลอ 
บริเวณซอย 4  

และในซอยบานเลขที่ 
524/1 หมูที่ 2  

ตาํบลชมพู 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
เลขที่สัญญา  122/2559 ลงวันที่  
6  กันยายน 2559  ส้ินสุดสัญญา  
5  พฤศจิกายน 2559  
จํานวนเงิน  495,000.- บาท 

 

45 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบานศาลาดอน หมู
ที่ 3 ตาํบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง  ตั้ งแตบาน เลขที่  38 ถึ ง 
38/1, ซอย 13,14  

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวางประมาณ 3.00 - 
4.00 เมตร  ความยาวประมาณ 
217.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
806.00 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

451,360 
(-451,360) 

๐ 
 

ชุมชนบาน 
ศาลาดอน หมูที่ 3 

ตาํบลชมพู 

กองชาง โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๒/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
จํานวน ๔๕๑,๓๖๐.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๘๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา100/106 ลําดับที่ 34 

46 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบานกาด เมฆ  
ตะวันตก ซอยรานบัวคาของเกา หมูที่ 
5 ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบานกาดเมฆตะวันตก 
ขนาดความกวาง 2.00 เมตร และ 
4.00 เมตร  ความยาวประมาณ 
81.00 เมตร หรือพื้นที่ไม นอยกวา 
280.00 ตารางเมตร และงาน  อ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 94/106 ลําดับที่ 4 

157,000 ชุมชนบานกาดเมฆ  
ตะวันตก  

ซอยรานบัวคาของเกา 
หมูที่ 5 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายใน
ชุมชนบานกาดเมฆ  ตะวันตก ซอย
รานบัวคาของเกา หมูที่  5 ตําบล
ชมพู  อําเภอเมือง ทําใหผิวจราจร
ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน 157,000.-บาท 
 

 

47 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบานหนองยางซอย 
2 หมูที่ 8 ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวาง 3.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 323.00 เมตร หรือ
พื้นที่ ไมนอยกวา 969.00 ตาราง

542,000 ชุมชนบาน 
หนองยางซอย 2       

หมูที่ 8  ตําบลชมพู 

กองชาง อยูระหวางดําเนินงาน 
สัญญาเลขที่ 84/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
11 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ิน สุ ด
สัญญาวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๘๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 96/106 ลําดับที่ 15 

จํานวนงบประมาณ 540,000.-
บาท 
 

48 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบานแพะดอนตัน 
บริเวณในซอยเยื้องรานไทยทอยส  ลง
จากสะพานยกระดับถนนซุปเปอร
ไฮเวย เสนเล่ียงเมือง  หมูที่ 9  ตําบล
ชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบานแพะดอนตัน ขนาด
ความกวางประมาณ 4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 435.00 เมตร 
หรือพื้นที่ ไมนอยกวา 1 ,740.00 
ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา95/106 ลําดับที่ 13 
 

975,000 
(-๘๖,๑๑๒) 
๘๘๘,๘๘๘ 

ชุมชนบาน 
แพะดอนตัน 

หมูที่ 9 
ตาํบลชมพู 

 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไดถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชน
บานกาดเมฆ  ตะวันตก ซอยรานบัว
คาของเก า หมูที่  5  ตําบลชมพู  
อําเภอเ มือง ทํ าให ผิ วจราจรได
มาตรฐาน ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน 880,906.-บาท 
โอนลดงบประมาณครั้งที่ ๒๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๘๖,๑๑๒.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๘๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
49 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในชุมชนบานลําปางกลาง
ตะวันออกบริเวณซอยบานเลขที่ 434  
หมูที่  11  ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภ า ย ใ น ชุ ม ช นบ า น ลํ า ป า งก ล า ง
ตะวันออก ขนาดความกวาง 3.50 
เมตร และ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 121.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 451.50 ตารางเมตร และ
งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 96/106ลําดับที่ 18 

254,000 ชุมชนบานลําปาง
กลางตะวันออก

บริเวณซอย
บานเลขที่ 434  

หมูที่ 11 
ตาํบลชมพู 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายใน
ชุมชนบานลําปางกลางตะวันออก
บริเวณซอยบานเลขที่ 434  หมูที่ 
11  ตําบลชมพู ทําใหผิวจราจรได
มาตรฐาน ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน 254,000.-บาท 
 

 

50 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เห ล็ก ภาย ในชุมชนบ านหมอสม
บริเวณซอยบานอาจารยวรพจน  หมูที่ 
2 ตําบลปงแสนทอง อําเภอเ มือง 
จังหวัดลําปาง 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบานหมอสม ขนาดความ
กวางประมาณ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 103.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 412.00 ตารางเมตร และ
งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางคนคร 

230,000 ชุมชนบาน 
หมอสม หมูที่ 2  
ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ยังไมไดดําเนินงาน   
แตขออนุมัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๘๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 96/106 ลําดับที่ 17 

 

51 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบานเลขที่ 338 ภายใน
ชุมชนบานหมอสม หมูที่ 2 
ตาํบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง  

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวางประมาณ 4.00 
เมตร ความยาวประมาณ 91.00 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 364.00 ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 94/106 ลําดับที่ 7 
 

204,000 
 

ชุมชนบานหมอสม 
หมูที่ 2 

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
บานเลขที่ 338 ภายในชุมชนบาน
หมอสม หมูที่ 2ตําบลปงแสนทอง
ทํ า ใ ห ผิ ว จ ร า จ ร ไ ด ม า ต ร ฐ า น 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
สัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน 204,000.-บาท 

 

52 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก  
คอนกรีต ภายในชุมชนบานทุงกูดาย 
ตั้งแตบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม ถึงถนนซุปเปอรไฮเวยลําปาง -
เชียงใหม  หมูที่ 6 ตําบลปงแสนทอง 

- กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดความกวางประมาณ 5.00 
เมตร ความยาวประมาณ 255.00 
หรือพื้นที่ ไมนอยกวา 1 ,275.00 
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ

574,000 ชุมชนบานทุงกูดาย   
หมูที่ 6  

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ยังไมไดดําเนินงาน   
แตขออนุมัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๘๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 93/106ลําดับที่ 2 

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

53 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบานทุ ง กูด าย 
ตั้งแตขางบานเลขที่  86/2 ถึงขาง
บานเลขที่ 94 หมูที่ 6 ตําบลปงแสน
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวางประมาณ 4.00 
เมตร ยาวประมาณ 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 600.00 ตาราง
เมตรและงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 95/106 ลําดับที่ 10 

386,000 ชุมชนบานทุงกูดาย        
หมูที่ 6  

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ยังไมไดดําเนินงาน   
แตขออนุมัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 

54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เห ล็ ก ภ าย ใน ชุมชนบ านกาด ใต 
บริเวณบานเลขที่ 9/5  หมูที่ 7 ตําบล
ปงแสนทอง  อําเภอเ มือง จังหวัด
ลําปาง 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวางประมาณ 4.00 
เมตร ความยาวประมาณ 220.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 880.00 
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ

492,000 ชุมชนบาน 
กาดใต บริเวณ
บานเลขที่ 9/5   

หมูที่ 7  
ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายใน
ชุมชนบานกาดใต บริเวณบานเลขที่ 
9/5  หมูที่ 7 ตําบลปงแสนทองทํา
ใหผิวจราจรไดมาตรฐาน ประชาชน

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๘๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 94/106ลําดับที่ 8 
 

ไดรับความสะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน 492,000.-บาท 

55 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบานสบตุย บริเวณ
ซอย  9 ,ซอยหน าวัดสบตุย ,  ซอย
บานเลขที่  340, ซอยบ านเลขที่ 
226/1 หมูที่ 8 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบานสบตุย ขนาดความ
กวางประมาณ 2.00 - 4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 574.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,740 ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  96/106 ลําดับที่ 14 

975,000 ชุมชนบานสบตุย 
หมูที่ 8  

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง อยูระหวางดําเนินงาน 
สัญญาเลขที่ 101/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
13 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ิน สุ ด
สัญญาวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ 973,000.-
บาท 
 

 

56 โครงการกอสรางถนน แอสฟลทติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบานสําเภา 
บริเวณวัดสําเภา-ปายชุมชนหมูที่ 9 

- กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดความกวางประมาณ 4.00 
เมตร ความยาวประมาณ 410.00 

738,000 ชุมชนบานสําเภา 
บริเวณวัดสําเภา-
ปายชุมชนหมูที่ 9  

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไ ด ถ นนแ อสฟ ลท ติ กคอ นกรี ต 
ภายในชุมชนบานสําเภา บริเวณวัด

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๘๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตํ าบลปงแสนทอง   อํา เ ภอเ มือ ง 
จังหวัดลําปาง 

เมตรหรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,640.00 
ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  93/106 ลําดับที่ 3 

ตาํบลปงแสนทอง สําเภา-ปายชุมชนหมูที่ 9 ตําบลปง
แ ส น ท อ ง ทํ า ใ ห ผิ ว จ ร า จ ร ไ ด
มาตรฐาน ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน 736,000.-บาท 

57 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เห ล็ ก ภาย ใน ชุมชนบ านป า ขาม 
บริเวณอูสาธิตการชาง เลียบคลอง
ชลประทาน  หมูที่ 1 ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวางประมาณ 4.00 
เมตร ความยาวประมาณ 110.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 440.00 
ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  95/106ลําดับที่ 12 

246,000 ชุมชนบานปาขาม 
หมูที่ 1 ตําบลพระ

บาท 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบานปาขาม บริเวณอูสาธิต
การชาง เลียบคลองชลประทาน  
หมูที่ 1 ตําบลพระบาท ทําใหผิว
จราจรไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน  246,000.-บาท 

 

58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เห ล็ก ภาย ในชุมชนบ านบุญ เ กิ ด 
จํานวน 6 ซอย หมูที่ 2 ตําบล 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวางประมาณ 2.50 - 
4.00 เมตร  ความยาวประมาณ 

933,000 
(-๕๐,๐๐๐) 
๘๘๓,๐๐๐ 

ชุมชนบานบุญเกิด 
หมูที่ 2  

ตาํบลพระบาท 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ 105/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
26 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ิน สุ ด

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๘๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
พระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 441.00 เมตรหรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1666.50 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  95/106 ลําดับที่ 11 

สัญญาวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ 851,000.-
บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๐/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท 

59 โครงการกอสรางถนน แอสฟลทติก 
คอนกรีต ทางเขาอางเก็บนํ้าวังเฮือ  
ชุมชนบานผาลาด  หมูที่ 4  ตําบล
พระบาท  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
เสนทางเขาไปยังอางเก็บนํ้าวังเฮือ 
เฉพาะชวงที่เปนถนนลูกรัง ความกวาง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 540.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 2,160.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 93/106ลําดับที่ 1 

750,000 ทางเขาอางเก็บ 
นํ้าวังเฮือ 

ชุมชนบานผาลาด  
หมูที่ 4    

ตาํบลพระบาท 

กองชาง ยังไมไดดําเนินงาน   
แตขออนุมัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๘๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
60 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีต ภายในหมูบานจิตตอารีวิลเลจ 
1บริเวณทางเขาชุมชน หมูที่ 6 ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ภาย ในห มูบานจิตตอารี วิลเลจ 1 
ขนาดความกวางประมาณ 5.00 
เมตร ความยาวประมาณ 65.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 325.00 
ตารางเมตรและงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 94/106ลําดับที่ 5 

200,000 บริเวณทางเขาชุมชน  
หมูที่ 6  

ตาํบลพระบาท 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนแอสฟลทติกคอนกรีตภายใน
หมูบานจิตตอารีวิลเลจ 1  บริเวณ
ทางเขาชุมชน  หมูที่ 6    ตําบล
พระบาท     ทําใหผิวจราจรได
มาตรฐาน ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน  200,000.-บาท 
 

 

61 โครงการกอสรางถนน แอสฟลทติก 
คอนกรีต ภายในชุมชนบานหนองหา
ตะวันออกบริเวณทางหลวงแผนดิน
หมาย เลข 11 (อินทรบุรี-เชียงใหม)    
ถนนเล่ียงเมือง หมูที่  7 ตําบลพระ
บาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบานหนองหาตะวันออก  
ความกวาง ประมาณ 5.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 630.00 เมตร 
พื้นที่รวมประมาณ 3,150.00 เมตร 
และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

1,417,500 ชุมชนบานหนองหา
ตะวันออก 
หมูที่ 7  

ตาํบลพระบาท 

กองชาง ยังไมไดดําเนินงาน   
แตขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓  กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๘๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 93/106ลําดับที่ 4 

62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบานหนองวัวเฒา 
บ ริ เ ว ณ ซ อ ย ต ร ง ข า ม ศ า ล า
เอนกประสงคหมูที่ 7 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวางประมาณ 3.50 
เมตร ความยาวประมาณ 9.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 31.50 ตาราง
เมตร และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 96/106ลําดับที่ 16 

20,000 ชุมชนบาน 
หนองวัวเฒา 

หมูที่ 7 ตําบลพระบาท 

กองชาง ยังไมไดดําเนินงาน   
แตขออนุมัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 

63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ภายในชุมชนประสบสุข  ซอย
2,5,8 หมู ที่  2 ตําบลกล วยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกวางประมาณ 3.00 – 
4.00 เมตร  ความยาวประมาณ 
183.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
634.00 ตารางเมตร และงาน  อ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

355,000 
(-๑,๐๐๐) 
๓๕๔,๐๐๐ 

ชุมชนประสบสุข   
ซอย 2,5,8 

หมูที่ 2 ตําบลกลวย
แพะ 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดถนนแอสฟลทติกคอนกรีตภายใน
ชุมชนประสบสุข  ซอย2,5,8 หมูที่ 
2 ตําบลกลวยแพะ ทําใหผิวจราจร
ไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๙๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  94/106ลําดับที่ 6 

จํานวน  354,000.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๒/
๒๕๕๙ ล ง วันที่  ๑๗ สิ งห าคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๑,๐๐๐.-บาท 

64 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบานชมพู 
ซอย 4 หมูที่ 7 ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางระบบระบายนํ้าคอนกรีต
เสริ ม เ ห ล็กขนาดØ 0 .40  เมต ร   
ความยาวประมาณ 80.00 เมตรและ
กอสร างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก 
ขนาดความกวาง 2.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 97.50 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 185.00 ตารางเมตร 
และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา   97/106ลําดับที่ 20 

320,000 ชุมชนบานชมพู  
ซอย 4 หมูที่ 7  

ตาํบลชมพู 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
เลขที่  120/2559  ลงวันที่  5 
กันยายน 2559 ส้ินสุดสัญญา 4 
พฤศจิกายน 2559  จํานวนเงิน 
270,600.-  บาท 

 

65 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานเลขที่ 

- กอสรางระบบระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณบานเลขที่ 233 

328,000 ชุมชนบาน 
ลําปางกลาง

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
เลขที่ 133/2559  ลงวันที่ 19

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๙๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
233 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานเลขที่ 321 ชุมชนบาน
ลําปางกลางตะวันตก หมูที่ 3 ตําบล
ปงแสนทอง อําเภอเ มือง จังหวัด
ลําปาง 

ขนาดØ 0 .60  เมตร  ความยาว
ประมาณ 90.00 เมตร และทําการ
กอสร างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก 
บริเวณบานเลขที่ 321 ขนาดความ
กวางประมาณ 3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 24.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา   72.00 ตารางเมตร และ
งาน อ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 96/106 ลําดับที่ 19 

ตะวันตก 
หมูที่ 3 

ตาํบลปงแสนทอง 

กันยายน 2559 ส้ินสุดสัญญา 18
ธันวาคม  2559  จํ านวน เ งิ น 
328,000.-  บาท 

66 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานกอก
ชุม ภายในชุมชนบานกอกชุม หมูที่ 6 
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

- โ ด ย ทํ า ก า ร ก อ ส ร า ง อ า ค า ร
อเนกประสงคคอนกรีต เสริมเหล็ก 
ขนาดความกวางประมาณ 12.00 
เมตร ความยาวประมาณ 12.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา144.00 
ตารางเมตรและงานอ่ืนๆ ตามแบบ

1,000,000 บานกอกชุม หมูที่ 6  
ตาํบลพระบาท 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
เลขที่ 128/2559  ลงวันที่ 15 
กันยายน 2559 ส้ินสุดสัญญา 13
มกร าคม 2559  จํานวน เ งิ น 
999,000.-  บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๙๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  92/106 ลําดับที่ 8 

67 โครงการกอสรางลานแอสฟลทติก 
คอนกรีตบริเวณวัดไรนานอย ชุมชน
บานหลวง หมูที่ 5 ตําบล ปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางลานแอสฟลทติกคอนกรีต 
พื้นที่ไมนอยกวา3,266.00 ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  98/106 ลําดับที่ 24 
 

1,340,000 ชุมชนบานหลวง  
หมูที่ 5  

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยกอสรางลานแอสฟลทติก 
คอนกรีตบรเิวณวัดไรนานอย ชุมชน
บานหลวง หมูที่  5 ตําบลปงแสน
ทองทําใหผิวลานไดมาตรฐานและ
ชุมชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมใน
ชุมชน 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน 1,333,000.- บาท 

 

68 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริม
เห ล็กบริ เวณศาลาอเนกประสงค 
ภายในชุมชนบานกาดโปง หมูที่  7 
ตาํบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

- กอสรางลานคอนกรีต เสริมเหล็ก 
พื้นที่ไมนอยกวา 1,047.00 ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

586,000 ชุมชนบานกาดโปง  
หมูที่ 7 

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง อยูระหวางดําเนินงาน 
สัญญาเลขที่ 106/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
27 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ิน สุ ด
สัญญาวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ 554,900.-

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๙๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  97/106 ลําดับที่ 23 

บาท 
 

69 โครงการกอสรางลานแอสฟลทติก 
คอนกรี ต  บริ เ วณสถานฌาปนกิจ 
ชุมชนบานหนองหาตะวันตก หมูที่ 10 
ตาํบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

- กอสรางลานแอสฟลทติกคอนกรีต 
พื้นที่ไมนอยกวา 1,265.00 ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 97/106 ลําดับที่ 21 

570,000 
(-๕๔,๐๐๐) 
๕๑๖,๐๐๐ 

ชุมชนบาน 
หนองหาตะวันตก     

หมูที่ 10   
ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดลานแอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณ
ศาลาอเนกประสงคบริเวณสถาน
ฌาปนกิจ ชุมชนบ านหนองห า
ตะวันตก หมูที่ 10 ตําบลปงแสน
ทองทําใหผิวลานไดมาตรฐานและ
ชุมชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมใน
ชุมชน 
ใช งบประ มาณในการ เบิ กจ า ย
จํานวน  516,๐๐๐.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๗/
๒๕๕๙ ลง วันที่  ๓๐ มิ ถุน ายน 
๒๕๕๙ จํานวน ๕๔,๐๐๐.-บาท 

 

70 โครงการกอสรางลานแอสฟลทติกคอน 
กรีตบริเวณศาลาอเนกประสงค  ชุมชน
บานกลวยหลวง ซอย 8  หมูที่  1 

- กอสรางลานดวยแอสฟลทติกคอนก
รีต ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 760.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

350,000 ชุมชนบานกลวยหลวง 
ซอย 8 
หมูที่ 1  

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดลานแอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณ
ศาลาอเนกประสงคบริ เวณศาลา

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๙๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

เมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  97/106 ลําดับที่ 22 

ตําบลกลวยแพะ อเนกประสงค  ชุมชนบานกลวยหลวง 
ซอย 8  หมูที่ 1 ตําบลกลวยแพะทํา
ใหผิวลานไดมาตรฐานและชุมชนมี
สถานที่ประกอบกิจกรรมในชุมชน 
 ใช งบประมาณในการเบิ กจ าย
จํานวน  345,๐๐๐.-บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๙๕ 
 



 

 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การบรกิารสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลของ

เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
- จัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาล
เมืองเขลางคนคร จํานวน 1 แหง (เม่ือ
ไ ด รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององค ก รปกครองส วนทองถิ่ น 
(จ.ส.ท.) ใหจัดตั้งสถานธนานุบาลของ
เทศบาล ตามหลักเกณฑที่กระทรวง 
มหาดไทยกําหนด)  และครุภัณฑตางๆ
ที่เก่ียวของและจําเปน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  9/106 

4,000,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียัง มิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เม่ือวันที่ 
15สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

 

2 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  
 

- จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 6,000 ซีซี แบบกระบะเททาย 

1,980,000 
(-๑๗,๐๐๐) 

๑,๙๖๓,๐๐๐ 

เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 1,963,000.- บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๙๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การบรกิารสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
จํานวน  1 คัน  (ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 65/106 ลําดับที่ 2 

 
 โอนลดงบประมาณครั้งที่ ๒๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๑๗,๐๐๐.-บาท 

3 โครงการจัดซ้ือรถบดไมนอยกวา 3 
ตัน พรอมเครื่องลากจูง  

- จัดซ้ือรถบดไมนอยกวา 3 ตัน พรอม
เครื่องลากจูง จํานวน 1 คัน (ตาม
ราคาทองถิน่) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 65/106 ลําดับที่ 1 

2,700,000 
(-๓๐,๐๐๐) 

๒,๖๗๐,๐๐๐ 

เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 2,670,000.- บาท 
 โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท 

 

4 โ ค ร งการ ป รั บป รุ ง ต อ เ ติ มศ าล า
อเนกประสงคชุมชนบานยาเปา หมูที่ 
1 ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

- ปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค
เดิม ขนาดความกวาง 10.00 เมตร 
ความยาว 15.00 เมตร หรือขนาด
พื้นที่ ไมนอยกวา 312.00 ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

1,000,000 ชุมชนบานยาเปา 
หมูที่ 1 

ตาํบลชมพู 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
เ ล ข ที่  1 38 / 59  ล ง วันที่  2 8 
กันยายน 2559 ส้ินสุดสัญญา 26 
มก ร า คม  2 5 60  จํ า นว น เ งิ น 
989,000.- บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๙๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การบรกิารสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 92/106 ลําดับที่ 9 

5 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
ภายในชุมชนบานจอมเมือง หมูที่ 7 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 - กอสรางอาคารอเนกประสงค ขนาด
ความกวาง 12.00 เมตร  ขนาด
ความยาว 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 144.00 ตารางเมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 92/106ลําดับที่ 7 

1,000,000 ชุมชนบานจอมเมือง 
หมูที่ 7 

ตาํบลชมพู 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
เ ล ข ที่  1 29 / 59  ล ง วันที่  1 9 
กันยายน 2559 ส้ินสุดสัญญา 13 
มก ร า คม  2 5 60  จํ า นว น เ งิ น 
999,000.- บาท 

 

6 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบาน
ปงแสนทอง,ศรีกํ้า หมูที่ 1 ตําบลปง
แสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางศาลาอเนกประสงคคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกวางประมาณ 
10.00 เมตร ความยาวประมาณ 
32.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
320.00 ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

2,500,000 ชุมชนบาน 
ปงแสนทอง,ศรีกํ้า 

หมูที่ 1 
ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียัง มิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓กันยายน ๒๕๕๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๙๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การบรกิารสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 91/106 ลําดับที่ 3 

 

7 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบาน
ศรี กํ้า หมูที่  1 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 - ก อ ส ร า ง ศ าล าอ เ นก ปร ะ ส ง ค
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 5.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 20.00 ตารางเมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 91/106ลําดับที่ 4 

200,000 ชุมชนบานศรีกํ้า 
หมูที่ 1 

ตาํบลปงแสนทอง 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
เ ล ข ที่  1 47 / 59  ล ง วันที่  2 9 
กันยายน 2559 ส้ินสุดสัญญา 28
ธัน ว า ค ม  2 5 59  จํ า น ว น เ งิ น 
200,000.- บาท 

 

8 โคร งการ ก อส ร า ง อาค ารห อง นํ้ า 
ภายในชุมชนบานกลวยแพะ หมูที่ 2 
ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

- กอสรางอาคารหองนํ้าขนาดความ
กวางประมาณ 2.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา12.00 ตารางเมตร จํานวน 
2 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

200,000 ชุมชนบานกลวยแพะ 
หมูที่ 2 

ตําบลกลวยแพะ 

กองชาง ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียัง มิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๙๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การบรกิารสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
เขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา91/106ลําดับที ่6 

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓กันยายน ๒๕๕๙ 
 

9 โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ห ลั ง ค า ล า น
อเนกประสงค ภายในชุมชนบานกลวย
มวงหมูที่ 3 ตําบลกลวยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 - ก อ ส ร า ง ห ลั ง ค า คุ ม ล า น
อเนกประสงค  ขนาดความกว าง
ประมาณ 20.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 32.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 640.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 91/106ลําดับที่ 5 

1,500,000 ชุมชนบานกลวยมวง 
หมูที่ 3 

ตําบลกลวยแพะ 

กองชาง ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียัง มิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 

10 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตบล็อก
บริเวณฌาปนสถานแพะนอย ชุมชน
บานปาแลว 1  หมูที่ 13 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- กอสรางรั้วคอนกรีตบล็อก ขนาด
ความยาวประมาณ 60.00 เมตร 
ความสูง 2.00 เมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

110,000 ฌาปนสถานแพะนอย  
ชุมชนบานปาแลว 1        
หมูที่ 13  ตําบลชมพู 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ  
เลขที่  121/2559 ลง วันที่  5 
กันยายน 2559 ส้ินสุดสัญญา 5 
ตุ ล า ค ม  2 5 5 9  จํ า น ว น เ งิ น 
110,000.- บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๐๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การบรกิารสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนนิการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 91/106 ลําดับที่ 1 

11 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริ เวณศาลาอเนกประสงค 
ภายในชุมชนบานหนองวัวเฒา หมูที่ 
7 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

- กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสูง
ประมาณ 1.50 เมตร ยาวประมาณ 
74.00 เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 91/106 ลําดับที่ 2 

125,000 ชุมชนบานหนองวัวเฒา 
หมูที่ 7 

ตาํบลพระบาท 

กองชาง อยูระหวางดําเนินงาน 
สัญญาเลขที่  87/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
29  มิถุนายน ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 13  สิงหาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ 125,000.-
บาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๐๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.3  พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการใหความรูการจัดทําผังเมือง 

ผังเมืองชุมชน และควบคุมอาคารฯ  
จํานวน 4ตําบล  ภายในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

- อบรมใหความรูแกประชาชน จํานวน 
4 ตําบล ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 86/106 
ลําดับที่ 2 

200,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองชาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดการอบรมความรูการจัดทําผัง
เมือง ผังเมืองชุมชน และควบคุม
อาคารฯ  จํานวน 4  ตําบล   ใน
วันที่  26 สิ งหาคม2559 ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตลําปาง   
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 70,930.-บาท 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๐๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(บานโทกหัวชาง)  
1. ติดตั้งมุงลวดเหล็กดัดหนาตาง และ
ทาสี จํานวน 14 บาน 
2. ติดตั้งเหล็กดัดหนาตางและทาสี  
จํานวน 6 บาน 
3. ติดตั้ งประตู เหล็กดัดและทาสี 
จํานวน 1 บาน 
4.  ติ ดตั้ ง มุ งลวดประตูห อง เ รี ยน 
จํานวน 4 บาน 
5.กอสรางรั้วและกําแพงก้ันดิน  ขนาด 
40 เมตร  
6. กอสรางพื้นทางเดินโดยรอบ พื้นที่ 
ประมาณ 100 ตร.ม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 39/106ลําดับที่ 2 

500,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานโทกหัวชาง 

กองการศึกษา ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

 

2 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(บานไรนานอย)  

1.ติดตั้งประตูมุงลวด   จํานวน 1 ชุด  
2. ติดตั้งหนาตางมุงลวด จํานวน 12 
ชุด 

429,500 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานไรนานอย 

กองการศึกษา ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๐๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
3. ติดตั้งหนาตางเหล็กดัด จํานวน 12 
ชุด 
งบประมาณ 17,000 บาท 
4.  กอสรางหลังคาสนามเด็กเลน 
ขนาดกวาง 11 เมตร ยาว 15 เมตร 
จํานวน 1 หลัง 
งบประมาณ 412,500 บาท 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา40/106ลําดับที่ 4 

2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

3 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางคนคร  
(วัดหนองหา)     

1. กอสรางกันสาดบริเวณ 
หนาอาคารเรยีนศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กวัดหนองหา ขนาดกวาง 1.50  
เมตร  ยาว  20 เมตร 
2. ติดตั้ ง เหล็กดัดหนาตางภายใน
หองเรียน จํานวน 11 บาน 
3.  มุงหลังคาดานหลังอาคาร 
4. ปรับปรุงหองนํ้าโดยติดตั้ง   โถสวม

192,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
วัดหนองหา 

กองการศึกษา ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๐๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
แบบชักโครกของเด็ก 2 ตัวผูใหญ 1 
ตัว  
5. เปล่ียนฝาเพดานในอาคารเรียน  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 41/106 ลําดับที่ 7 

2559 

4 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(บานหนองยาง) 

- ติดตั้งมุงลวดประตู จํานวน 2 ชุด  
- ติดตั้งเหล็กดัดหนาตางพรอมทาสี  
จํานวน 21 ชุด 
- ติดตั้งประตูเหล็กดัด 2 บาน จํานวน 
2 ชุด พรอมมุงลวด และทาดวยสี
นํ้ามัน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 40/106 ลําดับที่ 5 

17,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานหนองยาง 

กองการศึกษา ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

 

5 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(บานปากลวย)  

-ก อ ส ร า ง ห ลั ง ค า ส นา ม เ ด็ ก เ ล น
กลางแจง  ขนาด กวาง 8   ยาว 10 
เมตร 

100,000 
 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานปากลวย 

กองการศึกษา ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๐๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา39/106ลําดับที่ 3 

2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

6 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เทศบาลเมืองเขลางคนคร  
(ศรีหมวดเกลา) 

1. ปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคาร
เรียน 
2. เปล่ียนโถสวมสําหรับเด็กและเพิ่ม
โถฉี่ 
3. กอสรางสถานที่แปรงฟน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 41/106 ลําดับที่ 8 

319,000 
 
 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบาน 

ศรีหมวดเกลา 

กองการศึกษา ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

 

7 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เทศบาลเมืองเขลางคนคร (วัดกลวย
หลวง) 

1.ปรับปรุงหองนํ้า โดยติดตั้งโถสวม
แบบชักโครกของเด็ก 2 ตัว  โถสวม
แบบชักโครกของผูใหญ  1 ตัว 

130,000 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กวัดกลวย

หลวง 

กองการศึกษา ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๐๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
2. ทาสีภายในและภายนอกอาคาร
เรียน 
3. ติดตั้งมุงลวดในหองครัว 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 40/106 ลําดับที่ 6 

2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

8 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เทศบาลเมืองเขลางคนคร (บานกาด) 

- กอสรางหลังคาสนามเด็กเลน ขนาด
กวาง ๖ เมตรยาว ๑๐ เมตร 
- ต อเติ มผ นัง ก้ันห องรับประทาน
อาหาร ๓ ดาน ขนาด  ๒ x ๓ เมตร 
จํานวน ๑ หอง พรอมประตูทางเขา ๒ 
บาน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 39/106 ลําดับที่ 1 
 

๑๑๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
บานกาด 

กองการศึกษา ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๐๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา2.2 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 
 

โครงการการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและ
ผูดูแลเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมือง    
เขลางคนคร(เงินอดหนุนทั่วไป) 

เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาครูและ
ผูดูแลเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค
นครจํานวน ๒๗ คนๆ ละ ๒,๐๐๐ 
บาท 
- จัดสงครู ผูดูแลเด็ก เขารับการอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 33/106 ลําดับที่ 2 

๕๔,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

สถานที่เจาของ
โครงการจัดอบรม 

กองการศึกษา 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดสงครู ผูดูแลเด็ก เขารับการ
อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษาจํานวน ๒๗ คนๆ 
ละ ๒,๐๐๐ บาท 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน  50,000.- บาท 
 

 

2 ค า ใ ช จ า ย ใน โ ค ร งการ ส นับส นุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ
จายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางคนคร  
จํานวน ๑๒  ศูนย  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 

- จัดซ้ือวัสดุประกอบอาหารกลางวัน
ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนครจํานวน 
๑๒ ศูนย 

๑. ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานปากลวย 
๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกาด 
๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานฟอน 
๔.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศรีหมวดเกลา 

1,674,400 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๑๒ ศูนย 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดซ้ือวัสดุประกอบอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร จํานวน 12 ศูนย 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน  1,511,060- บาท 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๐๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา2.2 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
๕. ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานผาลาด 
๖. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบุญเกิด 
๗. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโทกหัวชาง 
๘. ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานไรนานอย 
๙. ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาง 
๑๐. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมอนจําศีล       
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
๑๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหา         
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
๑๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกลวยหลวง   
(กรมการศาสนา) 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 หนา 
35/106ลําดับที่ 13 

3 โครงการอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนคร(เด็กอายุ 2-5 ป)

- จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. จํานวน ๑๒ แห ง 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี 
(กรมสามัญศึกษา) และศูนยพัฒนา

๒,๗๙๙,๔๒๐ 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. จํานวน ๑๒ 

แหง ,โรงเรียนศึกษา
สงคราะหจิตตอารีย 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. จํานวน ๑๒ แหง 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๐๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา2.2 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค

นคร จํานวน ๑๒ ศูนย(เงินอุดหนุน
ทั่วไป) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 37/106 

และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนคร  

๑๒ ศูนย 

(กรมสามัญศึกษา) และศูนยพัฒนา
เดก็เล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค
นคร จํานวน ๑๒ ศูนย 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน  2,491,283.- บาท 
 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- จัดอบรมครูผูดูแลเด็ก ,ผูดูแลเด็ก ,
บุ ค ล ากร ทา ง การ ศึ กษ าแล ะ ผู ที่
เก่ียวของทางการศึกษา 

- ศึกษาดูงาน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 หนา 
34/106ลําดับที่ 8 

170,000  - หองประชุมเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
- จังหวัดในเขต

ภาคเหนือ 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ครูปฐมวัย ในศตวรรษที่ 20 ในวันที่ 
8 กุมภาพันธ 2559 และศึกษาดู
งาน ณ โรงเรียนวิศนุศรณ อ.เมือง 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมสาย
มิตรภาพ อ.แมสาย จ.เชียงราย ใน
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ 2559  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 154,917.- บาท 

 

5 โครงการอบรมเ ชิงปฎิบัติการการ
ปอง กันอัคคีภั ยและการซอมแผน

ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ปองกัน
และ บร ร เท าสาธาร ณภัย  สํ า นั ก

๑๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการปองกัน

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๑๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา2.2 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
อัคคีภัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเขลางคนคร จํานวน 12 ศูนย 

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
- อบรมใหความรู การ ใช อุปกรณ
ดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟใหแก
ครู ผูดูแลเด็ก และเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
จํานวน ๑๒ ศูนย 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 หนา 
35/106ลําดับที่ 12 

เขลางคนคร  
จํานวน ๑๒ ศูนย 

อัคคีภัยและการซอมแผนอัคคีภัย
ศูนยพัฒนา  ระหวางวันที่ 16 -19 
สิงหาคม 2559 ณ ศพด. ในสังกัด
เทศบาลเมืองเขลางคนคร ทั้ง 12 
ศูนย 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 6,908.- บาท 
 

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(ปฐมวัย) 

1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
เขลางคนคร มีการจัดประสบการณ
การเรียนรูที่เหมาะสม สอดคลองกับ
เปาหมายการศึกษา ความตองการของ
ผูเรียนและทองถิ่น 
2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
เขลางคนคร ไดปรับปรุงหลักสูตร
ห ลั ก สู ต ร ป ฐ ม วั ย  ต า ม ค ว า ม
เปล่ียนแปลงทางดานวิชาการตางๆ ทั้ง

10,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (ปฐมวัย)ระหวางวันที่ 
17 -18 กันยายน 2559 ณ หอง
ประชุมเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 9,820.- บาท 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๑๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา2.2 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ท า ง ด า น สั ง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
เทคโนโลยี 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 34/106 ลําดับที่ 9 

7 โครงการประกวดหองเรียนเด็กปฐมวัย
สงเสริมพัฒนาการ 

- จัดประกวดหองเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองเขลางคนคร จํานวน 
๑๒ ศูนย โดยใชหลัก 
- หลัก ๕ ส. 
- ดานส่ือ 
-ดานคุณธรรมจริยธรรม 
-คานิยมฯ ๑๒ ประการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา34/106 ลําดับที่ 7 

๒๔,๐๐๐ - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลเมือง 

เขลางคนคร  
๑๒ ศูนย 

- หองประชุม
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
ประกวดหองเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เ ล็ก เ ทศบาลเ มื อง เ ขลางคนค ร 
จํานวน ๑๒ ศูนย  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 5,950.- บาท 
 

 

8 โครงการแข งขันกีฬาเด็ กปฐม วัย 
แข็งแรงแจมใสมีนํ้าใจนักกีฬา 

จัดการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย   
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

100,000 
(-๕๐,๐๐๐) 
๕๐,๐๐๐ 

สนามฟุตบอลเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย แข็งแรง
แจ ม ใ ส มี นํ้ า ใ จ นั ก กีฬา เ ด็ ก เ ล็ ก 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๑๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา2.2 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
หนา 33/106   ลําดับที่ 3 ผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก 

และชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรม
การแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย 
วันที่  25  ธันวาคม  2559  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน  49,177.- บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่  ๙/
๒๕๕๙ ลงวันที่  ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท 

9 โครงการ นิ เทศและประ เ มินการ
ดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

จัดนิเทศและประเมินศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
จํานวน ๑๒ ศูนย 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 34/106ลําดับที่ 6 

60,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลเมือง 

เขลางคนคร  
๑๒ ศูนย 

-หองประชุม
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
นิเทศและประเมินการดําเนินงาน
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเ ล็กสังกัด 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร  ณ  ศพด. 
ในสังกัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ทั้ง 12 ศูนย 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน  23,499.- บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๑๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา2.2 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1๐ โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

-จัดแสดงผลงานการจัดการศึกษา
ระดับปฐม วัยของ เทศบาล เ มือ ง      
เขลางคนคร ใหหนวยงานในภาครัฐ 
ภ า ค เ อ กช น  ชุ ม ชน  ผู ป ก ค ร อ ง 
ประชาชน และเครือขายครูปฐมวัยได
ตระหนักถึงศักยภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา   34/106ลําดับที่ 5 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัลําปาง 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ   
โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานการ
จัดการศึ กษาระดับปฐม วัยของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร   ในวันที ่ 
5 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน  56,606.-บาท 
 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๑๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สูความม่ันคง แข็งแรงดี มีสุข และสรางสรรค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน

เขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
เขลางคนครตามหนังสือสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง 
เขต 1  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา   41/106 

3,328,000 โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ตามไตรมาส
ที่ไดรับการจัดสรร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
เขลางคนครตามหนังสือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 1   
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน  3,277,000.- บาท 

 

2 โครงการจัดการแขงขันฟตุซอล จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล จํานวน 2  
รุน ๆ ละ 16 ทีม รวม 32 ทีม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 80/106ลําดับที่ 2 

160,000 สนามฟุตซอล
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

(บานศาลาดอน) 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลณ
สนามฟุตซอลเทศบาลเมืองเขลางค
นคร(บานศาลาดอน)ในวันที่  5– 
29  ธันวาคม 2559  
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 160,000.-บาท 

 

3 โครงการจัดการแขงขันว่ิงมินิมาราธอน จัดการแขงขันกีฬาว่ิงมินิมาราธอน 
โดยมีผูเขารวมแขงขัน จํานวน 400 
คน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

180,000 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดการแขงขันมิ นิมาราธอน 
“run for love” ระยะทาง 9.5 
กิโลเมตร โดยแบงประเภทการ

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๑๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สูความม่ันคง แข็งแรงดี มีสุข และสรางสรรค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 80/106 ลําดับที่ 1 

แขงขัน ดังน้ี 
– เยาวชนอายุไมเกิน 16 ป ชาย – 
หญิง 
– รุนอายุ 17 – 29 ป ชาย – หญิง 
– รุนอายุ 30 – 44 ป ชาย – หญิง 
– รุนอายุ 45 ปขึ้นไป ชาย – หญิง 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใน
วันที่  14 กุมภาพันธ 2559  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 179,730.-บาท 

4 โครงการจัดการแขงขันฟุตบอล 7 คน 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

จัดการแขงขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน  
จํานวน 24 ทีม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 80/106 ลําดับที่ 3 

160,000 สนามฟุตบอล
เทศบาลเมือง   
เขลางคนคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดการแขงขันฟุตบอล 7 คน 
เทศบาลเมืองเขลางคนครณ สนาม
ฟุตบอลเทศบาลเมืองเขลางคนคร
(โรงเรียนบานดอนตันเดิม) ระหวาง
วันที่ 17 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ 
2559  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๑๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สูความม่ันคง แข็งแรงดี มีสุข และสรางสรรค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
จํานวน 142,190.-บาท 

5 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
รายการอ่ืน ๆ ในนามตัวแทนของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร  

จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันรายการ
อ่ืน ๆ ในนามตัวแทนของเทศบาล
เมืองเขลางคนคร อยางนอยปละ 2 
รายการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 81/106 ลําดับที่ 8 
 
 

100,000  กองการศึกษา ยกลิก 
เน่ืองจากไมมีหนวยงานใดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขัน 

 

6 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ - จัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กตระหนักถึง
บทบาทหนาที่ของตนเอง รวมทั้งจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ดานของเด็ก และสงเสริมความกลา
แสดงออกในทางที่ถูกตอง โดยมี
กิจกรรม ดังน้ี 
๑.  ประกวดหนูนอยสุขภาพดี 
๒. ประกวดภาพระบายสี 

400,000 โรงเรียนปงแสนทอง
วิทยา ต.ปงแสนทอง 

(ถึงรอบจัดงานที่
ตาํบลปงแสนทอง) 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ   
โดยจัดกิจกรรมดังน้ี 
- กิจกรรมความรูเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน  
- กิจกรรมประกวดหนูนอยสุขภาพดี  
- กิจกรรมประกวดภาพระบายสี - 
กิจกรรมตอบปญหา  
- กิจกรรมเลนเกมสตาง  ๆ  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๑๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สูความม่ันคง แข็งแรงดี มีสุข และสรางสรรค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
๓. ตอบปญหาและเลนเกมสตามเต็นท 
กิจกรรมตาง ๆ 
๔. การประกวดรองเพลงพรอมแดน
เซอร 
๕. การแสดงของเด็กและรวมกิจกรรม
บนเวที 
๖ กิจกรรมอ่ืน ๆ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 81/106 ลําดับที่ 5 

- กิจกรรมการแสดงของเดก็ทาง
โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
- แจกอาหาร ไอศกรีม และนํ้าดื่ม  
โดยจัดกิจกรรม ในวันที่  9 มกราคม 
2559  ณ ลานอเนกประสงคหนา
วัดชมภูหลวง ชุมชนบานชมพู ตําบล
ชมพ ู
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน  387.005-บาท 
 

7 โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน
แหงชาติ 

นําเด็กและเยาวชน ไปเรียนรูตาม
กระบวนการเรียนรู ตามอัธยาศัย เพื่อ
เปดโลกทัศน ใหกวา งไกล พัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนและเรียนรูตาม
ความสนใจของตนเอง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 81/106ลําดับที่ 6 

120,000 แหลงเรียนรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่น
ส่ิงแวดลอมหรือ
วิวัฒนาการทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในเขต

ภาคเหนือ 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
โด ย จั ด จัด กิ จกร รม วันเ ย าวชน
แหงชาติ ณ หองประชุมเทศบาล
เมืองเขลางคนคร(แพะดอนตัน)และ
ทัศนศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 68,530.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๑๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สูความม่ันคง แข็งแรงดี มีสุข และสรางสรรค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
8 โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม

ใหแกเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

- นําเด็กและเยาวชนไมนอยกวา ๘๐ 
คนรวมอบรมคุณธรรมจริยธรรมอยาง
นอย ๒ วัน ๑ คืนเพื่อฝกจิตเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 35/106 ลําดับที่ 11 

120,000 วัดบรรพตสถิต 
ต.พระบาท 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โดยนําเด็กและเยาวชนไมนอยกวา 
๘๐ คนรวมอยางนอย ๒ วัน ๑ คืน
เพื่ อฝ ก จิต เส ริ มส ร า ง คุณธร ร ม
จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามระวาง
วันที่ 18 -19 สิงหาคม 2559 ณ 
วัดบรรพตสถิต ต.พระบาท 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 36,516.- บาท 

 

9 โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- จัดกิจกรรมอบรมและเพิ่มศักยภาพ
ของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เพื่อ
สงเสริมใหเกิดความสามัคคีและเกิด
เครือขายในการทํางานดานเด็กและ
เยาวชนรวมทั้งเปดโลกทัศนและเรียนรุ
เก่ียวกับโครงการในพระราชดําร ิ
-จัดการแขงชันกีฬาระหวางเด็กและ
เยาวชน ๔ ตําบล เพื่อสรางความ

500,000 -จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ 

- สนามฟุตบอล
เทศบาลฯ 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน  481,964.- บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๑๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สูความม่ันคง แข็งแรงดี มีสุข และสรางสรรค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
สามัคคีและเช่ือมสัมพันธ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 81/106ลําดับที่ 7 

10 โครงการเพิ่มทักษะชีวิต เด็กเยาวชน
ดวย  วิชาศิลปะแมไมมวยไทย 
 

จัดอบรมใหความรูและฝกศิลปะการ
ปองกันตัวดวยวิชาแมไมมวยไทยแก
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1- 
3 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนครจํานวน 4 
แหง 8 วัน รวม 603 คน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 60/106 ลําดับที่ 4 

200,000 โรงเรียนในเขต 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
โดยจัดกิจกรรมอบรมศิลปะแมไม
มวยไทย ดังน้ี 
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 
2559 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
จิตตอารีฯ 
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2559  
ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ครั้งที่ 3 วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 
2559 ณ โรงเรียนชุมชนบานฟอน
วิทยา  
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 193,434.-บาท 

เชิงปริมาณ 
- มีผูเขารวมโครงการคิด
เปนรอยละ 97.48 ของ
จํานวนกลุมเปาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- ผู เ ข า ร ว มโ คร งการ มี
ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น
จากการทําแบบทดสอบ
กอนและหลังอบรม : 
ผูเขารวมโครงการสามารถ
ใชและพัฒนาทักษะศิลปะ
แมไมมวยไทย โดยสอน
ปฏิบัติผานทุกคน คิดเปน
รอยละ 90 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๒๐ 
 



 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปน สังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.4  พัฒนาผูสูงอายุใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณคา สามารถปรับตัวเทาทันกับการเปล่ียนแปลง 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการศูนยผูสูงวัยเทศบาลเมือง 

เขลางคนคร 
 

ดาํเนินการกิจกรรมดังน้ี 
1 .  กิ จกร ร มอบร ม ให ค ว ามรู แ ก
ผูสูงอายุ 
2. กิจกรรมสงเสริมพัฒนาผู สูงอายุ 
เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
แกผูสูงอายุ 
3. กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น   
(ดนตรีลานนา) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 60/106 ลําดับที่ 5 

555,000 
 
 
 
 

-ศูนยผูสูงวัย 
-อบรม จ.ลําปาง 
-ดูงาน จ.เชียงใหม 
-ศูนยผูสูงวัย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัด กิจกรรมอบรมใหความรู แ ก
ผูสูงอายุและกิจกรรมสงเสริมพัฒนา
ผูสูงอายุ กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 455,117.50.-บาท 
 

- กิจกรรมอบรมฯ ผูสูงวัย 
เขารวมไมนอยกวารอยละ 
80 ของระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรม  
ผล เขารวม 95.03% 
- กิจกรรมสงเสริมพัฒนาผู
สูงวัย เขารวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 80 ของผู
เขารับการอบรม  
ผล เขารวม 88.11% 
- กิจกรรมสง เสริมภู มิ
ปญญาฯ ผูสูงวัย เขารวม
ไมนอยกวารอยละ 80 
ของ ระ ยะ เวลาดํ า เ นิ น
กิจกรรม  
ผล เขารวม 87.61% 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๒๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปน สังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.4  พัฒนาผูสูงอายุใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณคา สามารถปรับตัวเทาทันกับการเปล่ียนแปลง 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
2 โครงการประชุมคณะกรรมการกลุมผู

สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการกลุม
ผูสูงวัย  
1.ระดับเทศบาล 2 ครั้ง 
2.ระดับตําบล 1 ครั้ง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 59/106ลําดับที่ 2 

30,000 
 

หองประชุม กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ครั้งที่ 1จัดประชุมคณะกรรมการ
กลุมผู สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค
นคร   ณ  หองประชุมเทศบาลเมือง
เขลางคนคร วันที่ 18  พฤศจิกายน 
2558เขารวม 91.66% 
ครั้งที่ 2  จัดประชุมคณะกรรมการ
กลุมผู สู ง วัยตําบลณหองประชุม
เทศบาลเมืองเขลางคนคร  วันที่  
22  มก ร า คม  2 55 9 เ ข า ร ว ม 
91.66% 
ครั้งที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการ
กลุมผู สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค
นคร   ณ  หองประชุมเทศบาลเมือง
เขลางคนคร วันที่ 12 พฤษภาคม 
2559เขารวม 100% 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 26,105.-บาท 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
ผูแทนเขารวมประชุมรอย
ละ 85 
ผล  ทั้ง 3 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 94.44% 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๒๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.5  สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมเขาสูการประชาคมอาเซียน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการศึกษาดูงานและเขารวมงาน

มหกรรมการจัดการศึกษา 
- นํ าคณะ ผู บ ริ ห า ร  สมา ชิ กสภ า
เทศบาลฯ คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก บุคลากร
ทางการศึกษา และผูที่เก่ียวของ เขา
ศึกษาดูงานและเขารวมงานมหกรรม
การจัดการศึกษาของกรมสงเสริมการ
ปกคร องทอ งถิ่ นต ามเทศบัญญัติ
ง บ ป ร ะ ม าณ ร า ยจ า ย  ป ร ะ จํ า ป
ง บ ป ร ะ มา ณ พ .ศ .2 5 59  ห น า 
35/106 ลําดับที่ 10 
 

500,000 
(-๑๒๐,๐๐๐) 
๓๘๐,๐๐๐ 

(-100,000) 
280,000 

ศูนยประชุมและแสดง
สินคาอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 

อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยศึกษาดูงานและเขารวมงาน
มหกรรมการ จัดการศึ กษาศูนย
ประชุมและแสดงสินคาอิมแพ็คเมือง
ทองธานีอําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีระหวางวันที่  13 - 15 
ตุลาคม 2558 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 224,200.- บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๕/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๙ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๒๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา2.6 สงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลงเรียนรู  และองคความรูที่หลากหลาย 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ

ศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

- อบรมดนตรีพื้นเมือง 
- อบรมนวดฝาเทา 
- อบรมทักษะกีฬา 
- อบรมทักษะกีฬา พัฒนาทักษะกีฬา 
ศูนยฝกกีฬามวย 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 80/106 ลําดับที่ 4 
 

๑๒๕,๐๐๐ โรงเรียนกาดเมฆ 
ตาํบลชมพู 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัด กิจกรรมการเรียนรู และศูนย
เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
โดย ผูเขารับการอบรมหลักสูตรละ 
30 คน  
- อบรมดนตรีพื้นเมือง  
- อบรมนวดฝาเทา  
-อบรมทักษะกีฬา   
ณ  โรงเรียนวัดกลวยหลวง    สนาม
ฟุตซอล วัดบานรอง    สนามกีฬา
เทศบาลเมืองเขลางคนคร (โรงเรียน
บานดอนตันเดิม) 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน   69,988.- บาท 

 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๒๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล -เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  คา

รับรอง คาใชจายในพิธีทางศาสนา  
อาหารถวายพระสงฆ  ปจจัยถวาย
พระสงฆ  เครื่องไทยทานที่ใชถวาย
พระสงฆ  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  
คานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  คา
ตกแตงสถานที่   คาดอกไม ในพิ ธี  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
และคาใชจายอ่ืนๆที่จําเปนในการจัด
งานวันเทศบาล ตามเทศบัญญัติ
ง บ ป ร ะ ม าณ ร า ยจ า ย  ป ร ะ จํ า ป
ง บ ป ร ะ มา ณ พ .ศ .2 5 59  ห น า 
5/106ลําดับที่ 5 

150,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดกิจกรรมดังน้ี 
- ทําบุญเ ล้ียงพระเ น่ืองในวัน
เทศบาล 
- จัดนิทรรศการของแตละหนวยงาน 

  ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕9 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 76,905.- บาท 

 

2 โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรม
สําคัญของเทศบาล 

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน
รัฐพิธีตางๆ วันจักกรี  วันเฉลิมพระ
ชน ม พ ร ร ษา   วั น ป ย ะ ม ห า ร า ช  
กิจกรรมวันสําคัญของเทศบาล ฯลฯ  
เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม  

200,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจายเปนคาใชจายในการจัดงาน
รัฐพิธีตางๆ  เชน คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม และพวง
มาลา เครื่องสักระ รวมถึงคาใชจาย

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๒๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
กระเชาดอกไม  และพวงมาลา  เครื่อง
สักระ  รวมถึงคาใชจายในการจาง
เหมาจัดมหรสพตางๆ และจางเหมา
จัดสถานที่   และคาใชจ าย อ่ืนๆ ที่
จําเปน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 4/106ลําดับที่ 3 
 

ในการจางเหมาจัดมหรสพตางๆ 
และ จ า ง เหมา จัด สถานที่  แ ละ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน 
ใชงบประมาณในการเบิกจายจํานวน
37,726.- บาท 

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  
คาดอกไม ในพิ ธี เปด -ปด คาของที่
ระลึก  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  คา
นํ้ า มัน ช้ั อ เ พ ลิ ง และ หล อ ล่ื น   ค า
ยานพาหนะ  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาตกแตงสถานที่  
คาจางทําป ายไวนิล  ปายผาและ
คาใชจายอ่ืนๆ  ที่จําเปน ฯลฯ   
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

300,000 
(-๒๖,๙๐๐) 
๒๗๓,๑๐๐ 
(-๑๐,๐๐๐) 
๒๖๓,๑๐๐ 

เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 
2559 ณ วัดหัวฝาย  ต.กลวยแพะ 
อ.เมือง จ.ลําปาง 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน  1,186.- บาท 
 
 โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๓๑/

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๒๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 5/106 ลําดับที่ 6 

๒๕๕๙  ล ง วันที่  ๑๕  กันย าย น 
๒๕๕๙ จํานวน ๒๖,๙๐๐.-บาท 
 โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๓๗/
๒๕๕๙  ล ง วันที่  ๒๗  กันย ายน 
๒๕๕๙ จํานวน ๑๐,0๐๐.-บาท 

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสํานัก
ปลัดเทศบาล 

ฝายอํานวยการ 
1.  เ ครื่ อ งคอมพิ ว เ ตอร  สํ าห รั บ
สํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 
18 .5 น้ิว )   จํ านวน  1   เครื่ อง 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
พ.ศ. 2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 8/106 ลําดับที่ 1 

 
16,000 

 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 16,000.-บาท 

 

  2. เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA  
จํานวน  1  เครื่อง  
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

3,100 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 3,100.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๒๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
พ.ศ. 2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 9/106ลําดับที่ 3 

  3. เครื่องพิมพ Multifuntionแบบ
ฉีดหมึก (Inket) จํานวน 1  เครื่อง  
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 9/106 

7,600 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 7,600.-บาท 

 

  4.เครื่องทําลายเอกสารจํานวนในการ
ตัด 10 - 12 แผน ถังบรรจุ 25 ลิตร 
จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

12,900 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 12,900.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๒๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 8 /106 ลําดับที่ 1 
 

  5.โตะพับเอนกประสงค ขนาด (ก)  
183 x(ล) 76 x(ส) 73 ซม.  5 ตัว ๆ 
ละ 2,500.- บาท 
(ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 8/106ลําดับที่ 4 

12,500 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 12,500.-บาท 

 

  6.ตู เห ล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด 
(มอก . )  จํ านวน 1 ตู  ( ต ามราคา
ทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  8/106ลําดับที่ 2 

6,300 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 6,300.-บาท 

 

  ฝายกิจการสภา 
1.  เ ครื่ อ งคอมพิ ว เ ตอร  สํ าห รั บ

 
16,000 

 
เทศบาลเมือง 

 
สํานัก

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๒๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
สํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 
18.5 น้ิว)   จํานวน  1  เครื่อง  
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  8/106ลําดับที่ 1 

เขลางคนคร ปลัดเทศบาล โดยใชงบประมาณ 16,000.-บาท 

  2. เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA   
จํานวน  1  เครื่อง    
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
พ.ศ. 2558)  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 9/106 ลําดับที่ 3 

3,100 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 3,100.-บาท 

 

  3. เครื่องพิมพ Multifuntionแบบ
ฉีดหมึก (Inket) จํานวน 1  เครื่อง  
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

7,600 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 7,600.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๓๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
พ.ศ. 2558)  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา   9/106 ลําดับที่ 2 

  4.ตูเอกสารเหล็ก 2 ล้ินชัก ขนาด (ก) 
470 x (ล)  620 x (ส)  715มม. 
(ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 8/106 ลําดับที่ 3 

3,200 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 3,200.-บาท 

 

  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.คอมพิวเตอรโนตบุต  สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
พ.ศ. 2558)  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 
17,000 

 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 16,500.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๓๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 31/106ลําดับที่ 2 

  2.เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 2,000 
ANSI Lumens พรอมจอรับภาพ  
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ ) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 30/106 

22,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 22,000.-บาท 

 

  3.เครื่องรับสงวิทยุระบบ  VHF/FM 
ชนิดมือถือ5วัตต จํานวน 4 เครื่องๆ 
ละ12,000 บาท (ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 30/106 
 

48,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 47,680.-บาท 

 

  4.หมวกดับเพลิงจํานวน  40 ใบ ใบ
ละ 2,000บาท  (ตามราคาทองถิ่น) 

80,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 80,000.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๓๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 31/106 ลําดับที่ 3 
 

  ๕ . ส า ย ส ง นํ้ า ดั บ เ พ ลิ ง  ข น า ด
เสนผาศูนยกลาง 2.5 น้ิว พรอมขอตอ
สาย ยาว 20 เมตร จํานวน 10 เสน   
(ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 30/106 ลําดับที่ 2 

100,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 98,000.-บาท 

 

  6 . ส า ย ส ง นํ้ า ดั บ เ พ ลิ ง  ข น า ด
เสนผาศูนยกลาง 1.5 น้ิว พรอม ขอ
ตอสาย ยาว 30 เมตร จํานวน 10 
เสน (ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 30/106  ลําดับที่ 1 

90,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 89,000.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๓๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
  7. จัดซ้ือเตียงสองช้ัน  ขนาดความสูง 

171 ซ.ม.กวาง 96 ซ.ม.   ยาว 198 
ซ.ม. จํานวน 2 เตียง ๆ ละ 5,000 
บาท 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา30/106 

10,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 9,000.-บาท 

 

5 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

1 . เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร สํ า ห รั บ
สํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 
18.5 น้ิว) จํานวน  3 เครื่องๆ ละ  
16,000  บาท (เกณฑราคากลางและ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร ประจําปพ.ศ. 2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 45/106ลําดับที่ 2 

48,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 28,500.-บาท 

 

  2.เครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)  จํานวน  3 เครื่องๆ 

22,800 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 19,950.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๓๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ละ  7,600  บาท 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
พ.ศ. 2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 45/106ลําดับที่ 3 

และ
ส่ิงแวดลอม 

  3. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ
งานสํานักงาน  จํานวน  1  เครื่อง 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
พ.ศ. 2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 45/106 ลําดับที่ 1 

17,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 16,500.-บาท 

 

6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงฐานขอมูล 
และระบบการจัดเก็บขอมูลเปนระบบ
ดิจิตอล คาใชจายในการสํารวจขอมูล

400,000 ต.ปงแสนทอง 
ต.ชมพู 

ต.พระบาท 

กองคลัง ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 84,833.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๓๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ภาคสนาม และการบันทึกขอมูลใน
ระบบ L-TAX 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 20/106ลําดับที่ 2 

ต. กลวยแพะ 

7 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑของ 
กองคลัง 
 

คุรภัณฑยานพาหนะและขนสง 
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 
ซีซี ขับเคล่ือน2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จํานวน 1 คัน(ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ป 58) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 22/106ลําดับที่ 1 

 
787,000 

 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
กองคลัง 

 

 
อยูระหวางดําเนินงาน  
ซ่ึ งขออนุมัติ กัน เ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ กรณีไดกอหน้ีผูกพันกอนส้ิน
ปงบประมาณแลไดรับอนุมัติจาก
ผูบริหารทองถิ่นแลว 
ตามสัญญาจาง ๙๙/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จํานวน1,879,000.- 
( เฉพาะรายการน้ี จํานวน
634,000.-บาท) 

 

  2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 34,000 เทศบาลเมือง กองคลัง อยูระหวางดําเนินงาน   

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๓๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
เปนหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 
จํานวน 1 ห ลัง (ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ป 58) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 22/106 ลําดับที่ 2 

เขลางคนคร  ซ่ึงขออนุมัติ กัน เ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ กรณีไดกอหน้ีผูกพันกอนส้ิน
ปงบประมาณแลไดรับอนุมัติจาก
ผูบริหารทองถิ่นแลว 
ตามสัญญาจาง ๙๙/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จํานวน 1,879,000.- 
( เฉพาะรายการน้ี จํานวน
32,000.-บาท) 

  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
3 . ป า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  ข น า ด 
120x120 ซม. พรอมกระจกบาน
เล่ือนและขาตั้งพื้น จํานวน 1 ปาย 
เพื่ อ เ ผยแพร  ป ระ สั มพันธ ข อ มู ล
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง  (ตามราคา
ทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 
20,000 

 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
กองคลัง 

 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 19,500.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๓๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา22/106 

  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
4. คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา  18.5 น้ิว ) 
จํานวน 1 เครื่อง 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป 
พ.ศ.2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 22/106 ลําดับที่ 1 

 
16,000 

 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
กองคลัง 

 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 9,500.-บาท 

 

  5. คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.
2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

17,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองคลัง 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 16,500.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๓๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 22/106ลําดับที่ 2 

  6. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 
1(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 23/106 ลําดับที่ 3 

120,000 
(-๑๑,๕๐๐) 
๑๐๘,๕๐๐ 

เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองคลัง 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 108,000.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒๓/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๑๑,๕๐๐.-บาท 

 

  7. เครื่องพิมพ เช็ค Dot Matrix 
จํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม
พิมพ จํานวน 1 เครื่อง (ตามราคา
ทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 23/106 ลําดับที่ 4 

50,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองคลัง 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 27,000.-บาท 

 

  8.เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA   
จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 3,100 

6,200 เทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

กองคลัง 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 15,000.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๓๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
บา ท    ( เ ก ณ ฑ ร า ค า กล า ง แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2558)  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 23/106 ลําดับที่ 5 

8 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑของกอง
การศึกษา 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
1.เครื่องพิมพเลเซอร/LED ขาว-ดํา 
(18 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป  
พ.ศ.2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
หนา 39/106ลําดับที่ 3 

 
3,700 

 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
กองการศึกษา 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 2,300.-บาท 

 

  2 .  . เ ค รื่ อ งพิ มพ  multifunction 
แบบฉีดหมึก ( inkjet) จํานวน 1 
เ ค รื่ อ ง  ( เ ก ณ ฑ ร า ค าก ล า ง แ ล ะ

7,600 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 6,650.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๔๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 39/106ลําดับที่ 2 

  3 .  เ ครื่ อ งคอมพิ ว เ ตอร  สํ าห รั บ
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 
น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป  พ.ศ.2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 38/106ลําดับที่ 1 

16,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 9,500.-บาท 

 

9 โครงการพัฒนาประสิทธิ ภาพการ
จัดการดานการบรหิารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

จัดมาตรฐานการบริหารของเทศบาล 
ตามเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น เกณฑการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี ดังน้ี 
- จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

50,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดประชุม ดังน้ี 
คร้ังท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ใน
วันท่ี 24 มีนาคม 2559  ณ หอง
ประชุมเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

- ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
มาตรฐานการบริการของ
เทศบาลเพิ่มขึ้นรอยละ  
32.36  ของป 57 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๔๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ
ติดตามผลการปฏิบั ติ ร าชการ 
ประจําป 2558 และเสนอตัวขี้วัด
กา รปฏิบั ติ ร าชการ  ปร ะ จํ าป 
2559 และลงนามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจําป 2559 

- รับการตรวจประเมินมาตรฐานของ
กรมส ง เสริ มการปกครองส วน
ทองถิ่น (Core Team) 

- จัดประชุมหัวหนาสวนราชการ  
หัวหนางาน เพื่อศึกษาตัวช้ีวัดการ
ประเมินอ่ืน ๆ เชน ตัวช้ีวัดการ
ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ฯ
เปนตน 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 13/106 ลําดับที่ 9 

คร้ังท่ี 2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ใน
วันท่ี 6 มิ ถุนายน 2559  ณ หอง
ประชุมเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ครั้งที่ 3  รับการตรวจประเมิน LPA
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559  ณ 
หองประชุมเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
โดยใชงบประมาณ 11,771.-บาท 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๔๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เทศบาลเมืองเขลางคนคร  
- จัดประชุมคณะทํางานจํานวน 5 
ครั้ง 
- ปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอร 
- พั ฒ น า โ ป ร แ กร ม ป ร ะ ยุ ก ต ต อ
ยอดจากโปรแกรมที่มีอยูเดิม 
- จัดฝกอบรมเ ชิงปฏิบัติ การและ
การศึกษาดูงาน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 13/106 
ลําดับที่ 10 

100,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดประชุม ดังน้ี 
ครั้งที่ 1จัดประชุมคณะกรรมการฯ ใน
วันท่ี 12 ธันวาคม 2558  ณ หอง
ประชุมเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
คร้ังท่ี 2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ใน
วันท่ี 16 มิถุนายน 2559  ณ หอง
ประชุมเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
คร้ังท่ี 3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ใน

วันท่ี 12 กันยายน 2559  ณ หอง
ประชุมเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
- ปรับปรุงระบบระบบเครือขายภายใน
สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางคนคร   
ใหมีความทันสมัย 
โดยใช งบประมาณในการเ บิกจ าย 
จํานวน 68,750.-บาท 

- จัดประชุม 3 ครั้ง 
- ปรับปรุงระบบเครือขาย 
- พัฒนาโปรแกรม 2 
โปรแกรม คือ โปรแกรม
ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการและโปรแกรม
จัดทาํแผนพัฒนา 3 ป 

11 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

-ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาํแผนพัฒนาเทศบาลและ 

30,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดประชุม ดังน้ี 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๔๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
เขลางคนคร 

-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร อยางนอย 4 ครั้ง/ป 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 12/106 ลําดับที่ 6 

 ครั้ ง ที่  1  จั ด ป ระ ชุ มกร รมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เขลางคนคร  ในวันที่ 3 ธันวาคม
2558  ณ หองประชุมเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
ครั้งที่ 2จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครใน
วันที่ 16 ธันวาคม 2558  ณ หอง
ประชุมเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ครั้งที่ 3จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครใน
วันที่  24 พฤษภาคม 2559  ณ 
หองประชุมเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
ค รั้ ง ที่  4จั ด ป ร ะ ชุ ม จั ด ป ร ะ ชุ ม
กรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางคนคร ในวันที่ 
14 กรกฎาคม 2558 ณ หอง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๔๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประชุมเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ครั้งที่ 5จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครใน
วันที่  26 กรกฎาคม 2559  ณ 
หองประชุมเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
โดยใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน  7,275.-บาท 

12 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ 
กองวิชาการและแผนงาน 
 

กลองถายภาพเคล่ือนไหว 
1. เปนกลองถายภาพเคล่ือนไหวแบบ
ประทับบาชนิดมีไมโครโฟนที่สามารถ
บันทึ ก เ สีย ง สั มพัน ธ กั บ ตํ า แหน ง 
Zoom ภาพ และบันทึกเสียงในระบบ 
Stereo 2 Chanel หรือดีกวา 
2. สามารถรองรับการดหนวยความจํา 
SD/SDHC/SAXC เปนอยางนอย  
3. มี ระบบ สัญญาณภาพแบบ 
1080/50i หรือดีกวา สามารถ

 
40,000 

เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 40,000.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๔๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
บั น ทึ ก ภ า พ ใ น รู ป แ บ บ
AVCHD/MPEG4-AVC/H.264 เปน
อยางนอย 
4. มีจอ LED ระบบสัมผัส (Touch 
Screen) สําหรับการแสดงผลและตั้ง
คาตาง ๆ ได 
5. มีสัญญาณสงออกภาพ ระบบ 
HDMI และ Analog เปนอยางนอย 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 18/106ลําดับที่ 1 

13 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ 
กองสวัสดิการสังคม 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
1.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 3,700  บาท (เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 
2558) 

 
7,400 

 

 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 4,600.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๔๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 58/106ลําดับที่ 1 

  2.จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด
ไมนอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน  1 
เค รื่ อ ง   ( เ กณฑ ร าค ากลา งและ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 58/106ลําดับที่ 3 

3,300 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 2,300.-บาท 

 

  3.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2  เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
พ.ศ. 2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

6,200 
(-3,000) 
3,200 

เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 3,000.-บาท 
 
โอนลดงบประมาณคร้ังที่29/ 
2559  ลงวันที่  1 กันยายน 
2559 จํานวน 3,000 บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๔๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
หนา58/106 ลําดับที่ 2 

  4. โตะพับขาวอเนกประสงค จํานวน 10 
ตัว ๆ  ละ  2,500 บาท (ตามราคา
ทองถ่ิน) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 หนา 
57/106 ลําดับท่ี 2 

 

25,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 25,000.-บาท 

 

  5.เครื่องทํานํ้าเย็น  จํานวน 1 ตู (ตาม
ราคาทองถิน่) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 58/106 

3,400 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 3,390.-บาท 

 

  6.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 
ซีซี ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็
บจํานวน 1 คัน (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) 

787,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

อยูระหวางดําเนินงาน  
ซ่ึ งขออนุมัติ กัน เ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ กรณีไดกอหน้ีผูกพันกอนส้ิน
ปงบประมาณและไดรับอนุมัติจาก

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๔๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 58/106 

ผูบริหารทองถิ่นแลว 
ตามสัญญาจาง ๙๙/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จํานวน 1,879,000.- 
( เฉพาะรายการน้ี จํานวน
634,000.-บาท) 

  7.ปมนํ้าอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง  
(ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 58/106 ลําดับที่ 5 

9,500 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 9,500.-บาท 

 

  8.เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ
ธรรมดา สง เอกสารไดครั้งละ 20 
แผน  จํานวน 1 เครื่อง   
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา57/106ลําดับที่ 2 

18,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 18,000.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๔๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
  9 . ถั ง นํ้ า แบบสแต น เ ลส   ขนา ด 

2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง   (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 57/106 ลําดับที่ 4 

15,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 15,000.-บาท 

 

  10.โตะหมูบูชา  จํานวน 1 ชุด (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา57/106 ลําดับที่ 3 

9,900 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 9,000.-บาท 

 

14 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ  กองชาง ฝายแบบแผนและกอสราง ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
1. คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา  18.5 น้ิว ) 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป 

 
32,000 

 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
กองชาง 

 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 19,000.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๕๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
พ.ศ.2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา90/106 ลําดับที่ 1 

  2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A 3  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 53,000  
บ า ท  ( เ ก ณ ฑ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 90/106 ลําดับที่ 3 

106,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองชาง 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 106,000.-บาท 

 

  3.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา(30 หนา/นาที) จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 7,300  บาท (เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 

14,600 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองชาง 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 14,600.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๕๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา90/106 ลําดับที่ 2 

  4.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
พ.ศ. 2558) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 90/106 ลําดับที่ 4 

6,200 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองชาง 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 6,200.-บาท 

 

  ครุภัณฑสํารวจ 
5.เทปวัดระยะชนิดผา  ขนาด 50 
เมตร  จํานวน 10 อัน ๆ ละ 1,850 
บาท (ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
18,500 

 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
กองชาง 

 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 18,400.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๕๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
หนา 89/106 ลําดับที่ 1 

  6.สตาฟอลูมิเนียมแบบชัก  ความยาว 
4 เมตร  จํานวน 4 อัน ๆ ละ 2,500 
บาท (ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 90/106 ลําดับที่ 3 

10,000 เทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

กองชาง 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 9,800.-บาท 

 

  7.วิทยุรับ-สง แบบมือถือ ( สีแดง)  
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
(ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา89/106 ลําดับที่ 2 

10,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองชาง 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 9,680.-บาท 

 

  8.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 
ซีซี ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบมีชองวาง
ดานหลังคนขบั (CAB) จํานวน 1 คัน  
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

688,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองชาง 
 

อยูระหวางดําเนินงาน  
ซ่ึ งขออนุมัติ กัน เ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ กรณีไดกอหน้ีผูกพันกอนส้ิน
ปงบประมาณแลไดรับอนุมัติจาก

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๕๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 89/106 

ผูบริหารทองถิ่นแลว 
ตามสัญญาจาง ๙๙/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จํานวน 1,879,000.- 
( เฉพาะรายการน้ี จํานวน
579,000.-บาท) 

  ฝายบริหารงานทั่วไปฯ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 
9.ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  จํานวน 
1 ตู (ตามราคามาตรฐานครภุัณฑ) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 87/106 

 
6,500 

 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
กองชาง 

 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 4,990.-บาท 

 

  ฝายสาธารณูปโภค ครุภัณฑโรงงาน 
11.เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 
5 น้ิว   จํ านวน 1 เครื่อง  (ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 
5,500 

 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
กองชาง 

 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 5,500.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๕๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 65/106 ลําดับที่ 1 

  12.สวานไฟฟา ขนาดกําลังไฟฟาไม
นอยกวา 400 วัตต  จํานวน 1 ตัว 
(ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 66/106 ลําดับที่ 4 

3,500 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองชาง 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 3,400.-บาท 

 

  13.เครื่องตัดเหล็กไฟฟา (แทนตัดไฟ
เบอร )  ขนาดไมน อยกวา  14 น้ิว 
จํานวน 1 เครื่อง (ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 66/106 ลําดับที่ 3 

10,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองชาง 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 9,900.-บาท 

 

  14.เครื่องชารจแบตเตอรี่ ขนาดไมต่ํา
กวา 40 แอมป จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

45,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองชาง 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 42,370.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๕๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 65/106 ลําดับที่ 2 

  ครุภัณฑอื่น 
15.เต็นท ทรงโคง ขนาด 4 x 8 เมตร 
จํานวน 10 หลัง ๆ ละ 28,000 
บาท 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 66/106 

 
280,000 
(-๓๐,๐๐๐) 
๒๕0,๐๐๐ 

 
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
กองชาง 

 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยใชงบประมาณ 249,952.-บาท 
 โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๗/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๕๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.2  สงเสรมิและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา

บุคลากร 
โครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากร เทศบาลเมืองเขลางคนคร  
๒๕๕๙  เพื่อจายเปนคาสมนาคุณ
วิทยากรฯ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 6/106 ลําดับที่ 9 

200,000 
(+๒๐๐,๐๐๐) 
๔๐๐,๐๐๐ 

เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดอบรมหลักสูตร การอบรม
เพื่ อ เสริ มสร า งสมรรถภาพของ
บุคลากรสูความเปนมืออาชีพในการ
ทํางานทุกระดับ  และการจัดทํา
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และประเมินสมรรถนะบุคคล ณ 
หองประชุมเบญจรงค   โรงแรม
เวียงลคอร  อ.เมือง จังหวัดลําปาง 
ในวันที่  28 กรกฎาคม 2559  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 246,327.- บาท 
 โอนเพิ่มงบประมาณครั้งที่ ๑๘/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

 

2 โครงการพัฒนาเทศบาลเปนองคกร
แหงการเรียนรู 

โครงการพัฒนาเทศบาลเปนองคกร
แหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๙  เพื่อจายเปนคาสมนาคุณ

300,000 
(-๒๐๐,๐๐๐) 
๑๐๐,๐๐๐ 

เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดอบรมหลักสูตร การจัดทํา
คูมือปฏิบัติงานดานการบริหารงาน

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๕๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.2  สงเสรมิและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
วิทยากรฯ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 6/106ลําดับที่ 10 
 

ทรัพยากรบุคคลและการจัดตําแหนง
ขาราชการสวนทองถิ่นเขาสูประเภท
แทง (ระบบแทง)  และหลักสูตรการ
จั ด ทํ า ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ
บุคลากรและการติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานบุคลากร  ณ หองประชุม
เทศบาลเมืองเขลางคนคร  ระหวาง
วันที่  18 - 19 มกราคม 2559  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 68,154.- บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๘/
๒๕๕๙ ลง วันที่  ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

3 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ฝกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
ผูดูแลเด็ก / ครูผูดูแลเด็ก 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

35,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของผูดูแลเด็ก / ครูผูดูแล

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๕๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.2  สงเสรมิและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 33/106 ลําดับที่ 4 

เด็ก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 35,000.- บาท 

4 โครงการฝกอบรมพนักงานเทศบาล  
 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร
ฝกอบรม  คาจางเหมาบริการ คา
ดอกไมพิธีเปด-ปดการฝกอบรมฯ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 20/106ลําดับที่ 3 

150,000 กองคลัง สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
จัดทํ า ข อ มูล  GIS เพื่ อ นําม า
ประยุกตใชงานดวยโปรแกรมระบบ
สาร สน เทศภู มิ ศ าสต ร  ( QGIS)" 
ประจําป พ.ศ.2559 กําหนดใหมี
การอบรมในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2559 ณ หองปฏิบัติการศูนยภูมิ
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากร (0432) คณะมนุษย
ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปางวันที่ 9 
กรกฎาคม 2559 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๕๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.2  สงเสรมิและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
จํานวน  26,410.- บาท 

 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพเครือขายดาน

การประชาสัมพันธเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

- จั ด ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง ผู ที่ เ ก่ี ย วข อ ง
เก่ียวกับการจัดการอบรมเพิ่มความรู
เครือขายประชาสัมพันธ 
- จัดอบรม เพิ่มความรูแกเครือขาย
ประชาสัมพันธ (ภายนอก) ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร จํานวน  
และเจาหนาที่ผูเก่ียวของ  
รวมจํานวน 120 คน 

120,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จั ด อ บ ร ม ใ ห ค ว า ม รู ด า น ก า ร
ประชาสัมพันธ  วันที่  4 มีนาคม 
2559  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 32,756.- บาท 

- จัดอบรมเพิ่มความรูแก
เครือขายประชาสัมพันธ 
(ภายนอก) จํานวน 1 ครั้ง 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๖๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา14/106ลําดับที่ 12 

2 โครงการผลิตส่ือเพื่อการ
ประชาสัมพันธเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

- จัด ทํ า แผ นพั บ  โปส เ ตอร  ป า ย
ประชาสัมพันธ สปอตวิทย ุ
- ซ้ื อ  เ ช า เ ว ล า อ อ ก อ า ก า ศ
วิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน 
- ซ้ือหรือเชาคอลัมนในหนังสือพิมพ 
-จัดทําวารสาร และรายงานกิจการ
ประจําป 
- จัดทําส่ือประชาสัมพันธที่เก่ียวของ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 13/106ลําดับที่ 8 

1,000,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
- คาปายประชาสัมพันธสถานที่
กอสรางอาคารสํานักงาน  
- คาสปอตคําเมืองประชาสัมพันธ
งานลอยกระทง   
- คาผลิตสปอตถวายพระพรวันพอ 
5 ธันวา 2558   
- คาปายวันพอ 5 ธันวาคม 2558 
- คาปายประชาสัมพันธงานลอย
กระทง 6 ปาย   
- คาปายรณรงคลดอุบัติเหตุเทศบาล
ปใหม   
- คาปายประชาสัมพันธงานวันเด็ก
แหงชาติ   
- คาปายกิจกรรมกําจัดผักตบ  ครั้ง

- จัดทําส่ือประชาสัมพันธ
ครบทุกรูปแบบ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๖๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ที่ 1    
- คาปายกิจกรรมกําจัดผักตบ  ครั้ง
ที่ 2    
- คาปายกิจกรรมกําจัดผักตบ  ครั้ง
ที่ 3   
- คาวารสารเทศบาลเมืองเขลางค
นคร งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 
2558 - เดือนธันวาคม 2558) 
- คาปายและติดตั้งโครงไมพรอมรื้อ
ถอนและปริ้นสติ๊กเกอรตัดพีพีบอรด 
- คาสปอตโฆษณาปใหมเมือง 
- คาประชาสัมพันธงานปใหมเมือง 
- คาปายรณรงคลดอุบัติเหต ุ  
- คาปายประชาสัมพันธงานสรงนํ้า
พระธาตุดอยมวงคํา  
-คาสปอตประชาสัมพันธงานสรงนํ้า
พระธาตุดอยมวงคํา  
- คาวารสารเทศบาลเมืองเขลางค

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๖๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
นคร งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - 
เดือนมีนาคม 2559)  
- คาปายไวนิลออกเสียงประชามติ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2559  
- คาปายประชาสัมพันธโครงการ
เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1/59- 
คาวารสารเทศบาล งวดที่ 3 
- คาปายออกเสียงประชามติ  
- คาปายไวนิลวันแม 
- คาผลิตวีดีทัศนเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 5 ชุด 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 395,309.- บาท 

3 โครงการเทศบาลเมืองเขลางคนครสาน
สัมพันธส่ือมวลชน 

- จัดแถลงขาวอยางนอยปละไมนอย
กวา 1 ครั้ง 
- จั ด กิ จ ก ร ร ม ส า น สั ม พั น ธ กั บ
ส่ือมวลชนในจังหวัดลําปาง 1 ครั้ง 
- กลุมเปาหมายประกอบดวย 

200,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยกเลิก 
- ไดรับการทักทวงจากหนวยงาน
ตรวจสอบถึงการกําหนดเปาหมาย
การดําเนินในโครงการที่ระบุชัดเจน
เฉพาะ ส่ือมวลชน ซ่ึ ง ไม เ กิดผล

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๖๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ส่ือมวลชนในจังหวัดลําปาง 120 คน 
, เครือขายประชาสัมพันธ  50 คน 
และผูมีสวนเก่ียวของ 30 คน รวม
ทั้งส้ิน 200 คน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 12/106ลําดับที่ 5 

ประโยชนโดยตรงกับประชาชน 
- เน่ืองจากงานประชาสัมพันธ ได
ประ สานข อ มู ล ในการ นํ า เ สนอ
ผลงาน โดยเฉพาะโครงการสําคัญ
ได แก  โคร งการก อสรา งอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
พบไมเปนไปตามแผนดําเนินงาน
และมีประเด็นปญหาของผูรับจางที่
บางประเด็นอาจไมสามารถตอบขอ
ซักถามของส่ือมวลชนได ชัด เจน 
ประกอบกับไดหารือส วนงานที่
เก่ียวของ เห็นวาในการจัดโครงการ
ดังกลาว ควรใหมีผลความคืบหนาใน
การดําเนินการอยางชัดเจน 

4 โครงการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารและ
ติดตามการดําเ นินงานของศูนยรับ
เรือ่งราวรองทุกขเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

- จัดซ้ือเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
จัดเก็บไวที่ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล
เมืองเขลางคนครและศูนยขอมูลสาขา
ในพื้นที ่

50,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดประชุม ดังน้ี 
ครั้งที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
ในวันที่  12 ธันวาคม 2558  ณ 

- จัดประชุม
คณะกรรมการฯ  จํานวน  
3  ครั้ง 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๖๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
- จัดป ระ ชุมคณะทํ างานศูนย รั บ
เรื่องราวรองทุกขเทศบาลเมืองเขลางค
นครเพื่อติดตามการดําเนินงานตามคํา
รองทั่ ว ไปและหาแนวทาง ในการ
แกปญหา 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 14/106ลําดับที่ 11 

หองประชุมเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
ครั้งที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559  ณ 
หองประชุมเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
ครั้งที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
ในวันที่  12 กันยายน 2559 ณ 
หองประชุมเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
ไมใชงบประมาณในการเบิกจาย 

5 โครงการติดตั้งพรอมวางระบบเสียง
ตามสายชุมชนในเขตเทศบาลเมือง   
เขลางคนคร 

ระบบเสียงตามสาย 
1.ระบบเสียงตามสายชุมชนบานหนอง
หาตะวันตก หมู 10 ตําบลปงแสน
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
1.  ยู นิตฮอรน  ขนาด  150 วัตต 
พรอมปากฮอรน ขนาด 21 น้ิวจํานวน 
31 ชุด  

110,800 ชุมชนบานหนองหา
ตะวันตก 
หมู 10  

ตาํบลปงแสนทอง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 103,500.- บาท 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๖๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
2. พาดสายดรอปวายทองแดงแท 
ขนาด 0.9 มม. และอุปกรณในการ
ติดตั้ง ระยะทางไมนอยกวา 2,800 
เมตร 
3.ไมโครโฟนสาย จํานวน 1 ชุด  
4 .  เ ครื่ อง เพ า เ วอร แ อมป  ขนาด 
2,000 วัตต จํานวน 1เครื่อง  
5. ลาย Outputขนาด 1,200 วัตต 
จํานวน 1 เครื่อง  
6. เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 16/106ลําดับที่ 1 

  2.ระบบเสียงตามสายชุมชนบานกลวย
หลวง หมู 1 ตําบลกลวยแพะ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 
ประกอบดวย  
1. ยู นิตฮอรน ขนาด 150 วัตต 

57,800 ชุมชนบานกลวย
หลวง หมู 1 ตําบล

กลวยแพะ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 46,300.- บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๖๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
พรอมปาก ฮอรนขนาด 21   น้ิ ว  
จํานวน 4 ชุด 
2. พาดสายดรอปวายและอุปกรณใน
การติดตั้ง  ระยะทางไมนอยกวา 600 
เมตร      
3. เครื่องเพาเวอรแอมป  ขนาด 
2,000 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
4. ลาย Output ขนาด 4,000 วัตต
จํานวน 1 เครื่องตามเทศบัญญัติ
ง บ ป ร ะ ม าณ ร า ยจ า ย  ป ร ะ จํ า ป
ง บ ป ร ะ มา ณ พ .ศ .2 5 59  ห น า 
17/106 ลําดับที่ 2 

  3.ระบบเสียงตามสายชุมชนบานบุญ
เกิด หมู 2 ตําบลพระบาท อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปางประกอบดวย 
1. ยู นิตฮอรน ขนาด 150 วัตต  
พรอมปากฮอรน ขนาด 21 น้ิวจํานวน 
23 ชุด 

88,400 ชุมชนบาน 
บุญเกิด หมู 2 
ตาํบลพระบาท 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 86,600.- บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๖๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
2. พาดสายดรอปวายและอุปกรณใน
การติ ดตั้ ง  ระยะทาง ไมน อยกว า 
3,800 เมตร 
3.ไมโครโฟนสาย   จํานวน  1 ชุด 
4. เครื่องเลน ดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 17/106ลําดับที่ 3 

  4.ระบบเสียงตามสายชุมชนบานหนอง
เจริญ หมู 14 ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
ประกอบดวย 
1. ยูนิตฮอรน ขนาด 150 วัตตพรอม
ปากฮอรน ขนาด 21 น้ิวจํานวน 11 
ชุด 
2. พาดสายดรอปวายและอุปกรณใน
การ ติ ด ตั้ ง ระ ย ะ ทา ง ไม น อย กว า 
1,400 เมตร 

59,800 ชุมชนบาน 
หนองเจริญ 

หมู 14 
ตาํบลชมพู 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 59,800.- บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๖๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
3. ไมโครโฟนสายจํานวน  1ชุด 
4. เครื่องเพาเวอรแอมป  ขนาด 
1,000 วัตต จํานวน 1เครื่อง 
5. ลาย Output ขนาด 1,200 วัตต
จํานวน 1 เครื่อง 
6. เครื่องเลน ดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 18/106 ลําดับที่ 4 

6 โครงการจัดทําโครงปายประชาสัมพันธ
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ภายในชุมชนบานกลวยมวงบริเวณ
สะพานคลองชลประทานขนาด 3*5 
เมตร  จํานวน 2 ปาย 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  18/106 

250,000 ชุมชน 
บานกลวยมวง 

หมูที่ 3 
ตําบลกลวยแพะ 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียัง มิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เม่ือวันที่ 
29 สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๖๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการประกวดสวมสะอาดใน

สถานที่สาธารณะและมีการบริการใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

กิจกร รมที่   1   อบร มใหค วามรู
มาต รฐ านส วมส าธา ร ณะ  ให กั บ
ผูประกอบการสถานบริการที่ใหบริการ
สวมสาธารณะและผูเก่ียวของ จํานวน 
๕๐ คน  
กิ จ ก ร ร ม ที่  2  ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
สุขลักษณะ สวมสาธารณะ ตามเกณฑ
มาตรฐาน HAS 
- มอบรางวัล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 46/106 ลําดับที่ 3 

58,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ  
-(กิจกรรมที่1)  เปนกิจกรรมการ
อบรมมาตรฐานสวมสาธารณะมี
กลุมเปาหมายเปนผูประกอบการที่มี
สวมสาธารณะไวบริการประชาชนใน
เขต เทศบาล เ มือง เขลา งคนค ร 
จํานวน 50คน ณ หองประชุม
สบันงา วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชน นีนค ร ลํ าปา ง   ใ น วันที่  26 
กุมภาพันธ 2559 
-( กิจกรรมที่2) เปนกิจกรรมการ
ประกวดสาธารณะตนแบบในเขต
เทศบาลเ มือ ง เ ขล างคนคร  ซ่ึ ง
กิจกรรมน้ีไดดํ าเนินการระหวาง
เดือนมีนาคม- เมษายน 2559 โดย
เปนการสุ มสํ ารวจประเ มินสวม
สาธารณะในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร จํานวน 25ราย และได

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๗๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
แบงประเภทของสถานบริการที่
ใหบริการส วมสาธารณะเปน 4
ปร ะ เ ภ ท  -สถ า นีบ ริ ก า ร นํ้ า มั น
เ ช้ื อ เพ ลิ ง ,โ ร ง แร มและ สถ านที่
ทองเที่ยว,รานอาหาร,โรงเรียนและ
สถานศึกษา.  หองประชุมเทศบาล
เมืองเขลางคนคร (โรงเรียนแพะดอน
ตัน )   ใน วันที่  30  พฤษภ าคม 
2559 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน  26,741.- บาท 
 

2 
 

โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด 
 

- ( กิจกรรมที่  1) สํารวจ/ประเ มิน 
รานอาหารและตลาด ตรวจแนะนํา
สุขลักษณะรานอาหารและตลาดอยาง
นอย 1  ครั้ง/ป 
- (กิจกรรมที่  2)  อบรมใหความรู
สถานประกอบการรานอาหารและผู

45,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ  
-( กิจกรรมที่1) เปนกิจกรรมการ
ดําเนินการตรวจสุขอนามัยของผู
สัมผัสอาหาร ผูประกอบการ และ
ตรวจหาสารปนเปอนในอาหารที่
จําหนาย ในเขตเทศบาลเมือง 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๗๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
สัมผัสอาหารและผูประกอบการตลาด 
จํานวน 60 คนและมอบรางวัลการ
ประกวดรานอาหาร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  48/106  ลําดับที่ 8 

เขลางคนคร  โดย สุ มตรวจจาก
ผูประกอบการอาหาร จํานวน 30
ราน แบงเปน รานอาหาร 22ราน 
และผูคาอาหารในตลาด จํานวน 8
ราย จาการตรวจสอบพบวา รอยละ 
47.52 ของตัวอยางทั้งหมดมีการ
ปนเปอน ผูประกอบการรานอาหาร
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครใน
วันที่ 1 เมษายน 2559 
-( กิจกรรมที่2) เปนกิจกรรมการ
อบรมการสุขาภิบาลอาหารและ
ตลาด  ในการ อบร มดั ง กล า ว มี
ผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 92 คน 
กิจกรรมมีการมอบโลประกาศเกียรติ
คุณ"รานอาหารตนแบบ" การมอบ
ปายราน, "อาหารสะอาด รสชาติ
อรอย" , การบรรยายความรูเรื่อง
ก ฎ ห ม า ย ส า ธ า ร ณ สุ ข กั บ ก า ร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๗๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
สุขาภิบาลแกผู เขารับการอบรมณ 
หองประชุมเทศบาลเมืองเขลางค
นคร (โรงเรียนแพะดอนตัน)  
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน  35,635.- บาท 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 
 

- จัด ป ร ะ ชุ มคณะ อ นุกร ร มการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ฯ  

- จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า
เทศบาลฯ เพื่อรายงานและให
ขอเสนอแนะตอคณะ ผูบริหาร
เทศบาล 

- ผูบริหารรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลตอสภาเทศบาล ฯ  

- ประเมินตัวช้ีวัดยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาล 

100,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

อยูระหวางดําเนินงาน 
-จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
วันที่  24 พฤศจิกายน 2558ณ 
หองประชุมเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
-ค า ถ า ย เ อ ก ส า ร แ ล ะ เ ข า เ ล ม
ประกอบการการประชุมฯ 
-คาพาหนะเดินทางในการประชุม 
-จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
วันที่  1 ธันวาคม 2558ณ หอง

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๗๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
- ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

ประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน
เทศบาล 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 11/106 ลําดับที่ 4 

ประชุมเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
- คาเอกสารรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร ประจําป 2558 
ฉบับสมบูรณ จํานวน 59 เลม และ
ฉบับยอจํานวน 73 เลม 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 32,480.-  บาท 
และอยูระหวางดําเนินการจัดเก็บ
แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของ
เทศบาล ฯ และประมวลผลความพึง
พอใจฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง  ( กันเ งินไว เบิ กเห ล่ือมป 
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท)" 

4 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดย
กระบวนการมีสวนรวม 

จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น  โ ด ย
กระบวนการมีสวนรวม  ดังน้ี 
- แผนการดําเนินงาน 

175,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดประชุมการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นโดยกระบวนการมีสวนรวม  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๗๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
- จัดประชุมประชาคมชุมชน 
-จัดทําแผนพัฒนาสามป 
-จัดเวทีประชาคมเมืองระดับเทศบาล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  11/106ลําดับที่ 3 

-คาปายไวนิล 1 ปาย 
-คาถายเอกสาร 
-คาพาหนะในการออกทําประชาคม 
-คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-จัดประชุมประชาคมเมือง  ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร  วันที่ 13 
พฤษภาคม 2559ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย  
จํานวน 121,621.-  บาท 

5 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
สตรีเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร   
-ระดับเทศบาล 2 ครั้ง 
-ระดับตําบล 2 ครั้ง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  75/106ลําดับที่ 1 

50,000 
 

เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
สตรีเทศบาลเมืองเขลางคนครณ หอง
ประชุมเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
จํานวน 4 ครั้ง คือ 
ครั้ งที่  1 ประชุมคณะกรรมการ
ระดับเทศบาล ในวันที่ 3 ธันวาคม 
2558 ผูเขารวมคิดเปน 84.61% 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
ผูแทนเขารวมประชุม คิด
เปนรอยละ 85  
ผล  ทั้ ง  4 ครั้ ง  คิด เปน 
87.47% 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๗๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ครั้ งที่  2 ประชุมคณะกรรมการ
ระดับเทศบาล ในวันที่ 2 มิถุนายน 
2559 ผูเขารวมคิดเปน 69.23% 
ครั้ งที่  3 ประชุมคณะกรรมการ
ระดับตําบล ในวันที่ 15 ธันวาคม 
2558 ผูเขารวมคิดเปน 89.47% 
ครั้ งที่  4 ประชุมคณะกรรมการ
ระดับตําบล ในวันที่ 23 มิถุนายน
2 5 5 9  ผู เ ข า ร ว ม คิ ด เ ป น 
106.57% 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 44,584.-  บาท 

6 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสตรี
สากลและวันสตรีไทยเทศบาลเมือง  
เขลางคนคร 
 

ดําเนินการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสตรี
สากล และวันสตรีไทย 
1.จัดบอรดประชาสัมพันธในวันสตรี
สากลและวันสตรีไทย 
2.ประชาสัมพันธขอมูลความรูใหแก
กลุมสตรี 

100,000 
 
 

ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

4 ตําบล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
- จัดทําเอกสารประชาสัมพันธขอมูล
ความรูใหกลุมสตรีในเขตเทศบาลฯ 
- จัดกิจกรรมการปลุกตนไมเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน  เน่ือง
ในวันสตรีไทย เทศบาลเมืองเขลางค

- ก ลุ ม ส ต รี เ ข า ร ว ม
กิ จ ก ร ร ม จํ า น ว น  6 3 
ชุมชน  
ผลสตรีเขารวมกิจกรรม 
54 ชุมชน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๗๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  75/106 ลําดับที่ 4 

นคร ประจําป 2559 ณ บริเวณคัน
คลองชลประทานชุมชนบานกลวย
กลาง ตําบลกลวยแพะ  วันที่  5 
สิงหาคม 2559 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 88,111.-  บาท 

7 โครงการศูนยเพื่อนหญิง 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลความรูใหแกประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 76/106 ลําดับที่ 8 

30,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

4 ตําบล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
- ลงพื้นที่ชวยเหลือจํานวน 1 ราย 
- เอกสารประชาสัมพันธ ครั้งที่ 1 
กุมภาพันธ 2559 
- เอกสารประชาสัมพันธ ครั้งที่ 2 
พฤษภาคม 2559 
- เอกสารประชาสัมพันธ ครั้งที่ 3 
สิงหาคม 2559 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 28,554.50.-  บาท 

- มีศูนยกลางรับแจงเหตุ
ใหคําปรึกษาประสานงาน
จํานวน 1 แหง 
ผล  มีศูนยฯ  จํานวน 1  
แหง 

8 โครงการประชุมผูนําชุมชน 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

จัดประชุมผูนําชุมชนหรือผูแทนชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

104,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดประชุมผูนําชุมชนในเขตเทศบาล

เชิงปริมาณ  
มีผูนําชุมชนหรือผูแทนเขา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๗๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
จํานวน 6 ครั้ง 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 76/106 ลําดับที่ 7 
 

เมืองเขลางคนครจํานวน 6 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 
2558 
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2559 
ครั้งที่ 3 วันที่ 21มีนาคม 2559 
ครั้งที่ 4 วันที่ 19 พฤษภาคม 
2559 
ครั้งที่ 5 วันที่ 14 กรกฎาคม 
2559 
ครั้งที่ 6 วันที่ 9 กันยายน 2559 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 79,243.-  บาท 

รวมประชุม รอยละ 80 
ของการประชุมแตละครั้ง 
ผล  
ครั้งที่ 1มีผูมาประชุมหรือ
ผูแทนเขารวมประชุม  
ครั้งที่ 2 ผูมาประชุม 51 
ค น  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 
80.95 
ครั้งที่ 3 ผูมาประชุม 50 
ค น  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 
79.37 
ครั้งที่ 4 ผูมาประชุม 53 
ค น  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 
84.13 
ครั้งที่ 5 ผูมาประชุม 61 
ค น  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 
96.83 
ครั้งที่ 6 ผูมาประชุม 61 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๗๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.4 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ค น  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 
96.83 

 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.5  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการฝกอบรมสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองเขลางคนคร คณะผูบริหารและ
ผูเก่ียวของ 
 

-เพื่อจายเปนคาของสมนาคุณวิทยากร 
คาจางเหมาบริการตาง ๆ คารับรอง 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาดอกไมใน
พิธีเปด-ปด คานํ้ามันเช้ือเพลิงและ
หลอล่ืน  คาตกแตงสถานที่ คาของที่
ระลึก คาที่พัก คายานพาหนะ คาจาง

500,000 
(-๑๑๐,๐๐๐) 
๓๙๐,๐๐๐ 

 

สถานที่ที่เหมาะสม สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
ดํ า เ นิ นกา ร ฝ ก อบ ร มห ลั ก สู ต ร 
"ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ
กับสภาทองถิ่น" และ"การตอตาน
การทุจริตและผลประโยชนทับซอน
ในองคกรวันที่ 8 มกราคม 2559 
ณ โรงแรมเวียงละคร  และศึกษาดู

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๗๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.5  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ทําปายไวนิล ปายผาและคาใชจายอ่ืน 
ๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 5/106ลําดับที่ 8  

งาน ณ เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัด
ชลบุรี , เขตปกครองพิเศษเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี , ศูนยสาธิต
การตลาดตําบลหวงนํ้าขาว จังหวัด
ตราด , เทศบาลเมืองตราด จังหวัด
ตราด และศูนยศึกษาดูงานดาน
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบานจํารุง
จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง วั น ที่  1 1 -1 5 
มกราคม 2559 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน ๓๘๐,๕๓๒.-  บาท 
 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่  ๓/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑๑๐,๐๐๐.-บาท 
 

2 โครงการพัฒนาระบบในการเลือกตั้ง 
และพฒันาประชาธิปไตย 

จาย เปนค าจ าง จัดสถานที่  พรอม
อุ ป ก ร ณ  แ ล ะ ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด 

30,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
โดยฝกอบรมตามโครงการพัฒนา

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๘๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.5  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหาร
กลางวัน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
และเอกสารคูมือประกอบการอบรม 
เชน กระดาษ ปากกา แฟมใสเอกสาร 
ฯลฯ คาบริหารโครงการ เชน ปายไว
นิล ประกาศเกียรติบัตรฯ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 4/106 ลําดับที่ 1 

ระบบในการเลือกตั้ง และพัฒนา
ประชาธิปไตยวันที่ 13พฤษภาคม 
2559ณ หอ งป ระ ชุมที่ ว า กา ร
อําเภอเมืองลําปาง 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 26,169.-  บาท 
 

3 โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร  

จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมือง 
เขลางคนคร จํานวน 1 ครั้ง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 4/106 ลําดับที่ 3 

50,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ไมไดดําเนนิการ 
เ น่ื อ ง จ า ก  ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการสรรหาแตงตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่น/ผูบริหารทองถิ่น ฉบับที่ 
1/2559 จึงไมไดดําเนินการจัดการ
เลือกตั้ง 

 

4 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

 จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร จํานวน 1 ครั้ง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

50,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ไมไดดําเนนิการ 
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น/ผูบริหาร

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๘๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.5  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 5/106 ลําดับที่ 4 

ทองถิ่น ฉบับที่ 1/2559  จึงไมได
ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง 
 

5 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ เพื่อเสริมสรางความสมานฉันท
และความสามัคคีของคนในชาติ 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  
คาดอกไมในพิธีเปด-ปด  คาเครื่อง
เขียนแบบพิมพ  คานํ้ามันเช้ือเพลิง
แ ล ะ ห ล อ ล่ื น  ค า ย า น พ า ห น ะ  
คาอาหาร  คาอาหารวางคาจางทํา
ปายไวนิล  ปายผาและเครื่องดื่มและ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน ฯลฯ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 5/106 ลําดับที่ 7 

400,000 
(-๖๓,๐๐๐) 
๓๓๗,๐๐๐ 

เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ดาํเนินการจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ
หนาศูนยราชการจังหวัดลําปาง และ
บริเวณแยกบาเปา และดําเนินการ
ตามโครงการปกปองสถาบันของ
ชาติ 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 272,316.- บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่  ๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
จํานวน ๖๓,๐๐๐.-บาท 

 

6 โครงการรับฟ งความคิด เห็นของ
ประชาชน 

จัดเวทีประชาคมหรือสํารวจขอมูล
สอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ต อ กา ร ดํ า เ นิ น ง า นห รื อ ดํ า เ นิ น
โครงการพัฒนาเทศบาลหรือโครงการ

50,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

อยูระหวางดําเนินการ   
ป ร ะ มว ลผล คว าม คิ ด เ ห็ น ขอ ง
ประชาชน 
เบิกจายใชงบประมาณ 2,100.-

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๘๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.5  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ที่สงผลกระทบ 
ตอประชาชนผูมีสวนเก่ียวของ มีสวน
ไดเสียในการพิจารณาตัดสินใจและ
ขอเสนอแนะ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 14/106 ลําดับที่ 13 
 

บาท 

7 โ ค ร ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 
 

จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ที่
ครบวาระ จํานวน 20 ชุมชน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 76/106ลําดับที่ 6 

133,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดซ้ือ/จางวัสดุ อุปกรณดําเนินงาน
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนฯ 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 98,520.- บาท 

มีการเลือกตั้งครบทั้ง 20 
ชุมชนและประชาชนมาใช
สิทธิไมนอยกวารอยละ 
60 
ผล  
จัดการเ ลือกตั้ งฯ  ตาม
ระเบียบเทศบาลเมือง    
เขลางคนคร วาดวยชุมชน 
พ.ศ. 2553 และแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๘๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา3.5  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
2 5 5 5   ค ร บ ทั้ ง  2 0 
ชุมชน แยกเปน  
1 .  มี ชุ ม ช น ที่ จั ด ก า ร
เลือกตั้ง จํานวน 8 ชุมชน
โดยมีประชาชนมาใชสิทธิ
รอยละ 60 ขึ้นไปจํานวน 
3 ชุมชน และประชาชน
มาใชสิทธินอยกวารอยละ 
60 จํานวน 5 ชุมชน 
2 .  มี ชุ มชนที่ มี ผู ส มั ค ร
เพียงคนเดียวและไดรับ
เ ลื อก ตั้ ง เ ป นป ร ะ ธ า น
ชุมชน จํานวน 11 ชุมชน 
3 .  มี ชุ ม ช น เ ท ศ บ า ล
ดํ า เ นิ น ก า ร ส ร ร ห า
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ม ช น 
จํานวน 1 ชุมชน 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๘๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.6  พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและองค

ความรูแก เย าวชนและประชาชน
เตรียม พรอมสูประชาคมอาเซียน 

อบรมเยาวชนและประชาชน   ให
ไดรับความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเปด
ประชาคมอาเซียน  และไดรับความรู
แ ล ะ ก า ร ฝ ก ทั ก ษ ะ ด า น
ภาษาตางประเทศ สามารถส่ือสาร
เบื้องตนได จํานวน  30  คน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 82/106ลําดับที่ 9 

60,000 หองประชุมเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
-ศพด.วัดหนองหา 
-ศพด.วัดมอนจําศีล 
-ศพด.บานไรนานอย 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
อบรมเยาวชนและประชาชน   ให
ไดรับความรู เบื้องตนเก่ียวกับการ
เปดประชาคมอาเซียน  และไดรับ
ค วามรู แ ล ะ กา ร ฝ กทั ก ษะ ด า น
ภาษาตางประเทศ สามารถส่ือสาร
เบื้องตนได จํานวน  30 คนณ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปากลวย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานบานไรนานอย 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมอนจําศีล 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย  
จํานวน 59,637.- บาท 

 

2 โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน
และแกนนําชุมชนเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 
 

อ บ ร ม แ ล ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น แ ก
คณะกรรมการชุมชนและแกนนํา
ชุมชน 63 ชุมชน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 77/106ลําดับที่ 9 

500,000 
(-๔๐,๕๐๐) 
๔๕๙,๕๐๐ 

- อบรมในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 
- ศึกษาดูงาน
ตางจังหวัด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดอบรมคณะกรรมการชุมชน 
และแกนนําชุมชน และศึกษาดูงาน 
ณ เทศบาลตําบลเชียงคาน  จังหวัด
เลย  
ใชงบประมาณในการเบิกจาย  

ตัวช้ีวัด 
มีคณะกรรมการ ชุมชน
หรือแกนนําชุมชนเขารับ
การอบรมรอยละ 80 
ผล 
มีคณะกรรมการ ชุมชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๘๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.6  พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
จํานวน 452,445.10.- บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/
๒๕๕๙  ล ง วันที่  ๑๕ มิ ถุ น ายน 
๒๕๕๙ จํานวน ๔๐,๕๐๐.-บาท 

หรือแกนนําชุมชนเขารับ
การ อบรมฯ    ร อ ยละ 
84.92 จํานวน 107 คน 
จากเปาหมาย 126 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๘๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  4.  ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.1  สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการสง เสริมสินคาเกษตรเพื่อ

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

 สง เสริมสนับสนุนใหเกษตรกรนํา
ผลผ ลิต มา จําหน าย ใน กิจกร รม /
โครงการที่ เทศบาลดําเนินการหรือ
จัดหาสถานที่ใหแกเกษตรกรจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 103/106 ลําดับที่ 5 

10,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
มีการ จัดสถานที่ จํ าหน ายสินค า
เกษตรแกกลุมเกษตรกร  กลุมอาชีพ  
และผูผลิตในกิจกรรมหรือโครงการที่
เทศบาลจัดจํานวน 10 ครั้ง 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 7,804.-  บาท 
 

ตัวช้ีวัด 
มีสถานที่กระจายสินคา
เกษตรใหแกกลุมอาชีพ
และผูผลิตในกิจกรรมหรือ
โครงการเทศบาลจัดขึ้น 
ผล 
มีการจัดสถานที่จําหนาย
สินคาฯ คิด เปนรอยละ 
100 ของกิจกรรมหรือ
โครงการที่เทศบาลจัดขึ้น 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๘๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  4.  ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.2  สงเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ

คณะ กร ร มการ ศู นย บ ริ ก า ร แล ะ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตาํบล 
 

อ บ ร ม แ ล ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น แ ก
คณะกรรมการศูนยบริการฯ ทั้ง 4 
ตาํบล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 102/106ลําดับที่ 3 

230,000 
(-๘๕,๐๐๐) 
๑๔๕,๐๐๐ 

 

อบรมและศึกษาดูงาน
ตางจังหวัด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
จัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
แกคณะกรรมการศูนยบริการ ทั้ง 4 
ตาํบลจังหวัดเชียงใหม 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 70,729.-  บาท 
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 16 เม่ือ
วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๕9 จํานวน 
๘๕,๐๐๐.- บาท 

ตัวช้ีวัด 
มีคณะกรรมการศูนย ฯ 
รวมอบรมไมนอยกวารอย
ละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
ผล 
มีผูเขาอบรมฯ จํานวน 50 
คน   จากกลุม เปาหมาย 
จํานวน 60 คนคิด เปน
รอยละ 83.33 

2 โครงการปรับปรุงและฟนฟูสภาพดิน
ชุมชนบานลําปางกลางตะวันตก  
(โครงการปดทองหลังพระสืบสาน
แนวทางพระราชดําริ) 

- อบรมใหความรูการปรับปรุงสภาพ
ดิน 
- นํ าดินในพื้ นที่ ทํ าการ เกษตร ไป
ทดสอบสภาพดิน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 102/106   ลําดับที่ 2 

30,000 ชุมชนบาน 
ลําปางกลาง 
ตะวันตก 
หมูที่  3 

ตาํบลปงแสนทอง 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
อบรมใหความรูการปรับปรุงฟนฟู
สภาพดินชุมชนบานลําปางกลาง 
และฝกปฏิบัติการทําปุยหมักนํ้าหมัก
ชีวภาพและสารไลแมลง 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 29,891.-  บาท 
 

ตัวช้ีวัด 
ประชาชนเขารับการอบรม 
ไมนอยกวารอยละ 70 
ของกลุมเปาหมาย 
ผล 
ผู เ ข า รั บ ก า ร อ บ ร ม ฯ 
จํ า นว น  3 6  ค น  จ า ก
กลุมเป าหมาย  30 คน  
คิดเปนรอยละ 120 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๘๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  4.  ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.2  สงเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
๓ โครงการปรับปรุงและฟนฟูสภาพดิน

ชุมชนบานศาลาดอน ( โครงการปด
ท อ ง ห ลั ง พ ร ะ สื บ ส า น แ น ว ท า ง
พระราชดําริ) 
 

อบรมการทําเกษตรแบบธรรมชาต ิ
ฝกปฏิบั ติการทําปุ ยหมัก นํ้าหมัก
ชีวภาพและสารไลแมลง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 103/106ลําดับที่ 6 

30,000 ชุมชนบาน 
ศาลาดอน 
หมูที่ 3 

ตาํบลชมพู 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
อบรมการทําเกษตรแบบธรรมชาต ิ
ฝกปฏิบัติการทําปุยหมัก นํ้าหมัก
ชีวภาพและสารไลแมลง 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน. 29,925-  บาท 
 

ตัวช้ีวัด 
ดูประชาชนเข ารั บการ
อบรมไมนอยกวารอยละ 
80 ของกลุมเปาหมาย 
ผล 
มีผู เขาอบรมจํานวน 32 
คน จากกลุม เป าหมาย 
30 คน คิด เปนรอยละ 
107  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๘๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  4.  ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.3  สงเสริมความเขมแข็งและสราง กลุม เครือขาย และสถาบันทางการเกษตร 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการติดตามผลการดําเนินงาน

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบลและติดตาม
การบริหารจัดการกองทุนการเกษตร
ในชุมชน 

- ติ ด ตามผลการ ดํ า เ นิ นง านของ
ศู น ย บ ริ ก า ร แ ล ะ ถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ทั้ง  
4 ตําบล โดย 
จัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ 
และออกติดตามผลการดาํเนินงานของ
ศูนย 
- ติดตามการบริหารจัดการกองทุน
การเกษตรภายในชุมชน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา102/106ลําดับที่ 1 
 

20,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

4 ตําบล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
ติด ตามผลการ ดํ า เ นิ น งานของ
ศู น ย บ ริ ก า ร แ ล ะ ถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตร ทั้ง 4 ตําบล 
และติดตามการบริห าร จัดการ
กองทุนการเกษตรในชุมชน 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 16,209.-  บาท 
 

ตัวช้ีวัด 
ออกติดตามศูนยฯ ทั้ง 4 
ตําบล และติดตามการ
บริ หา ร จัด การ กองทุ น
การเกษตร ในชุมชนทุก
ชุมชน 
ผล 
มีการออกติดตามผลการ
ดําเนินงานศูนยฯ ครบทั้ง 
4 ศูนย  และมีการติดตาม
การบริหารจัดการกองทุน
การเกษตร ในชุมชนทุก
ชุมชน 

 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๙๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  4.  ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.4  สงเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของเกษตรกร 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการสงเสริมเกษตรปลอดสารพิษ

ชุมชนบานหนองหาตะวันออก           
(โครงการปดทองหลังพระสืบสาน
แนวทางพระราชดําริ) 
 

- อบรมการทําเกษตรแบบธรรมชาต ิ
- ฝกปฏิบัติการทําปุยหมัก นํ้าหมัก
ชีวภาพ และสารไลแมลง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 หนา 
103/106 ลําดับที่ 4 

30,000 ชุมชนบาน 
หนองหาตะวันออก 

หมูที่ 7  
ตําบลพระบาท     

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
อบรมใหความรูการทําเกษตรแบบ
ธรรมชาติ และฝกปฏิบัติการทําปุย
หมักนํ้าหมักชีวภาพและสารไลแมลง 
ชุมชนบานหนองหาตะวันออก  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน29,925.-  บาท 
 

ตัวช้ีวัด 
ประชาชนเขารับการอบรม
ไมนอยกวารอยละ   70 
ของกลุมเปาหมาย 
ผล 
ผูเขารวมอบรมฯ จํานวน 
34คน จากกลุมเปาหมาย 
30 คน คิด เปนรอยละ 
113 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๙๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.1  เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาทองถิ่น 

 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการสงเสริมอาชีพแกประชาชนใน

เขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

 - สงเสริมอาชีพแกประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 75/106  ลําดับที่ 2 

60,000 ในเขตเทศบาลเมือง
เขลางคนคร  

4 ตําบล 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
สงเสริมอาชีพแกประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน  55,718.-  บาท 

ตัวช้ีวัด 
มี ป ร ะ ช า ช น เ ข า รั บ
การศึกษารอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมายในแตละครั้ง 
(7 ครั้ง)   
ผล  
จัดฝกอบรม 6 ครั้ง แตละ
ครั้งมีผูฝกศึกษาเกินรอย
ละ 80 

2 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม อ า ชีพ ร ะ ย ะ ส้ั น 
หลักสูตรการทําอาหารไทย - จีน 
 

 - อบรมการทําอาหารไทย – จีนใหแก
ประชาชน จํานวน 20 คน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 75/106 ลําดับที่ 3 

70,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
จัดอบรมการทําอาหารไทย-จีน ให
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร วันที่ 21 - 25 มีนาคม 
2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช า ง
ลําปาง  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 69,530.-  บาท 

ตัวช้ีวัด 
มีประชาชนเข ารั บการ
ฝกอบรมฯ รอยละ 80 
ของกลุมเปาหมาย 
ผล  
มี ผู เ ข ารั บการฝกอบรม 
จํานวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 80 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๙๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.1  เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาทองถิ่น 

 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
3 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ

กลุมผูเล้ียงสัตวนํ้าชุมชนบานรอง 
 

อุดหนุนงบประมาณใหแกกลุมอาชีพฯ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 78/106 ลําดับที่ 3 

12,000 ที่ทําการกลุมอาชีพ 
ชุมชนบานรอง 

หมูที่ 12 
ตาํบลชมพู 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนงบประมาณใหแกกลุม
กลุมผูเล้ียงสัตวนํ้าชุมชนบานรอง 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 12,000.- บาท 

ตัวช้ีวัด 
กลุมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
ผล  
กลุ ม ได รั บ งบประมาณ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
วัตถุประสงค 

4 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมแปรรูปอาหารเล่ียงเมืองชุมชน
บานหนองหาตะวันออก 
 

อุดหนุนงบประมาณใหแกกลุมอาชีพฯ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 78/106ลําดับที่ 1 

21,000 ที่ทําการกลุมอาชีพ 
ชุมชนบาน 

หนองหาตะวันออก 
หมูที่ 7 

ตาํบลพระบาท 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนงบประมาณใหแกกลุม
กลุมแปรรูปอาหารเล่ียงเมืองชุมชน
บานหนองหาตะวันออก 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 21,000.- บาท 

ตัวช้ีวัด 
กลุมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
ผล  
กลุ ม ได รั บ งบประมาณ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
วัตถุประสงค 

5 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมทําดอกไมประดิษฐจากกระดาษ
สาชุมชนบานประสบสุข 
 

อุดหนุนงบประมาณใหแกกลุมอาชีพฯ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 78/106ลําดับที่ 2 

20,000 ที่ทําการกลุมอาชีพ 
ชุมชน 

บานประสบสุข 
หมู 2 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยอุดหนุนงบประมาณใหแกกลุม
กลุมทําดอกไมประดิษฐจากกระดาษ
สาชุมชนบานประสบสุข 

ตัวช้ีวัด 
กลุมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
ผล  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๙๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.1  เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาทองถิ่น 

 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตําบลกลวยแพะ ใชงบประมาณในการเบิกจาย  

จํานวน 20,000.- บาท 
กลุ ม ได รั บ งบประมาณ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
วัตถุประสงค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๙๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.2  พัฒนาระบบการทองเที่ยวและเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยว  เพื่อเพิ่มศักยภาพของการทองเที่ยวในระดับชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการปนจักรยานทองเที่ยวสําหรับ

คนรักสุขภาพ รักส่ิงแวดลอม เทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

- แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง
เขลางคนครเปนที่รูจักอยางกวางขวาง 
-มีนักปนจักรยานเขารวมโครงการกวา 
200 คน 
-ข าว  ข อ มู ลแหล งท อ ง เที่ ย วและ
เสนท างการทอ ง เที่ ย วได รั บกา ร
เผยแพรในส่ือตางๆ อยางนอย  5 
ชองทาง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 12/106 ลําดับที่ 7 
 

200,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมปนจักรยานทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางคนครเปนที่
รูจักอยางกวางขวางสําหรับคนรัก
สุขภาพ รักส่ิงแวดลอม เทศบาล
เ มือง เขลางคนคร   ในวันที่  15 
พฤษภาคม 2559  
ใชงบประมาณในการเบิกจาย  
จํานวน 53,110.- บาท 

 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๙๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอย
กระทง ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค
นครเชน การประกวดกระทงฝมือ
ประเภทสวยงาม รุนตัวแทนชุมชน 
และรุนประชาชนทั่วไป การแสดง 
การขายสินคาทองถิ่น 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 82/106ลําดับที่ 3 

500,000 
(+๗๕,๐๐๐) 
๕๗๕,๐๐๐ 

คนัคลองชลประทาน
ชุมชนบานหนองหัว

หงอก 
ต.ชมพู 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
- กิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอย
กระทง ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค
นครเชน  
1. การประกวดกระทงฝมือประเภท
สวยงาม รุนตัวแทนชุมชน และรุน
ประชาชนทั่วไป  
2.การแสดง  
3.การขายสินคาทองถิ่น 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน 420,956.- บาท 
 โอดเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๙/
๒๕๕๙ ลงวันที่  ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๗๕,๐๐๐.-บาท 

 

2 โครงการจัดงานฮวมสืบสานปาเวณี 
ปใหมเมืองเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

จัดกิจกรรมปาเวณีปใหมเมือง เพื่อสืบ
สานและรักษาขนบธรรมเนียมอันดี
งามของทองถิ่นไว เชน การประกวด
คาว ปนปอน การดําหัวผูสูงอายุ การ

510,000 
(-๔๕,๐๐๐) 
๔๖๕,๐๐๐ 

วัดชมพูหลวง ชุมชน
บานชมพู ต.ชมพู 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมปาเวณีปใหมเมือง เพื่อ
สืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมอัน
ดี ง ามของทอ ง ถิ่ น ไ ว  เ ช น  ก า ร

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๙๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประกวดกอเจดียทราย การประกวด
ทําตุ งไชย การประกวดเทพี  และ
การละเลนเน่ืองในเทศกาลปใหมเมือง
ฯลฯตามเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 หนา 83/106ลําดับที่ 7 

ประกวดคาว ปนปอน การดําหัว
ผูสูงอายุ การประกวดกอเจดียทราย 
การประกวดทําตุงไชย การประกวด
เทพี  ในวันที่ 9 เมษายน 2559 ณ 
บ ริ เ วณลานหน า วั ด ชมภู ห ลว ง  
ชุมชนบานชมพู  ตําบลชมพู 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 452,535.- บาท 
 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่๓๐/
๒๕๕๙  ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
จํานวน ๔๕,๐๐๐.-บาท 

3 โครงการจัดงานประเพณีเขาพรรษา
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ผู บ ริ หา ร  สมา ชิกสภ าเทศบาลฯ 
หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล 
เ จ า ห น า ที่  ป ร ะ ธ า น ชุ ม ช น 
คณะกรรมการชุมชนและประชาชนได
รวมกันหลอเทียนพรรษา และนําเทียน
พร ร ษา ไปถวาย ให กั บ วั ด ใน เ ขต

100,000 วัดในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดงานประเพณีเขาพรรษาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร  ณ วัดในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร  ระหวาง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๙๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
เทศบาล เน่ืองในเทศกาลเขาพรรษา  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 82/106 ลําดับที่ 2 

จํานวน 69,835.- บาท 

4 โครงการจัดงานประเพณีสรงนํ้าพระ
ธาต ุ

- จัดงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร จํานวน 
๓๐ แหง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 83/106 ลําดับที่ 4 

750,000 วัดในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนคร
จํานวน ๓๐ แหง 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุใน
เขต เทศบาล เ มือง เขลา งคนค ร 
ประกอบดวย  
1.บานไรนานอย 25 ,000 บาท 
(วัดนานอย)  
2 .บ านต า  25 ,000 บ าท ( วั ด
บานตา)  
3.บานหัวทุงสามัคคี 25,000 บาท 
(วัดหัวทุงสามัคคี)  
4.บานแมกืย 25,000 บาท (วัด
แมกืยไชย)  
5.บานปากลวย 25,000 บาท (วัด
ปากลวย)  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๙๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
6.บ าน ลําปา งกลางต ะ วันออก 
25,000 บาท ( วัด ลําปางกลาง
ตะวันออก)  
7.บานกาดใต 25,000 บาท (วัด
กาดใต)  
8.บานสําเภา 25,000 บาท (วัด
สําเภา)  
9.บานกลวยมวง 25 ,000 บาท 
(วัดพระเจาน่ังแทน)  
10.บานไรขวงเปา 25,000 บาท 
(วัดขวงเปา)  
11.บานกลวยหลวง 25,000 บาท 
(วัดกลวยหลวง)  
12.บานฟอน 25,000 บาท (วัด
บานฟอน)  
13.บานปาตันกุมเมือง 25 ,000 
บาท (วัดปาตันกุมเมือง)  
14.บานสบตุย 25,000 บาท (วัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๑๙๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
สบตุย)  
15.บานโทกหัวชาง 25,000 บาท 
(วัดกู)  
16 .บ าน ลําป างกลางตะ วันต ก 
25,000 บาท ( วัด ลําปางกลาง
ตะวันตก)  
17.บานหัวฝาย 25,000 บาท (วัด
หัวฝาย)  
18.บานหนองหัวหงอก 25,000 
บาท (สํานักสงฆบานหนองหัวหงอก) 
1 9 . บ า น ห น อ ง ห า ต ะ วั น อ อ ก 
25,000 บาท (วัดหนองหา)  
20.บานกลวยแพะ 25,000 บาท 
(วัดมอนธาตุ)  
21.บานจอมเมือง 25,000 บาท 
(วัดจอมเมือง)  
22.บานผาลาด 25,000 บาท (วัด
ผาลาด)  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๐๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
23.บานกลวยกลาง 25,000 บาท 
(วัดพระแทน)  
24.บานกาดเมฆ 25 ,000 บาท 
(วัดกาดเมฆ)  
25.บานหนองปลอง 25,000 บาท 
(วัดพระบาท)  
26.บานรอง 25 ,000 บาท (วัด
บานรอง)  
27.บานหนองยาง 25,000 บาท 
(วัดเขาหมู) 
 28.บานหวยหลอ 25,000 บาท 
(วัดหวยหลอ) 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 700,000.- บาท 

๕ โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติฯ 

จัดบรรพชาสามเณรเด็กและเยาวชน
อยางนอย  ๔๐ รูป 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

40,000 วัดโทกหัวชาง    
 ต.พระบาทและวัด
ในเขตเทศบาลเมือง

เขลางคนคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
เฉ ลิมพระ เ กียรติ ฯ  - ผู เ ข าร ว ม
โครงการ 20 คนณวัดโทกหัวชาง  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๐๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
หนา 82/106ลําดับที่ 1  วันที่ 21 มีนาคม 2559  

ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน  21,000.-  บาท 
 

๖ โครงการจัดงานประเพณีสรงนํ้าพระ
ธาตุวัดดอยมวงคํา 

จัดงานสรงนํ้าพระธาตุ ณ วัดดอยมวง
คํา  ตําบลกลวยแพะ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 83/106ลําดับที่ 5 

200,000 วัดดอยมวงคํา 
ตําบลกลวยแพะ 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดงานสรงนํ้าพระธาตุ ณ วัดดอย
มวงคํา ตําบลกลวยแพะ  ณ วัดดอย
ม วงคํ า    วันที่  26 กรกฎาคม 
2559  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน  188,300.-  บาท 

 

๗ โ ค ร ง ก าร ป ร ะ กว ด ส ว ด ม นต ห มู
สรรเสริญพระรัตนตรัย 

จัดการประกวดสวดมนตหมู สรรเสริญ
พระรัตนตรัย จํานวน ๓ รุน คือ รุน
อายุไมเกิน ๑๒ ป รุนอายุไมเกิน๑๘ ป 
และรุนประชาชนทั่วไป เพื่อเปนการ
สงเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
โลก 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

40,000 หองประชุมเทศบาลฯ กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
ประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระ
รัตนตรยั  หองประชุมเทศบาลเมือง
เขลางคนคร(แพะดอนตัน)  วันที่ 
30 มิถุนายน 2559  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย  
จํานวน  25,400.-  บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๐๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 84/106   ลําดับที่ 10 

๘ โครงการรวมจัดกิจกรรมงานประเพณี 
"งานบุญตามรอยศรัทธาไหวสาอริย
สงฆเจา หลวงพอเกษม เขมโก" 

จัดขบวนแหเครื่องสักการะ (มณฑป
สรงนํ้าพระเจา)รวมกับอําเภอเมือง 
หนวยงาน และ อปท.ในเขตอําเภอ
เมืองลําปาง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดลําปาง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 84/106ลําดับที่ 8 

50,000 อําเภอ 
เมืองลําปาง 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดขบวนแหเครื่องสักการะ (มณฑป
สรงนํ้าพระเจา)รวมกับอําเภอเมือง 
หนวยงาน และ อปท.ในเขตอําเภอ
เ มื อ ง ลํ าป า ง  เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม กา ร
ทองเที่ยวของจังหวัดลําปาง  วันที่ 
27 พฤศจิกายน 2558  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน  48,600.- บาท 
 

 

๙ 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอง
สะเปาเทศบาลเ มืองเขลางคนคร 
(ชุมชนบานฟอน และชุมชนบานชมพู) 

จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอง
สะเปาชุมชนบานฟอนและชุมชนบาน
ชมพู เชน การขอขมาพระแมคงคา 
การประกวดขบวนแหสะเปา การจัด
ขบวนสะเปา การลอยประทีป 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

65,000 บริเวณสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ 

พรรษา  
ชุมชนบานฟอน 

วัดชมพูหลวง ชุมชน
บานชมพู 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอง
สะเปาชุมชนบานฟอนและชุมชน
บานชมพู เชน การขอขมาพระแมคง
คา การประกวดขบวนแหสะเปา 
กา ร จั ด ขบวนสะ เ ป า กา ร ลอย

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๐๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 84/106ลําดับที่ 9 

ประทีปวันที่ 28 ตุลาคม 2558  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน  64,975.- บาท 

๑๐ 
 
 
 
 

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห
โคมไฟ  ครั วตานวัด ลําปา งกลา ง
ตะวันตก 
 

จัดกิจกรรมเน่ืองในงานประเพณีแห
โคมไฟครัวตาน เชน การทําบุญตัก
บาตร การประกวดขบวนแหโคมไฟ
ครัวตาน ฯลฯ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 83/106ลําดับที่ 6 

๕๐,๐๐๐ วัดลําปางกลาง
ตะวันตก 

ต.ปงแสนทอง 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมเน่ืองในงานประเพณีแห
โคมไฟครัวตาน เชน การทําบุญตัก
บาตร การประกวดขบวนแหโคมไฟ
ครัวตาน ณ วัดลําปางกลางตะวันตก
ตํ า บ ล ป ง แ ส น ท อ ง  วั น ที่  1 8 
พฤษภาคม 2558  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน  49,820.- บาท 
 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๐๔ 
 



 

 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการจัดซ้ือเครื่องตรวจวัดระดับ

เสียง 
-จัดหาเครื่องวัดระดับเสียง ชนิดมือถือ
พกพาไดสะดวก จํานวน ๑ เครื่อง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 49/106 
 

300,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ใชงบประมาณ 240,000.-บาท 

 

2 โครงการสนับสนุน 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
 

- อนุมัติคุณสมบัติผูปวยเอดสรายใหม
ระหวางป 
- จัดทําขอมูลเพื่อเบิกจายเงิน 
- ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกผูปวย
เอดส ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 104/106 

780,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
-จายเงินเบี้ยยังชีพ ระหวางเดือน 
ตุลาคม 58 – กันยายน 59 
 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 766,000.- บาท 

ผูปวยเอดสที่มีสิทธิซ่ึงมา
แสดงตน ประจําปไดรับ
เงินครบทุกราย 

3 โครงการสรางหลักประกัน 
ดานรายไดแกผูสูงอาย ุ

-จัดทําขอมูลเพื่อเบิกจายเงิน 
-ดาํเนินการเบิกจายเงินใหแกผูสูงอาย ุ

83,103,600 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
-จายเงินเบี้ยยังชีพ ระหวางเดือน 

ผู สู ง อายุ ที่ มี สิ ท ธิ ซ่ึ ง ม า
แสดงตน ประจําปไดรับ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๐๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

(เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค 
เปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผู สูงอายุ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

ตุลาคม 58 - กันยายน  59 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 80,061,400.- บาท 

เงินครบทุกราย 

4 โครงการสนับสนุนการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 
 

-จัดทําขอมูลเพื่อเบิกจายเงิน 
-ดาํเนินการเบิกจายเงินใหแกคนพิการ 
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป  ระบุวัตถุประสงค 
เปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะหเบี้ยความพิการ  
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

16,310,400 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
-จายเงินเบี้ยยังชีพ ระหวางเดือน 
ตุลาคม 58 – กันยายน 59 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 16,197,600.- บาท 

คนพิการที่ มี สิท ธิ ซ่ึ งม า
แสดงตน ประจําปไดรับ
เงินครบทุกราย 

5 โค ร งการ ส ง เ ค ราะห เ ด็ กภ าย ใน
ครอบครัว 
 
 

ใหการสงเคราะหแกกลุมเปาหมาย 
เปนเงินสงเคราะหและ/หรือส่ิงของ 
ตามความจําเปนเหมาะสม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 59/106  

100,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ดําเนินการรวมกับสํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัดลําปาง ผูนําชุมชน อสม. ครู
ประจําช้ันของเด็กเพื่อรวมกันให
ความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่ 

ครอบครัวผู ไดรับความ
ชวยเหลือมีความพึอพอใจ
ตอบริการของ เทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๐๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
จํานวน 1 ครอบครัว 
 

6 โครงการสงเคราะหครอบครัวผู มี
รายไดนอยและผูไรที่พึ่ง 
 

ใหการสงเคราะหแกกลุมเปาหมาย 
เปนเงินสงเคราะหและ/หรือส่ิงของ 
ตามความจําเปนเหมาะสม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 59/106 

100,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ดําเ นินการเยี่ยมบาน ตรวจสอบ
ข อ เ ท็ จ จ ริ ง  ร ว ม ม อ บ ส่ิ ง ข อ ง 
ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล  ป ร ะ ส า น ก า ร
ดําเนินงานและสงตอผูขอรับการ
สงเคราะหไปยังสํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัดลําปางและศูนยพัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจังหวัด
ลําปาง จํานวน 17 ราย 

ผูไดรับความชวยเหลือมี
ความพึงพอใจตอบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

7 โครงการอบรมคณะกรรมการ 
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

ดําเนินการอบรมใหความรูและนํา
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางคนครศึกษาดูงาน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 60/106 ลําดับที่ 6 

70,000 อําเภอเถิน  
จังหวัดลําปาง 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดอบรมและ นําคณะกรรมการ
กองทุนฯ ศึกษาดูงาน  อําเภอเถิน   
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 
ใช งบป ระ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน 29,388.50.-  บาท 

คณะกรรมหรือผูแทนเขา
รวมกิจกรรมรอยละ 80  
ผล  
คณะกรรมการเขารวม
กิจกรรม รอยละ 96.67 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๐๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
8 โครงการประชุมคณะกรรม 

การกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
 

ดําเ นินการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง
เขลางคนคร จํานวน 3  ครั้ง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 60/106 ลําดับที่ 3 

30,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 3 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 58 คิด
เปนรอยละ 73.33 
ครั้งที่  2 วันที่  1 มีนาคม 59 คิด
เปนรอยละ 93.33 
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 59 คิด
เปนรอยละ 100  
ใช งบป ระ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน 20,820.-  บาท 
 

คณะกรรมหรือผูแทนเขา
รวมกิจกรรมรอยละ 80  
ผล  
ทั้ง 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
88.89 

9 โครงการสงเสริมการดําเนิน 
งานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

สนับสนุนเ งินสมทบให แกกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 105/106 ลําดับที่ 4 

100,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โด ยส นับส นุน เ งิ นสมทบ ให แ ก
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 
ใช งบป ระ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน 100,000.-  บาท 

ก อ ง ทุ น ส า ม า ร ถ
ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
ผล  
กองทุนฯ  ดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๐๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
10 โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

ดําเนินการอบรมใหความรูและนํา
คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาลเมืองเขลางคนคร
ศึกษาดูงาน 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 61/106ลําดับที่ 7 

80,000 -อบรมจังหวัดลําปาง 
-ศกึษาดูงานภาคเหนือ 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดอบรมคณะกรรมการศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัด
เชียงใหมวันที่ 11 มีนาคม  2559  
ใช งบป ระ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน 35,606.-  บาท 

ตัวช้ีวัด 
คณะกรรมการหรือผูแทน
เขารวมกิจกรรม รอยละ 
80 
ผล  
คณะกรรมการหรือผูแทน 
เขารวมกิจกรรม รอยละ 
100 

11 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

 - อบรมการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานแก 
อสม. 
จํานวน  63 ชุมชน 
- ดําเ นินการจัดเ ก็บขอมูลพื้นฐาน
ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค
นคร ทั้ง  4  ตําบล  
 - บั นทึ กและ ปร ะ มวลผลข อ มู ล
พื้นฐาน  
 - ประชุมเพื่อนําเสนอผลการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานในระดับตําบล/ชุมชน 

410,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 
4 ตาํบล 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยจัดอบรมการจัดเก็บ บันทึก
ขอมูลและประมวลผล ประชุมเพื่อ
นําเสนอผลการจัดเก็บ 
ใช งบป ระ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน 260,323.-  บาท 

ตัวช้ีวัด 
จัด เ ก็บขอมูลพื้นฐานได
รอยละ 70 ของครัวเรือน 
ผล  
จั ด เ ก็ บ ไ ด   13 ,0 8 7 
ค รั ว เ รื อ น จ า ก
กลุมเปาหมาย  17,701 
ครัวเรือน   คิดเปนรอยละ 
73.93 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๐๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 76/106ลําดับที่ 5 

12 โครงการเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
รวมใจกอสรางปรับปรุง หรือซอมแซม
บานให กับคนยากจน ดอยโอกาส 
ประจําปงบประมาณ 2559 

ดําเนินการกอสราง ปรับปรุงหรือ
ซอมแซมบานใหกับคนยากจนดอย
โอกาสในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร จํานวน 8 หลัง 

1,600,000 
(คาวัสดุ 
กอสราง 

1,192,000 
บาท 

คาแรงงาน 
408,000 

บาท) 

 กองสวัสดิการ
สังคม 

ไมไดดําเนนิการ 
ยุ ติ ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน ต าม บั นทึ ก
ขอความกองสวัสดิการสังคม ฝาย
สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห  ง า น สั ง ค ม
สงเคราะหที่ 283/2559 ลงวันที่ 
1 มีนาคม 2559 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๑๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือใน การรักษาความสงบเรียบรอย 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โ ค ร งกา ร บ ริ ห า ร จั ด กา ร กอ งทุ น

หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 
 

-เพื่อเบิกเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางคนคร ไม
นอยกวาอัตรารอยละ60 ของเงินที่
ไดรับจัดสรร จาก สป.สช. อัตรา 45 
บาท  ต อหั วป ระ ชากร ค าบริ กา ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนใหเทศบาลฯดําเนินการ
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 
2557 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 105/106ลําดับที่ 3 

1,700,000 
(แผนงานงบ

กลาง) 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ  
ดาํเนินการเบิกจายสมทบเขากองทุน
เรียบรอยแลว เม่ือวันที่4 กุมภาพันธ 
2559 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน  1,700,000.- บาท 

 
- ตัวช้ีวัด 100% 
ผานเกณฑ 100% 

2 โครงการเฝาระวังการเกิดโรคพิษสุนัข
บาในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

- สํารวจและขึ้นทะเบียนประชากร
สุนัขและแมว  
- จัดทําปายประชาสัมพันธ ความรูใน

40,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 

กอง
สาธารณสุข

และ

ดําเนินการแลวเสร็จ 
- สํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และ
แมว  ในเดือนมีนาคม 2559  

 
- มีทะเบียนประชากรสุนัข
และแมวในเขตตําบลปง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๑๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือใน การรักษาความสงบเรียบรอย 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
การปองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
จํานวน 63 ปาย 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 47/106ลําดับที่ 4 

ส่ิงแวดลอม - จัดทําปายประชาสัมพันธ จํานวน 
63 ปาน  ในเดือนมีนาคม 2559 
ใชเงินงบประมาณเบิกจายจํานวน  
31,542.-  บาท 

แสนทอง  
- เผยแพรประชาสัมพันธ
โ ร ค พิ ษ สุ นั ข บ า น 
ครอบคลุม จํานวน 63 
ชุมชน 

3 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคไขหวัดนก 

 -  สํารวจขอมูลประชากรสัตวปก  
-  ดําเนินการพนยาฆาแมลงตามแหลง
เส่ียง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 47/106ลําดับที่ 5 

30,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
- ดําเนินการสํารวจขอมูลประชากร
สัตวปกในเดือนธันวาคม 2558 
- จัดซ้ือเคมีภัณฑฆาเช้ือโรคและวัสดุ 
ในเดือนธันวาคม 2558 
 ใชเงินงบประมาณเบิกจายจํานวน  
22,000.-  บาท 

 
- พนฆาเช้ือโรค 80% 
- ดําเนินการพน 100% 
ผานเกณฑ 

4 โครงการชุมชนเขลางครวมใจ ปองกัน
ภัยไขเลือดออก 
 
 
 

- พนเคมีควบคุมโรคไขเลือดออกใน
พื้นที่ระบาด 
- ส นั บ ส นุ น เ ค มี ภั ณ ฑ ค ว บ คุ ม
ไขเลือดออก  ๔ ครั้ง/ป 
- พนเคมีควบคุมโรคไขเลือดออกพื้นที่
เส่ียง  (วัด/โรงเรียน/ศูนยฯเด็กเล็ก) ๒ 

130,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
- พนเคมีควบคุมโรคไขเลือดออกใน
พื้นที่ ระบาด ตั้งแตเดือนตุลาคม 
2558 – เดือนกันยายน 2559 
- สนับสนุนทรายที่มีฟอส สนับสนุน
ควบคุ ม ไข เ ลือด ออก  ธันวาคม 

 
- พ น เ ค มี พื้ น ที่ ร ะ บ า ด 
100% ดําเนินการได 
100% ผานเกณฑ 
- พนสารเคมีพื้นที่ เ ส่ียง 
100% ดําเนินการได 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๑๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือใน การรักษาความสงบเรียบรอย 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ครั้ง/ป 
- ประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและ  ควบคุมโรคไขเลือดออก 
- สุ ม สํ า ร ว จ แ ล ะ ทํ า ล า ย แ ห ล ง
เพาะพันธุลูกนํ้า  ยุงลายในชุมชน ๖๓ 
ชุมชน ๒ ครั้ง/ป 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 46/106  ลําดับที่ 2 

2558 มีนาคม 2559 มิถุนายน 
2559 กันยายน 2559 
- พนเคมีควบคุมโรคไขเลือดออก
พื้นที่ เ ส่ียง รอบที่  1 ตุลาคม ถึง  
พฤศจิกายน 2558 รอบที่ 2 เดือน 
เมษายน  ถึ ง  เดื อนพฤษภ าคม 
2559  
- ประชาสัมพันธความรูตามมาตรา 
กา ร แผ นพับ  แ ละ เ ว็บ ไ ซต ข อ ง
เทศบาลฯ   พฤษภาคม 2559 
กันยายน 2559  
จํานวนงบประมาณ  103,000.- 
บาท 

100% ผานเกณฑ 

5 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย 
สําหรับสงเสริมการออกกําลังกายใหกับ
ประชาชน 

จัดหาเครื่องออกกําลังกายพรอมติดตั้ง 
จํ านว น  6  ชุ ด  บ าท   แต ล ะ ชุ ด
ประกอบดวย 
1.เครื่องออกกําลังกายแขน 
2.เครื่องออกกําลังกายขอเขา 

600,000 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
จํานวน 6 ชุมชน 

ประกอบดวย 
1.ชุมชนกาศเมฆ

ตะวันออก 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายพรอม
ติดตั้ง  
จํานวนงบประมาณ 519,900.-
บาท 

 
- ตัวช้ีวัด 100% 
- ผานเกณฑ 100% 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๑๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือใน การรักษาความสงบเรียบรอย 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
3.เครื่องออกกําลังกายแขน ขา ลด
หนาทอง 
4.เครื่องออกกําลังกายลดหนาทอง 
5.เครื่องบริหารขอสะโพก 
6.เครื่องบริหารขอเขา 
7.เครื่องบริหารไหลและขา 
8.ลูว่ิงเอนกประสงค 
9.เครื่องบริหารไหลและขอสะโพก 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  49/106 

2.ชุมชน 
ปาแลว 1 

3.ชุมชน ลําปาง
กลางตะวันตก 

4.ชุมชน 
หนองปลอง 
5.ชุมชน 

หนองหาตะวันออก 
6.ชุมชน 
ปาแลว 2 

 

 

 โครงการ อสม.ยุคใหมกาวทันวิทยาการ
ดานสาธารณสุข สู สั งคมเศรษฐ กิจ
อาเซียน 

- อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเครือขายดานสาธารณสุขใน
พื้นที่  จํานวน2คน/ชุมชน  รวมทั้ ง
เจาหนาที่ที่เก่ียวของทั้งหมด 150 คน 
-ประชุมเครือขายเพื่อวานแผนการ
ดาํเนินงานเงินอุดหนุน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

563,000 หองประชุมเอกชน 
 

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
- จัดอบรมความรูแก อสม.ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร จํานวน 
150คน  ณ หองมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ศูนยลําปาง อําเภอเมืองลําปาง  
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 
- ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตําบลเชียง

 
- อสม. สามารถผานการ
ทอดสอบความรู  ความ
เขาใจ รอยละ 80 สรุป 
อสม ทดสอบความรุ ไ ด 
ร อ ย ละ  90 . 45  ผ า น
เกณฑ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๑๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือใน การรักษาความสงบเรียบรอย 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 46/106 ลําดับที่ 1 

คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ระหวางวันที่  23 – 25 สิงหาคม 
2559  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 489,648.- บาท 

7 เ งิ น อุด ห นุน โ ค รงการ พัฒนา ง าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

- ปร ะ ชุ ม ช้ี แจงแนวทางการ เบิ ก
จายเงินอุดหนุนและบันทึกขอตกลง 
- เบิกจายเงินอุดหนุน 
- ติดตามการดํา เ นินงานตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
ง บ ป ร ะ มา ณ พ .ศ .2 5 59  ห น า  
50/106 

915,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

จํานวน 61 ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
- ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ดําเนินงานและเบิกเงินอุดหนุน ใน
เดือนกุมภาพันธ – เดือนมิถุนายน 
2559  
- ประชุมติดตามในเดือนมิถุนายน – 
เดือนกรกฎาคม 2559 
- รายงานผลการดําเนินงานในเดือน
มีนาคม – เดือนกันยายน 2559  
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 442,500.-  บาท 

 
- ชุมชนขอรับและไดรับ
การอุดหนุนงบประมาณ 
59 ชุมชน  ผานเกณฑ 
100% 

8 โครงการเยาวชนสมวัย หางไกลเอดส - เ ผยแพรประชา สัมพันธ ความรู
เก่ียวกับโรคเอดส 

30,000 สถานศึกษา 
ในเขตเทศบาลเมือง 

กอง
สาธารณสุข 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
- กิจกรรมรณรงคความรุเรื่องโรค

 
- ผู เ ข า รั บ กา ร อบร ม มี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๑๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือใน การรักษาความสงบเรียบรอย 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณปองกันโรค
เอดส 
- อบรมใหความรูเก่ียวกับโรคเอดส
และเรื่องเพศศึกษา 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  47/106ลําดับที่ 6 

เขลางคนคร และ
ส่ิงแวดลอม 

เ อ ด ส   ส ถ า น ศึ ก ษ า   ส ถ า น
ปร ะกอบการ  และ ชุ มชน  โ ด ย
ดาํเนินการในเดือนธันวาคม 2558 
-กิจกรรมอบรมใหความรู กับโรค
เอดสและเรื่องเพศศึกษาแกนักเรียน  
จํานวน 65 คน   ณ หองประชุม 
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา  วันที่ 12 
กุมภาพันธ 2559 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 29,430.-  บาท 

ความรูไมนอยกวา 80% 
ผ ล ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด 
95.30% 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๑๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการสานสัมพันธสมาชิก TO 

BE NUMBER ONE 
 

-จัดมหกรรมสานสัมพันธสมาชิก    
TO BE NUMBER ONE  
ตาม เทศบัญญัติ ง บป ระ มาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 หนา  47/106
ลําดับที่ 7 

150,000 
(-๔,๐๐๐) 
๑๔๖,๐๐๐ 

ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมประกอบดวย การบรรยายความรู
เก่ียวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด,การประกวด
รองเพลง ,การประกวดเตนประกอบเพลง และ
นิทรรศการความรูเรื่องยาเสพติด ซ่ึงกลุมเปาหมาย 
คือ นักเรียนศึกษาจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
เ ข ล า ง ค น ค ร  จํ า น ว น  2 6 0ค น ณ  อ า ค า ร
เอนกประสงค โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตอารีย
ลําปาง  24 มิถุนายน 2559 
ใ ช เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ เ บิ ก จ า ย จํ า น ว น  
104,377.50.-  บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๔,๐๐๐.-บาท 

 
- สํารวจความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80 
% 
ผลการดําเ นินการได 
91.76% 

2 โครงการการศึกษาเพื่อตอตาน
การใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.) 

จัดกิจกรรมเพื่อตอตานการใชยา
เสพติดในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร อยาง
นอย จํานวน 2 แหง 
ตาม เทศบัญญัติ ง บป ระ มาณ

30,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัด กิจกรรมเพื่ อต อต านการ ใ ช ย า เสพติด ใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร อยาง
นอย จํานวน 2 แหง  วัดกลวยหลวง และชุมชน
กาดเมฆ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๑๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
รายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 หนา  77/106
ลําดับที่ 11 

ใชเ งินงบประมาณเบิกจายจํานวน  12,800.-  
บาท 

3 โครงการรณรงคและจัดกิจกรรม
วันตอตานยาเสพติดโลก 

เด็ก เยาวชนและประชาชนไดทํา
กิจกรรมเน่ืองในวันตอตานยาเสพ
ติดโลกรวมกัน 
ตาม เทศบัญญัติ ง บป ระ มาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 หนา  77/106
ลําดับที่ 10 

50,000 ในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมวันตอตาน ยาเสพติดโลก เปาหมายเด็ก 
เยาวชนและประชาชนไดทํากิจกรรมเน่ืองในวัน
ตอตาน ยาเสพติดโลกรวมกัน ณ   หองประชุม
เทศบาลเมืองเขลางคนคร(แพะดอนตัน)วันที่ 21 
มิถุนายน 2559 
ใชเงินงบประมาณเบิกจายจํานวน  48,263.-  
บาท 

 

4 โครงการ จัดกิจกรรมสง เสริ ม
ความเขมแข็งของกองทุนแมของ
แผนดิน 

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งในชุมชนในการตอตานยา
เสพติด  ปญห ายา เ สพติ ด ใน
กองทุนแมของเทศบาลฯ และ
พื้นที่ ใกลเคียง เชน การอบรม
สรางความตระหนัก การแขงกีฬา
ตานยาเสพติดและเ ช่ือมความ

100,000 ชุมชนกองทุนแม
ของแผนดิน ทั้ง ๘ 
แหง ประกอบดวย 
๑. ชุมชนบาน 
กาดเมฆ 
๒. ชุมชนบาน 
ศรีปงชัย 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมสงเสริมความเขมแข็งของกองทุนแม
ของแผนดิน เปาหมาย จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
เสริมสรางความเขมเข็งในชุมชนในการตอตานยา
เสพติด ปญหายาเสพติดในกองทุนแมของเทศบาล
ฯ จํานวน 8 แหง (ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ดวน
ที่สุด ที่ ลป 0018.2 (ศพส.จ.)/พิเศษ ว 2829 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๑๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
สามัคคีในชุมชน การเฝาระวังใน
ชุมชน  ฯ ลฯ ตาม เทศบัญ ญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 หนา  
77/106 
ลําดับที่ 12 
 
 

๓. ชุมชนบานรอง 
๔. ชุมชนบาน
หนองหาตะวันออก 
๕. ชุมชนบาน 
กลวยมวง 
๖. ชุมชนบาน 
กาดใต 
๗. ชุมชนบาน 
หมอสม 
๘. ชุมชนบาน 
ศรีหมวดเกลา 

ลงวันที่ 20 พ.ย. 57)ณ   กองทุนแม บานสันดอน
รอง จ.ลําพูน, ชุมชนบานรอง ตําบลชมพู, บาน
หนองหาตะวันออกตาํบลพระบาท 
ใชเงินงบประมาณเบิกจายจํานวน  83,995.-  
บาท 

5 โ ค ร ง กา ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ส ร า ง
จิตสํานึกพลังสังคมปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

แกนนําชุมชนในเขต เทศบาล
อยางนอยชุมชนละ  5 คน 
ตาม เทศบัญญัติ ง บป ระ มาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 หนา  78/106
ลําดับที่ 13 

100,000 
(-๑๔,๐๐๐) 
๘๖,๐๐๐ 

หองประชุมศูนย
การศึกษานอกที่ตั้ง
ลําปาง ม.ราชภัฏ

สวนดุสิต 

กองการศึกษา ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกพลังสังคมปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด เปาหมาย แ ก น นํ า
ชุมชนในเขตเทศบาลอยางนอยชุมชนละ 5 คน  ณ  
มห า วิทย า ลั ย ร าชภั ฎ สวนดุ สิ ต ใน วันที่  25 
กุมภาพันธ 2559 
ใชเงินงบประมาณเบิกจายจํานวน  86,000.-  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๑๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔,๐๐๐.-บาท 

6 โครงการประชาคม 
ยาเสพติดชุมชน 
 
 

สื บ ส ภ า พ แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาคมชุมชนเพื่อหาขอมูล
เก่ียวกับยาเสพติดและสภาพ
ปญหาของแต ละ ชุมชน ตาม
สถานะของ ปปส.ภาค ๕ แจงให
จังหวัดลําปางดําเนินการ 
ตาม เทศบัญญัติ ง บป ระ มาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 หนา  78/106
ลําดับที่ 14 

๓๐,๐๐๐ 
(-๑๐,๐๐๐) 
๒๐,๐๐๐ 

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

 
กองการศึกษา 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
ดําเนินการประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเข
ลางคนคร  เพื่อหาขอมูลเก่ียวกับยาเสพติดและ
สภาพปญหาของแตละชุมชน ตามสถานะของ 
ปปส.ภาค ๕ แจงใหจังหวัดลําปางดําเนินการ 
ระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2559 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย จํานวน 18,647.-  
บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 

 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๒๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการจัด ซ้ือรถยนต  บรรทุกนํ้า

อเนกประสงค ความจุไมนอยกวา 
8,000 ลิตร 
 

จัดซ้ือรถยนตบรรทุกนํ้าอเนกประสงค 
ความจุ  ไมน อยกว า8,000 ลิตร 
จํานวน 1 คัน  (ตามราคาทองถิ่น) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  29/106 

3,400,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 3,380,000.- บาท 
 

 

2 โ ค ร ง ก าร ป รั บ ป รุ ง ค รุ ภั ณ ฑ แ ล ะ
ซอมแซมรถดับเพลิงและรถบรรทุกนํ้า
อเนกประสงค 
 

1.ซอมแซมภายในหัวเกงรถดับเพลิง 
ประจํา   ตําบลพระบาท ทะเบียน  
80 – 8๒๐6  บรรทุกนํ้าได 2,000 
ลิตร  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  31/106ลําดับที่ 1 

30,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

 

  2.ซอมแซมภายในหัวเกงรถดับเพลิง 
ประจําตําบลชมพู  ทะเบียน 80 – 
8205บรรทุกนํ้าได 2,000 ลิตร 

30,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๒๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  31/106ลําดับที่ 2 

2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

  3.ซอมแซมภายในหัวเกงรถบรรทุกนํ้า
อเนกประสงคประจําหนวยดับเพลิง
ตําบลพระบาท ทะเบียน 81- 2705 
บรรทุกนํ้าได 6,000 ลิตร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 31/106ลําดับที่ 3 

30,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

 

  4.ซอมแซมภายในหัวเกงรถบรรทุกนํ้า
อเนกประสงค ประจําหนวยดับเพลิง
ตาํบลพระบาท  ทะเบียน 80- 8207 

30,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๒๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
บรรทุกนํ้าได 10,000 ลิตร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  31/106ลําดับที่ 4 

2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

  5 . ทํ า สี แ ล ะ ป ะ ผุ  ร ถ บ ร ร ทุ ก นํ้ า
อเนกประสงคหนวยดับเพลิงตําบลปง
แสนทอง  ทะเบียน  บบ - 1614 
บรรทุกนํ้าได  6,000 ลิตรตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
ง บ ป ร ะ มา ณ พ .ศ .2 5 59  ห น า 
31/106ลําดับที่ 5 

80,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

 

  6 . ทํ า สี แ ล ะ ป ะ ผุ ร ถ บ ร ร ทุ ก นํ้ า
อเนกประสงคหนวยดับเพลิงตําบล
กลวยแพะ ทะเบียน 81 – 0652 

95,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๒๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
บรรทุกนํ้าได 10,000 ลิตร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  31/106ลําดับที่ 6 

2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

  7.เปล่ียนถังบรรจุนํ้ารถบรรทุกนํ้า
อเนกประสงค หนวยดับเพลิงตําบล
พระบาทหมายเลขทะเบี ยน บบ - 
9749  บรรทุกนํ้าได 10,000 ลิตร 
จากถังไฟเบอรกลาสที่ ชํารุดเปนถัง
เหล็ก ความหนา ขนาด  4 มิลลิเมตร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  31/106ลําดับที่ 7 

300,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุ มัติ กันเ งินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ซ่ึง
สภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ให
ความเห็นชอบแลวเม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 1  เ ม่ือวันที่ 23 กันยายน 
2559 

 

3 โครงการปรับปรุงศูนย วิทยุ ส่ือสาร
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 

ปรับปรุงศูนยวิทยุส่ือสารเทศบาลเมือง
เขลางคนครตั้ งอยู  ตําบลพระบาท 
นามเรี ยกขานม วงคําย านความถี่ 

50,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ใชงบประมาณในการเบิกจาย 
จํานวน 49,500.- บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๒๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
162.525 MHz 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 26/106 ลําดับที่ 2 

4 โครงการฝก อปพร. เทศบาลเมือง    
เขลางคนคร 
 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร
ฝกอบรม คา วุฒิบัตร คาจางเหมา
บริการ คาดอกไม พิธีเปด-ปดโครงการ 
ค า แ ผ น ป า ย   ค า วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม
และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ อ่ืนๆที่
จําเปน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 27/106 ลําดับที่ 5 

300,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยฝกอบรม อปพร. เทศบาลเมือง    
เขลางคนคร  ในวันที่ 7 กันยายน 
2559 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 41,408.- บาท 
 

 

5 โครงการฝ กซ อมแผนปอง กันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่ อจ า ย เปนค าจ า ง เหมาบริ กา ร  
คาตอบแทนวิทยากรฝกอบรม คา
ดอกไม พิธีเปด-ปดโครงการ คาแผน
ปาย   ค า วัสดุ อุปกรณ  ค าอาหาร 

50,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย   ในวันที่ 23 กันยายน 
2559 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๒๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ค าอ าห าร ว า ง  ค า เ ครื่ อง ดื่ ม และ
คาใชจาย อ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวของ อ่ืนๆที่
จําเปน  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 27/106    ลําดับที่ 4 

ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 10,200.- บาท 
 

6 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครดับไฟปา 
 

พนักงานดบัเพลิง,เทศบาล,อปพร และ 
อาสาสมัครดับไฟปาของหนวยงานที่
เ ก่ี ย วข องและประ ชาชน ในพื้ นที่
จํานวน 60คน  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 27/106 ลําดับที ่7 

100,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยฝกอบรมอาสาสมัครดับไฟปา 
ในวันที่ 13  กันยายน 2559 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 
จํานวน 17,468.- บาท 
 

 

7 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล 
 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  คา
ดอกไมพิธีเปด-ปดโครงการ คาแผน
ปาย คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร คา
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ ละ ค า ใ ช จ า ย อ่ื นๆ  ที่
เก่ียวของและจําเปน 

30,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
บริการประชาชนในชวงเทศกาล 
เชน เทศกาลปใหม ใหกับประชาชน
ในพื้นที่เทศบาล 
ใช ง บป ร ะมาณในการ เ บิ กจ า ย 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๒๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 26/106ลําดับที่ 3 

จํานวน 12,118.- บาท 

8 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษปา
ชุมชนบานหัวฝาย หมู 4 
ตําบลกลวยแพะ 
 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร
ฝกอบรม คา วุฒิบัตร คาจางเหมา
บริการ คาดอกไม พิธีเปด-ปดโครงการ 
ค า แ ผ น ป า ย   ค า วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม
และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และ
จําเปน  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 27/106ลําดับที่ 6 

30,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไมไดดําเนินการ 
เน่ืองจากเทศบาลเมืองเขลางคนคร  
ไ ด ดํ า เ นิ นก าร จั ด ทํ า โ ค ร ง กา ร
ฝกอบรมอาสาสมัครดับไฟปาเสร็จ
ส้ินแลว   เม่ือวันที่  13  กันยายน  
2 5 5 9    ซ่ึ ง เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า ใ น
เน้ือหาวิชาที่ ใชในการฝกอบรมใน
โครงการฯ  ก็มีความสอดคลองและ
ครอบคลุมตามภารกิจถายโอนอยู
แลว ทั้งวัตถุประสงค และประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับ       หากเทศบาล
เมืองเขลางคนคร จะดําเนินการจัด
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษ
ปา เน้ือหาวิชาที่ใชในการฝกอบรม
ในโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๒๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
พิทักษปา   ก็ไมมีความแตกตางกัน
มากนัก เน่ืองจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดรับถายโอนภารกิจ
เฉพาะดานไฟปาเทาน้ัน   

9 โครงการสงเคราะหผูประสบภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัย 
 

ใหการสงเคราะหเครื่องอุปโภคบริโภค 
เครื่องนุงหมเครื่องกันหนาว  เครื่อง
น อ น  อุ ป ก ร ณ ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร 
อุปกรณประกอบอาชีพ  และ อ่ืน ๆ ที่
จําเปนแกผูประสบภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยในเขต เทศบาลเ มือง      
เขลางคนคร 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา  59 /106 

450,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการฯ ดําเนินการแลวเสร็จ  
ให กา รส ง เ คร าะ ห ผู ป ร ะสบภั ย  
จํานวน 29 ราย  โดยไมเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูประสบภัยที่ไดรับความ
ชวยเหลือมีความพึงพอใจ
ตอการบริการของเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๒๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.1  อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โ ค ร ง ก า ร รั ก ษ ส มุ น ไ พ ร   ใ ส ใ จ

ส่ิงแวดลอม 
๑.กิจกรรมอบรมใหความรูเ ก่ียวกับ
เรื่องสมุนไพร 

๒. จัดทําสวนสมุนไพรนํารอง  ณ 
อาคารพระบาท 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 73/106 ลําดับที่ 4 
 

60,000 เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
กิจกรรมการอบรมใหความรูเก่ียวกับ
ส มุน ไพ รภ าย ใต โ ค ร งการ รั กษ
สมุนไพร ใสใจส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปน
กลุมเปาหมายคือ แกนนําชุมชนใน
เขต เทศบาลเ มือง เ ขลางคนค ร 
จํ า น ว น  7 0 ค น  ก า ร อ บ ร ม
ประกอบดวยการบรรยายหัวขอ"
การจําแนกสมุนไพร ลักษณะและ
สรรพคุณของสมุนไพรใกลตัวใน
ทอ ง ถิ่ น  ก า ร ใ ชป ร ะ โ ย ชน จ าก
สมุนไพรแทนยารักษาโรค" และ"
กิจกรรมการสาธิตการใชประโยชน
จากสมุนไพร" และการบรรยาย
หัวขอ"การสํารวจขอมูลสมุนไพร
และแนวทางการอนุรักษสมุนไพรใน
ชุมชน" แกผูเขารับการอบรมและ
กิจกรรมดําเนินการจัดซ้ือตนกลาพื้น

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๒๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.1  อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ส มุ น ไ พ ร ,ดิ น ดํ า ,หิ น ค ลุ ก  วั ส ดุ
อุปกรณเพื่อใชในการดําเนินการทํา
แปลงเพาะปลูกพชืสมุนไพร 
ใช งบป ระ มาณในการ เบิ กจ า ย 
จํานวน  51,451.- บาท 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และพรอมรับมือกับการ เปล่ียนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุ

ภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
๑.กิจกรรมอบรม กระตุนจิตสํานึก 
๒.ศกึษาดูงานนอกสถานที่ 
๓.ดาํเนินการติดตามและสนับสนุน
กิจกรรม 

๑๓๐,๐๐๐ 

(-๓๓,๗๔๐) 

๙๖,๒๖๐ 

- ชุมชนใน 
เขตเทศบาล 

เมือง 
เขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
การดําเนินกิจกรรมดังกลาวตรงตาม
แผนการดําเนินงานโครงการที่ตั้งไว 
(ภายในชวงเดือนกรกฎาคม 2559) 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๓๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และพรอมรับมือกับการ เปล่ียนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
๔.กิจกรรมถอดบทเรียน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 73/106ลําดับที่ 5 

- ชุมชน 
ตนแบบ 
ต.แมแรง 
อ.ปาซาง 
จ.ลําพูน 

ซ่ึงเปนไปตามแผน กลุมเปาหมาย 
คือแกนนําชุมชนเครือขาย LA 21 
ในเขตเทศบาลฯและเจาหนาที่ที่
เ ก่ี ย วข อง ร วม จํานวน  90  คน 
รูปแบบอบรมฯในครั้ ง น้ี เปนการ
บ ร ร ย า ยแ ล ะ ก าร ทํ า กิ จ กร ร ม
กระบวนการกลุม ประกอบดวย 1. 
หัวขอ กิจกรรมการสรุปเปาหมาย
รวมกัน 2.หัวขอ บทเรียนที่สําคัญ
ของการทํางานชุมชนในฐานะ - 
บทบาท คนทํางานเพื่อพัฒนาชุมชน 
3.หัวขอ การยกระดับการทํางาน
เพื่อพัฒนาทองถิ่น 4. หัวขอ รวมกัน
กําหนดเจตจํานงอันมุงม่ัน และหา
ขอสรุปเ ก่ียวกับแนวทางในการ
ขับเคล่ือนโครงการฯป60 ใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคตอไป ณ อาคาร
นิติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๓๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และพรอมรับมือกับการ เปล่ียนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ลําปางวันที่  26 กรกฎาคม 2559 
ใชเงินงบประมาณเบิกจายจํานวน  
84,060.-  บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๓๓/
๒๕๕๙  ล ง วันที่  ๑๕  กันย าย น 
๒๕๕๙ จํานวน ๓๓,๗๔๐.-บาท 

2 โครงการกอสรางเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน พรอมอาคาร
ประกอบพิธี ชุมชนบานลําปางกลาง  
(ฝงตะวันออก) 

กอสรางเมรุเผาศพควบคุมมลพิษ ตาม
มาตรฐานพรอมอาคารประกอบพิธี 
จํานวน 1 หลัง ภายในชุมชนบาน
ลําปางกลาง (ฝงตะวันออก)  บริเวณ     
ฌาปณสถานเกา (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 93/106ลําดับที่ 2 

3,700,000 
(-๘๗๒,๕๐๐) 
๒,๘๒๗,๕๐๐ 

ชุมชนบานลําปางกลาง
ตะวันออกหมู 11 

ตาํบลชมพู 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่  76/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
13 มิถุนายน ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 10 ธันวาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ 2,827,500.-
บาท 
โอนลดงบประมาณครั้งที่ ๒๔/
๒๕๕๙  ล ง วันที่  ๑๘  สิ งห าคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๘๗๒,๕๐๐.-บาท 

 

3 โครงการกอสรางเมรุเผาศพควบคุม
มลพิษตามมาตรฐาน พรอมอาคาร

กอสรางเมรุเผาศพควบคุมมลพิษ ตาม
มาตรฐานพรอมอาคารประกอบพิธี 

3,700,000 
(-๘๓๙,๙๐๐) 

ชุมชนบานแมกืย 
หมู 9 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่  77/๒๕๕๙ ลงวันที่ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๓๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และพรอมรับมือกับการ เปล่ียนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ประกอบพิธี ชุมชนบานแมกืย จํานวน 1 หลัง ภายในชุมชนบาน

แมกืย บริเวณฌาปณสถานเกา (ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 92/10 ลําดับที่ 1 

๒,๘๖๐,๑๐๐ ตาํบลชมพู 13 มิถุนายน ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 10 ธันวาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ 2,860,100.-
บาท 
 
โอนลดงบประมาณครั้งที่ ๒๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๘๓๙,๙๐๐.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๓๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการเฝาระวังคุณภาพนํ้าทิ้งจาก

สถานประกอบการ 
สุ มตรวจประ เ มินและตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าทิ้งของ สถานประกอบการ 
( 15 แหง/ป) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 73/106 ลําดับที่ 2 

50,000 
(-๕๐,๐๐๐) 

๐ 

สถานประกอบการ 
ในเขตเทศบาลเมือง 

เขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โครงการเฝาระวังคุณภาพนํ้าทิ้งจาก
สถานประกอบการเพื่อเฝาระ วัง
คุ ณ ภ า พ นํ้ า ทิ้ ง จ า ก ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ
ส่ิ ง แ วด ล อม  และ เพื่ อ เ ป นกา ร
สงเสริมประสิทธิภาพและเฝาระวัง
การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย
ของสถานประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตเทศบาล โดยมี
การบูรณาการดําเนินการรวมกับ
สํา นักงาน ส่ิ งแวดล อมภาคที่  2
ลําปาง และสํานักงานอุสาหกรรม
จังหวัดลําปาง ในการรวมตรวจสอบ
สถานประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรม จํานวน 15แหง .-

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๓๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
(งบประมาณตั้ ง ไว ในการดําเ นิน
โครงการดังกลาว จํานวน 50,000
บาท ) เน่ืองจากในการดําเนินงาน 
ไดรับการสนับสนุนในการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพนํ้าจากสํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาคที่2ลําปาง ดังน้ัน 
งานรักษาความสะอาด จึงไม ได
เบิกจายงบประมาณดังกลาวที่ตั้งไว
ในโครงการ คงเหลืองบประมาณ 
จํานวน 50,000บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๙/
๒๕๕๙ ลง วันที่  ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท 

2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1. ขยะมูลฝอยทั่วไป (คาจางเหมา
บริการ) 
-  ทําการเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป 
ครอบคลุมพื้นที่อยางนอย 1 ครั้ง/
ชุมชน/สัปดาห 

4,560,000 
(-๒๐,๐๐๐) 

๔,๕๔๐,๐๐๐ 
(-๑๖,๒๖๐) 

๔,๕๒๓,๗๔๐ 

ชุมชนในเขตเทศบาล
เมือง 

เขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
- จัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึก 
ในการคั ด แยกขยะ อันตร าย ใน
ชุมชน/โรงเรียน เพื่อสง เสริมให
ชุมชนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๓๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
- ทําการกําจัดขยะมูลฝอย โดยการฝง
กลบ อยางถูกหลักสุขาภิบาล ทุกวัน
ทําการ และวันหยุดนักขัตฤกษ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 72/106 
(คาใชสอย) 
2 . กิ จก ร ร ม ร ณ ร งค คั ด แ ยก ขย ะ
อันตราย(อยางนอย  ๘  ครั้ง/ป) 
- การกําจัดขยะอันตราย  1 ครั้ง/ป 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 73/106ลําดับที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเช้ือ 
ดวยตัวเองอยางยั่งยืน และเครือขาย
ดานสาธารณสุข มีสวนรวมในการ
คัดแยกขยะอันตราย ขยะติดเช้ือ 
และ มี แนวทางการ จั ดการขยะ
อันต ร าย ใน ชุ มชน  มี ผู เ ข า ร ว ม
กิจกรรม จากชุมชนหัวฝาย จํานวน 
53คน,ชุมชนกลวยกลาง จํานวน 
49คน  และ ชุ มชนกล วยหลวง 
จํานวน 21 คน ณ วัดหัวฝาย ชุมชน
หัวฝาย และ วัดพระเจา น่ั งแทน 
ชุมชนกลวยมวง ตําบลกลวยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง    วันที่ 
9 มิถุนายน 2559 
- จัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึก 
ในการคั ด แยกขยะ อันตร าย ใน
ชุ มช น/ โ ร ง เ รี ย น  ใ น วันที่  1 4 
กรกฎาคม 2559 ณ หัวหัวฝาย 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๓๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมใน
การคัดแยกขยะทั่วไป ขยะอันตราย 
และขยะติดเช้ือ ดวยตัวเองอยาง
ยั่งยืน และเพื่อใหเครือขายดาน
สาธารณสุข มีสวนรวมในการคัด
แยกขยะอันตราย ขยะติดเช้ือ และมี
แนวทางการจัดการขยะอันตรายใน
ชุมชน ในการน้ี กองสาธารณสุขฯ 
ไดนําปุยหมักชีวภาพมาสนับสนุนให
ประชาชนที่ มีสวนในการนําขยะ
อันตราย มามอบใหกองสาธารณสุข
ฯนําไปกําจัดขยะอันตรายอยางถูก
วิธี ซ่ึงมีผูเขารวมทั้งส้ิน 80คน (ออก
หน วย เค ล่ือนที่ ฯ )ณ วัดหั วฝาย 
ชุมชนหัวฝายวันที่ 14 กรกฎาคม 
2559 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๙/
๒๕๕๙ ลง วันที่  ๒๙ กรกฎาคม 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๓๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
๒๕๕๙ จํานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๓๓/
๒๕๕๙  ล ง วันที่  ๑๕  กันย าย น 
๒๕๕๙ จํานวน ๑๖,๒๖๐.-บาท 

3 โครงการรณรงครั กษ ส่ิ งแวดล อม  
พรอมใจรักษา  ความสะอาด 
 

- กิจกรรมรวมกันทําความสะอาดใน
ชุมชน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 73/106ลําดับที่ 3 

80,000 
(-๗,๒๐๐) 
๗๒,๘๐๐ 

ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมBig Cleaning Day 1 
ครั้ง โดยเชิญชวนแกนนําชุมชน และ
สถานประกอบการ ในพื้ นที่ เ ขต
เทศบาล รณรงครักษาความสะอาด
บริเวณสถานปรกอบการ หนวยงาน
และถนนสาธารณะในเขตพื้นที่  - 
จัดทําปายประชาสัมพันธ  สรา ง
จิตสํานึกในการรักษาความสะอาด
จํานวน 120 ปาย พื้ น ที่ ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองเขลางคนคร (จุดที่1) 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ ลํ า ป า ง , 
(กิจกร ร มที่ 2 )  โ ร ง เ รี ย นศึ กษา
สงเคราะหจิตอารียวันที่ 3 มิถุนายน 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๓๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
2559 
ใชเงินงบประมาณเบิกจายจํานวน  
72,770.-  บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑๙/
๒๕๕๙ ลง วันที่  ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๗,๒๐๐.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๓๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6.  ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  6.4  ปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศนของเมืองอยางยั่งยืน 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิการ หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมินตัวช้ีวัด  

(KPI) 
1 โครงการปรับปรุงภู มิทัศน ใน เขต

เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณปฏิมากรรม
ชามตราไกและนํ้าพุเซรามิค (สามแยก
บานยาเปา) ภายในชุมชนบานยาเปา
หมู ที่  1  ตําบลชมพู  อํ าเภอเ มือง  
จังหวัดลําปาง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
หนา 72/106 

200,000 ชุมชน 
บานยาเปา 

หมูที่ 1 ตําบลชมพู 

กองชาง 
 
 

ยังไมไดดําเนินการ 
แตขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ 
๒๓กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๔๐ 
 



 

สรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ มาต้ังจายเปนรายการใหม 
(ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

๑ โครงการขยายเขตประปา  ภายใน
ชุมชนบานรอง  หมูที่  1๒ ตําบล
ชมพู  อําเภอเมือง   จังหวัดลําปาง 
 
 ขออนุ มัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร  ประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ เม่ือ
วันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

- อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตประปาภายใน
ชุมชนบานรอง หมูที่ 1๒ ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง   จังหวัดลําปาง 

๑,๕00,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนบานรอง   
หมูที่ 1๒   
ตาํบลชมพู 

กองชาง โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  
 
ดําเนินการแลวเสร็จ โดยทาํการ
ขยายเขตประปาภายในชุมชนบาน
รอง หมูที่ 1๒ ตําบลชมพู  อําเภอ
เมือง   จังหวัดลําปาง เบิกจาย
งบประมาณ ๑,๔๙๗,๒๘๖.-บาท 

 

๒ โครงการขยายเขตประปา  ภายใน
ชุมชนมงคลกาญจน  ซอย ๓ หมูที่ 
๘ ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง   

- อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตประปาภายใน
ชุมชนมงคลกาญจน  ซอย ๓ หมูที่ 

๗๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชนมงคลกาญจน  
หมูที่ ๘  

ตาํบลปงแสนทอง   

กองชาง โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๔๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

จังหวัดลําปาง 

 ขออนุ มัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร  ประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๙ เม่ือ
วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๘ ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง   
จังหวัดลําปาง 

จํานวน ๗๐,๐๐๐.-บาท  

ดําเนินการแลวเสร็จ               
ใชงบประมาณ ๖๙,๗๕๐.-บาท 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ง
ไฟสาธารณะ ภายในชุมชนบาน 
หมอสม หมูที่ 2  ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร  ประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๙ เม่ือวันที่  ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ง
ไฟสาธารณะ ภายในชุมชนบาน 
หมอสม หมูที่ 2  ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

๑,๐๐0,000 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชน 
บานหมอสม 

หมูที่ 2 
ตําบลปงแสนทอง 

 

กองชาง โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  

ดําเนินการแลวเสร็จ               
ใชงบประมาณ ๙๙๙,๓๘๓.๔๘ บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๔๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ง
ไฟสาธารณะ บริเวณหลังวัดนานอย 
ชุมชนบานไรนานอย หมูที่ ๕  ตําบล
ปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 ขออนุ มัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร  ประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๙ เม่ือ
วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย
ทําการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ง
ไฟสาธารณะ บริเวณหลังวัดนานอย 
ชุมชนบานไรนานอย หมูที่ ๕  ตําบล
ปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

๑๗๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน) 

ชุมชน 
บานไรนานอย 

หมูที่ ๕   
ตําบลปงแสนทอง  

กองชาง โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑๗๐,๐๐๐.-บาท  

ดําเนินการแลวเสร็จ               
ใชงบประมาณ  ๑๕๔,๙๖๐.๖๗ 
บาท 

 

๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบานศาลาดอน 
หมูที่ ๓ ตาํบลชมพู ตั้งแตบานเลขที่ 
๓๘ ถึ ง  ๓๘/๑ ,  ซอย  ๑๓,๑๔  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 ขออนุ มัติจากสภาเทศบาล

เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า ก อ ส ร า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กวางประมาณ ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร 
ความยาวประมาณ ๒๑๗.๐๐ เมตร 
หรือ พื้นที่ ไมนอยกวา ๘๐๖.๐๐ 
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร

๔๕๑,๓๖๐ ชุมชน 
บานศาลาดอน 

หมูที่ ๓  
ตาํบลชมพู 

กองชาง โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน 
๔๕๑,๓๖๐.-บาท  
 
อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๑๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๔๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

เมืองเขลางคนคร  สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่  ๒ ประจําป  พ.ศ .
๒๕๕๙ เม่ือวันที่  ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๙ 

(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางคนครสามป 
(พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑) หนาที่ ๑๒๖ 
ลําดับที่ ๔๙) 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๔๕๐,๘๐๐.-
บาท 

๖ โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน
สันติภาพ หมูที่ ๒ ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตั้งแต
บริเวณ ซอย ๒ ถึง ๔/๔ 
 ขออนุ มัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร  สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่  ๒ ประจําป  พ.ศ .
๒๕๕๙ เม่ือวันที่  ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๙ 

โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กวางประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความ
ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร และงาน
อ่ืน ๆ  ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางคนคร(ตามบัญชีเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค
นครสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑) 
ครั้งที่ ๓  

๒๖๒,๐๐๐ ชุมชนสันติภาพ 
หมูที่ ๒  

ตาํบลพระบาท 

กองชาง โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน 
๒๖๒,๐๐๐.-บาท  
 
อยูระหวางดําเนินการ          
สัญญาเลขที่ ๑๒๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๙ กันยายน ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

จํานวนงบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.-
บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๔๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

๗ โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน
บานบุญเกิด หมูที่ ๒ ตาํบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 ขออนุ มัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร  สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่  ๑ ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๙ เ ม่ือวันที่   ๒๓ กันยายน
๒๕๕๙ 

โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน
บานบุญเกิด หมูที่ ๒ ตาํบลพระบาท 
บริเวณถนนสายหลักภายในชุมชน 
ขนาดความกวาง ๐.๘๐ เมตร ความ
ยาวประมาณ ๑๕๘ เมตร และขนาด
ความกวาง ๐.๔๐ เมตร ความยาว
ประมาณ ๓๗ เมตร และงานอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นครสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔  

๗๘๕,๐๐๐ ชุมชน 
บานบุญเกิด  

หมูที่ ๒  
ตาํบลพระบาท 

กองชาง โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
จํานวน ๗๘๕,๐๐๐.-บาท  
  
ยังไมไดดําเนินการ แตขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณียัง
มิไดกอหน้ีผูกพัน เม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๙ 
 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๔๕ 
 



 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

๑ โ ค ร งการ จั ด ซ้ื อค รุ ภัณฑ สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล 
 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕๙  
เม่ือวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไมต่ํ ากวา ๑๘,๐๐๐ บีที ยู 
พรอมติดตั้ง จํานวน ๒ เครื่อง ๆละ 
๒๓,๐๐๐.-บาท ตามโครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาลในบัญชี
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางคนครสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๑) ครั้งที่ ๒ หนา ๒ 

๔๖,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๔/๕๙ ลงวันที่ 
๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน 
๔๖,๐๐๐.-บาท 

ดําเนินการแลวเสร็จ งบประมาณ 
๔๖,๐๐๐.-บาท 

 

๒.  เครื่ องคอมพิ ว เตอร โน ตบุ ค 
สําหรับสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง 
เปนเงิน ๑๗,๐๐๐.-บาท (เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๘)  
ตามโครงการจัดซ้ือครุภัณฑสํานัก

๑๗,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๔/๕๙ ลงวันที่ 
๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน 
๑๗,๐๐๐.-บาท 

ยังไมไดดําเนินการ แตขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจายประจําป

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๔๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ปลัดเทศบาลในบัญชีเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค
นครสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
ครั้งที่ ๒ หนา ๒ 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณียัง
มิไดกอหน้ีผูกพัน เม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

  ขออนุ มัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ 
เม่ือวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

๓. รถยนตโดยสารสวนกลาง ขนาด
ไมต่ํากวา ๑๑ ที่น่ัง แบบขับเคล่ือน 
๒ ลอ เครื่องยนตดีเซล ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี 
จํานวน ๑ คนั  

๑,๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๓๔/๕๙ ลงวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน 
๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
 
ยังไมไดดําเนินการ แตขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณียัง
มิไดกอหน้ีผูกพัน เม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๔๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

๔. รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ปริตรกระ
กอบ สูบไม ต่ํ าก ว า  ๒ .๔๐๐  ซี ซี 
จํานวน ๑ คัน 

๗๘๗,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๓๔/๕๙ ลงวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน 
๗๘๗,๐๐๐.-บาท 
 
ยังไมไดดําเนินการ แตขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณียัง
มิไดกอหน้ีผูกพัน เม่ือคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๙ 
 

 

๒ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑของ
สวัสดิการสังคม 
 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาล

๑. เกาอ้ีสํานักงานชนิดหนัง มีที่วาง
แขนพรอมลอหมุน จํานวน ๒ ตัว ๆ
ละ ๑.๕๐๐ บาท 

๓,๐๐๐ เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๒๙/๕๙ ลงวันที่ 
๑ กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน 
๓,๐๐๐.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๔๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ยุทธศาสตรที่  3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความม่ันคง และเปนธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

เมืองเขลางคนคร สมัยประชุม
สามัญ สมัย ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป 
๒๕๕๙ เม่ือวันที่  ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

 
ดําเนินการแลวเสร็จ  
ใชงบประมาณ  จํานวน  ๓,๐๐๐ 
บาท 

๓ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑกองคลัง 

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร สมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๙  
เม่ือวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ครุภัณฑสํารวจ 
-เครื่องเลเซอรวัดระยะ  

 
๑๑,๕๐๐ 

เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

กองคลัง โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๑๒/๕๙ ลงวันที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน 
๑๑,๕๐๐.-บาท 
 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
ใชงบประมาณ ๙,๕๐๐  บาท 

 

 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๔๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

๑ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดลําปาง 

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร สมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก ประจําป ๒๕๕๙  
เม่ือวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

อุดห นุนงบประ มาณให แก ศู นย
อํานวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด จั งห วัด ลําปาง   ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดลําปาง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ 
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 
เขลางคนครสามป 
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หนาที่ ๑๒ 
ลําดับที่ ๑ 

๑๒๐,๐๐๐ ศนูยอํานวยการ
ปองกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด 

จังหวัดลําปาง 

กองการศึกษา โอนงบประมาณมาตั้งจายเปน
รายการใหม ครั้งที่ ๕/๕๙ ลงวันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน 
๑๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
ดําเนินการแลวเสร็จ โดยอุดหนุน
งบประมาณใหแกศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดลําปาง  จํานวนงบประมาณ 
๑๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๕๐ 
 



 

สรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีจายจากเงินสะสม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ณ วันท่ี  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

๑ โครงการขุดเจาะบอบาดาล ภายใน
ชุมชนบานกลวยแพะ หมูที่ ๒ ตําบล
กลวยแพะ อําเภอเ มือง จังหวัด
ลําปาง  

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม
สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

โดยทําการขุดเจาะบอบาดาล ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๖ น้ิว พรอมติดตั้ง
เครื่องสูบนํ้าและติดตั้งอุปกรณอ่ืน ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค
นคร 

๓๐๐,๐๐๐.- ชุมชนบาน 
กลวยแพะ  
หมูที่ ๒  

ตําบลกลวยแพะ 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๒๙๕,๕๐๐.-
บาท 

 

๒ โครงการขุดเจาะบอบาดาล ภายใน
ชุมชนบานหัวฝาย หมูที่ ๔ ตําบล
กลวยแพะ อําเภอเ มือง จังหวัด
ลําปาง  

โดยทําการขุดเจาะบอบาดาลและ
ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าไฟฟา พรอมติดตั้ง
อุปกรณ อ่ืน  ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๔๙๐,๐๐๐.- ชุมชนบาน 
หัวฝาย หมูที่ ๔ 
ตําบลกลวยแพะ 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๕๑ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม
สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

จํานวนงบประมาณ ๔๘๙,๕๐๐.-
บาท 

๓ โครงการติดตั้ งถัง เก็บนํ้าดิบและ
ติดตั้งถังกรองนํ้า ภายในชุมชนบาน
ผาลาด (หนาสถานีรถไฟบาน 
ผาลาด) หมูที่  ๔ ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม
สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

โดยทําการติดตั้งถังเก็บนํ้าแบบ 
ไฟเบอรกลาส ติดตั้งถังกรองนํ้าแบบ
ถังเหล็ก พรอมติดตั้งสูบนํ้าไฟฟา
และติดตั้งอุปกรณอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๔๐๐,๐๐๐.- ชุมชน 
บานผาลาด  

หมูที่ ๔  
ตําบลพระบาท 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๑๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-
บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๕๒ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

๔ โครงการติดตั้ งถัง เก็บนํ้าดิบและ

ติดตั้ งถั งกรองนํ้า ภาย ในชุมชน  

บานกอกชุม หมูที่ ๖ ตาํบลพระบาท 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม
สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

โดยทําการติดตั้งถังเก็บนํ้า ติดตั้งถัง
กรองนํ้า เปาลางบอบาดาล ติดตั้ง
เครื่องสูบนํ้าไฟฟาพรอมอุปกรณ 
อ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

๔๕๐,๐๐๐.- ชุมชน 
บานกอกชุม  

หมูที่ ๖  
ตาํบลพระบาท 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๑๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.-
บาท 

 

๕ โครงการขุดเจาะบอบาดาล ภายใน
ชุมชนบานหมอสม หมูที่ ๒ ตาํบลปง
แสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม

โดยทําการขุดเจาะบอบาดาลและ
ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าไฟฟา พรอมติดตั้ง
อุปกรณ อ่ืน  ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๔๙๐,๐๐๐.- ชุมชน 
บานหมอสม  

หมูที่ ๒ ตาํบล
ปงแสนทอง 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๙๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๔๘๙,๕๐๐.-

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๕๓ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

บาท 

๖ โครงการติดตั้ งถัง เก็บนํ้าดิบและ

ติดตั้งถังกรองนํ้า ภายในชุมชนบาน

ป า ตัน กุม เ มื อง  ห มู ที่  ๔  ตํ าบล      

ปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง  

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล

เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม

สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 

ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 

๒๕๕๙ 

โดยทําการติดตั้งถังเก็บนํ้า ติดตั้งถัง
กรองนํ้า เปาลางบอบาดาล ติดตั้ง
เครื่องสูบนํ้าไฟฟาพรอมอุปกรณ   
อ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง    
เขลางคนคร 

๔๕๐,๐๐๐.- ชุมชนบาน 
ปาตันกุมเมือง 
หมูที่ ๔ ตาํบล
ปงแสนทอง 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๑๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.-
บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๕๔ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

๗ โครงการติดตั้ งถัง เก็บนํ้าดิบและ
ติดตั้งถังกรองนํ้า ภายในชุมชนบาน
ลําปางกลางตะวันตะตก หมูที่  ๓ 
ตําบลปงแสนทอง  อํา เภอเ มือง 
จังหวัดลําปาง  

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม
สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

โดยทําการติดตั้งถังเก็บนํ้า ติดตั้งถัง
กรองนํ้า เปาลางบอบาดาล ติดตั้ง
เครื่องสูบนํ้าไฟฟาพรอมอุปกรณ 
อ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

๔๙๐,๐๐๐.- ชุมชนบาน
ลําปางกลาง
ตะวันตะตก  

หมูที่ ๓ ตาํบล
ปงแสนทอง 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๑๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.-
บาท 

 

๘ โครงการติดตั้งถังเก็บนํ้าดิบและ

ติดตั้งถังกรองนํ้า ภายในชุมชน  

บานหนองหัวหงอก หมูที่ ๙ ตาํบล

ชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

โดยทําการติดตั้งถังเก็บนํ้า ติดตั้งถัง

กรองนํ้า เปาลางบอบาดาล ติดตั้ง

เครื่องสูบนํ้าไฟฟาพรอมอุปกรณ  

อ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง     

๔๕๐,๐๐๐.- ชุมชนบานหนอง
หัวหงอก  
หมูที่ ๙  

ตาํบลชมพู 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๑๐๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๔๔๙,๕๐๐.-

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๕๕ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม
สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

เขลางคนคร บาท 

๙ โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน
บ านกอกชุม ( สุขส วัสดิ์ )  ตั้ ง แต
บริเวณขางโรงเรียน ตั้งแตบริเวณ
ขางโรงเรียนเทศบาล ๗ ถึงบอพัก
เดิมของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
หมูที่ ๖ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

 ไดรับการอนุมัติจากสภา
เทศบาลเมืองเขลางคนคร เม่ือคราว

โดยทําการกอสรางระบบระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กวางประมาณ ๐.๘๐ เมตร ความ
ยาวประมาณ ๑๒๒.๐๐ เมตร และ
งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางคนคร 

๔๔๕,๐๐๐.- ชุมชนบาน 
กอกชุม  

หมูที่ ๖ ตาํบล
พระบาท 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๔๔๕,๐๐๐.-
บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๕๖ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๑๐ โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอส
ฟสทติกคอนกรีตภายในชุมชนบาน
กอกชุม หลังหมูบานเฮือนสายคํา 
หมูที่ ๖ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

 ไดรับการอนุมัติจากสภา
เทศบาลเมืองเขลางคนคร เม่ือคราว
ประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมดวย
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดความ
กวางประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ
ยาวประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๒๘๐.๐๐ ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๔๙๖,๐๐๐.- ชุมชน 
บานกอกชุม  

หมูที่ ๖ ตาํบล
พระบาท 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๙๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญาวันที่ 
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน
งบประมาณ ๓๙๗,๐๐๐.-บาท 

 

๑๑ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
คอนกรีต ภายในชุมชนบานหัวทุง

โดยทําการกอสรางถนนแอสฟลท 
ติกคอนกรี ต  ขนาดความกว า ง

๕๐๐,๐๐๐.- ชุมชนบาน 
หัวทุงสามัคคี  

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๙๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๕๗ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ส า มั ค คี  ถ น น ลู ก รั ง ผ า น ห น า
บานเลขที่ ๓๙๙ หมูที่ ๘ ตําบลพระ
บาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม
สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว
ประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
และงาน อ่ืน ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

หมูที่ ๘ ตาํบล
พระบาท 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญาวันที่ 
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

๑๒ โครงการปรับปรุงถนนเดิมดวยแอส
ฟสทติกคอนกรีตภายในชุมชนบาน
ลําปางกลางตะวันตก หมูที่ ๓ ตําบล
ปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง  

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมดวย
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดความ
กวางประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความ
ยาวประมาณ ๓๙๐.๐๐ เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๕๖๐.๐๐ ตาราง
เมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๕๐๐,๐๐๐.- ชุมชนบาน
ลําปางกลาง
ตะวันตก  

หมูที่ ๓ ตําบล
ปงแสนทอง 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญาวันที่ 
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน
งบประมาณ ๔๐๔,๙๐๐.-บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๕๘ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม
สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

๑๓ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท     

ติกคอนกรีต ภายในชุมชน         

บานไรสันติสุข ซอยบีอารเซรามิก 

หมูที่ ๑๑ ตาํบลปงแสนทอง อําเภอ

เมือง จังหวัดลําปาง  

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม
สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

โดยทําการกอสรางถนนแอสฟลท 
ติกคอนกรี ต  ขนาดความกว า ง
ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว
ประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร 
และงาน อ่ืน ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๔๔๐,๐๐๐.- ชุมชนบาน 
ไรสันติสุข  

หมูที่ ๑๑ ตาํบล 
ปงแสนทอง 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๙๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐.-
บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๕๙ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

๑๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบานฟอน  
หมูที่  ๒ ตําบลชมพู อําเภอเ มือง 
จังหวัดลําปาง  

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม
สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก  ข นา ด ค วา มก ว า ง
ประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาว
ประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร 
และงาน อ่ืน ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๒๐๗,๐๐๐.- ชุมชน 
บานฟอน  
หมูที่ ๒  

ตําบลชมพู 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๘๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐.-
บาท 

 

๑๕ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท 
ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบานจอม
เมือง บริเวณหนาโรงงานพีแอนดเค
พลาสติก หมูที่ ๗ ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง  
ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล

โดยทําการกอสรางถนนแอสฟลท   
ติกคอนกรี ต  ขนาดความกว า ง
ประมาณ ๔.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร 
ความยาวประมาณ ๑๙๐.๐๐ เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๐๔๐.๐๐ 
ตารางเมตร และงานอ่ืน ๆ ตามแบบ

๔๙๙,๐๐๐.- ชุมชนบาน 
จอมเมือง  
หมูที่ ๗  

ตาํบลชมพู 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๙๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.-
บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๖๐ 
 



 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  1.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม
สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

แปลนเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๑๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณขางรานวงษพาณิชย 
ภาย ในชุมชนบานชมพู  หมู ที่  ๗ 
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร เม่ือคราวประชุม
สภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 
 

โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก  ข นา ด ค วา มก ว า ง
ประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาว
ประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร 
และงาน อ่ืน ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

๑๒๖,๐๐๐.- ชุมชนบานชมพู  
หมูที่ ๗  

ตาํบลชมพู 

กองชาง อยูระหวางดําเนินการ 
สัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส้ินสุดสัญญา
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
จํานวนงบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐.-
บาท 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๖๑ 
 



 

๔.๔ ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ             
ผังเมือง แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะแกชุมชนพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ผลการสํารวจความคิดเห็น 
ของประชาชนไดจากการสุม ทีมวิจัยไดใหประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จํานวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีตอเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีประเด็น 
ดังน้ี 

๔.๔.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย ๒๐๙ ๕๒.๒๕ 
หญิง ๑๙๑ ๔๗.๗๕ 

อายุ   
ตํ่ากวา ๒๐ ป ๑๘ ๔.๕๐ 
๒๐-๓๐ ป ๑๐๒ ๒๕.๕๐ 
๓๑-๔๐ ป ๙๔ ๒๓.๕๐ 
๔๑-๕๐ ป ๘๓ ๒๐.๗๕ 
๕๑-๖๐ ป ๗๐ ๑๗.๕๐ 
มากกวา ๖๐ ป ๓๓ ๘.๒๕ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๙๒ ๒๓.๐๐ 
มัธยมศึกษาตอนตน ๙๑ ๒๒.๗๕ 
มัธยมปลาย/ปวช. ๙๙ ๒๔.๗๕ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๙๐ ๒๒.๕๐ 
ปริญญาตรี ๒๕ ๖.๒๕ 
อื่นๆ ๓ ๐.๗๕ 

   
อาชีพหลัก   

รับราชการ ๒๒ ๕.๕๐ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๔๗ ๑๑.๗๕ 
คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๑๓๓ ๓๓.๒๕ 
รับจาง ๖๘ ๑๗.๐๐ 
นักเรียน/นักศึกษา ๖๕ ๑๖.๒๕ 
เกษตร ๖๓ ๑๕.๗๕ 
อื่นๆ ๒ ๐.๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๖๒ 
 



 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๐๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๒.๒๕ เพศหญิง

จํานวน ๑๙๑ คิดเปนรอยละ ๔๗.๗๕ 
 

อาย ุ
ประชาชนสวนใหญ มีอายุอยูในชวง ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๑๐๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๕๐ 

รองลงมา ไดแก ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๙๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๕๐ ชวงอายุ ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๘๓ 
คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๗๕ ชวงอายุ ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๗๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๕๐ และมากกวา 
๖๐ ปจํานวน ๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๘.๒๕ สําหรับชวงอายุที่นอยที่สุดคือ ตํ่ากวา ๒๐ ป จํานวน ๑๘ 
คน คิดเปนรอยละ ๔.๕๐ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช จํานวน ๙๙ คน คิดเปนรอยละ 

๒๔.๗๕ รองลงมาไดแก ระดับประถมศึกษา จํานวน ๙๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๐๐ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๗๕ ระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส.จาํนวน ๙๐ 
คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๕๐ ระดับปริญญาตรีจํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๖.๒๕ สําหรับจํานวน
ประชาชนที่จบการศึกษามีจํานวนนอยที่สุดคือ อื่นๆ มีจํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๐.๗๕ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๑๓๓ คน คิดเปนรอยละ 

๓๓.๒๕ รองลงมาไดแก รับจางจํานวน ๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๐๐ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๒๕ เกษตร จํานวน ๖๓ คนคิดเปนรอยละ ๑๕.๗๕ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๗๕ รับราชการ จํานวน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๕.๕๐ และ อื่นๆ 
๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๕ ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี ๔.๔.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 ๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด 
 ๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
 ๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
 ๒.๐๑-๔.๐๐ นอย 
 ๐.๐๑-๒.๐๐ นอยที่สุด 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๖๓ 
 



 

ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.๗๐ 1.55 มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
 

6.๗๒ 
 

1.48 มาก 
๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 
 

6.6๘ 
 

1.45 มาก 
๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ

สาธารณะ 
 

6.0๕ 
 

1.45 มาก 
๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
 

6.๕๓ 
 

1.58 มาก 
๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  6.๔๐ 1.64 มาก 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
 

6.๔๒ 
 

1.74 มาก 
๘ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๐๓ 1.96 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 6.๔๔ 1.61 มาก 

 
จากตาราง ๔.๔.๒ พบวา ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง แนวทางการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชนพัฒนา
ระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก      
มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๔๔ (S.D.๑.61)  คิดเปนรอยละ 6๔.๔๐ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม มี ค า เ ฉ ลี่ ย
เทากับ 6.72  รองลงมาไดแก มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม           
มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.70  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม         
มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.68 การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กจิกรรม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 6.53 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน       
มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.42 การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.40 การ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.05 และประชาชน
มีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่อง ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 6.03 
 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๖๔ 
 



 

ตารางท่ี ๔.๔.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

  ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
  ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

   ๑.๐๐-๑.๔๙  นอย 
 
ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.23 0.46 ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
2.19 0.50 ปานกลาง 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.15 0.53 ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

2.15 0.51 ปานกลาง 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.10 0.56 ปานกลาง 
๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  2.05 0.57 ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
2.04 0.65 ปานกลาง 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 1.96 0.72 ปานกลาง 
๙ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1.99 0.66 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 2.10 0.57 ปานกลาง 

 

จากตาราง ๔.๔.๓ พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองแนวทางการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชนพัฒนา
ระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง  คือคาเฉลี่ย ๒.10 (S.D.๐.๕7) คิดเปนรอยละ ๗๐.๐๐ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา  
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.23 รองลงมาไดแก มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.19 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.15 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.15 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.10 การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.05 ผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.04 ประโยชนที่

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๖๕ 
 



 

ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.95 การแกไขปญหาและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.96 ตามลําดับ  

๔.๕ ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยอยางเปนองครวมพัฒนาเด็กและเยาชน สูความมั่นคง แข็งแรงดีมีสุขและสรางสรรค 
พัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัว
เทากับการเปลี่ยนแปลง สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ
สงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูท่ีหลากหลาย 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนไดจากการสุม ทีมวิจัยไดใหประชาชนตอบ
แบบสอบถามซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิน้จาํนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีตอเทศบาล
เมืองเขลางคนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีประเด็น ดังน้ี 

 
๔.๕.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย ๑๙๐ ๔๗.๕๐ 
หญิง ๒๑๐ ๕๒.๕๐ 

อายุ   
ตํ่ากวา ๒๐ ป ๑๕ ๓.๗๕ 
๒๐-๓๐ ป ๑๐๑ ๒๕.๒๕ 
๓๑-๔๐ ป ๖๗ ๑๖.๗๕ 
๔๑-๕๐ ป ๑๑๑ ๒๗.๗๕ 
๕๑-๖๐ ป ๘๑ ๒๐.๒๕ 
มากกวา ๖๐ ป ๒๕ ๖.๒๕ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๕๗ ๑๔.๒๕ 
มัธยมศึกษาตอนตน ๗๓ ๑๘.๒๕ 
มัธยมปลาย/ปวช. ๗๒ ๑๘.๐๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑๖๓ ๔๐.๗๕ 
ปริญญาตรี ๒๔ ๖.๐๐ 
อื่นๆ ๑๑ ๒.๗๕ 

 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๖๖ 
 



 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
อาชีพหลัก   

รับราชการ ๘๘ ๒๒.๐๐ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๕๕ ๑๓.๗๕ 
คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๑๐๖ ๒๖.๕๐ 
รับจาง ๕๙ ๑๔.๗๕ 
นักเรียน/นักศึกษา ๔๗ ๑๑.๗๕ 
เกษตร ๔๔ ๑๑.๐๐ 
อื่นๆ ๑ ๐.๒๕ 

 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ 
ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๒.๕๐ เพศชาย 

จํานวน ๑๙๐ คิดเปนรอยละ ๔๗.๕๐ 
 

อาย ุ
ประชาชนสวนใหญ มีอายุอยูในชวง ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๑๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๗๕ 

รองลงมา ไดแก ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๑๐๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๒๕ ชวงอายุ ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๘๑ 
คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๒๕ ชวงอายุ ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๖๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๗๕ และมากกวา 
๖๐ ปจํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๖.๒๕ สําหรับชวงอายุที่นอยที่สุดคือ ตํ่ากวา ๒๐ ป จํานวน ๑๕ 
คน คิดเปนรอยละ ๓.๗๕ ตามลําดับ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส. จํานวน ๑๖๓ คน คิดเปนรอย

ละ ๔๐.๗๕ รองลงมาไดแก มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๗๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๒๕ ระดับมัธยม
ปลาย/ปวช.จํานวน ๗๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๐๐ ระดับประถมศึกษา จํานวน ๕๗ คน คิดเปนรอย
ละ ๑๔.๒๕ ระดับปริญญาตรีจํานวน ๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๖.๐๐ สําหรับจํานวนประชาชนที่จบ
การศึกษามีจํานวนนอยที่สุดคือ อื่นๆ มีจํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒.๗๕ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๑๐๖ คน คิดเปนรอยละ

๒๖.๕๐ รองลงมาไดแก รับราชการ จํานวน ๘๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๐๐ รับจาง จํานวน ๕๙ คน
คิดเปนรอยละ ๑๔.๗๕ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๗๕ นักเรียน/

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๖๗ 
 



 

นักศึกษาจํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๗๕ และ เกษตร ๔๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๐๐ สําหรับ
จํานวนประชาชนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ อื่นๆ มีจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๒๕ ตามลําดับ 

ตารางท่ี ๔.๕.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังน้ี 

 ๘.๐๑ - ๑๐.๐๐ มากที่สุด 
 ๖.๐๑ - ๘.๐๐ มาก 
 ๔.๐๑ - ๖.๐๐ ปานกลาง 
 ๒.๐๑ - ๔.๐๐ นอย 
 ๐.๐๑ - ๒.๐๐ นอยที่สุด 
 

ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.45 1.43 มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
7.21 1.29 มาก 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

7.08 1.25 มาก 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

7.08 1.13 มาก 

๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6.91 1.23 มาก 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  6.97 1.23 มาก 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
7.02 1.37 มาก 

๘ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.80 1.63 มาก 
 ผลประเมินเฉลีย่รวม 7.07 1.32 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๕.๒ พบวา ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวันอยางเปนองค
รวมพัฒนาเด็กและเยาวชน สูความมั่นคง แข็งแรงดีมีสุขและสรางสรรค พัฒนาผูสูงอายุใหมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวเทากับการเปลี่ยนแปลงสรางความ
ตระหนักและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและสงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุม
เขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูที่หลากหลายภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก คือคาเฉลี่ย ๗.07 (S.D.๑.32) คิดเปนรอยละ ๗0.7๐ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา  ประชาชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๖๘ 
 



 

มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 7.45  รองลงมาไดแก  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ  7.21  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.08  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.08  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.02  การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.97  
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.91  
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ  6.80  ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๖๙ 
 



 

ตารางท่ี ๔.๕.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

  ๒.๕๐ - ๓.๐๐ มาก 
  ๑.๕๐ - ๒.๔๙  ปานกลาง 

   ๑.๐๐ - ๑.๔๙  นอย 
 
ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.30 0.45 ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
2.31 0.54 ปานกลาง 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.30 0.57 ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

2.29 0.54 ปานกลาง 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.15 0.58 ปานกลาง 
๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  2.07 0.54 ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
2.06 0.61 ปานกลาง 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 2.17 0.55 ปานกลาง 
๙ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.07 0.60 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 2.19 0.56 ปานกลาง 

 

 จากตาราง ๔.๕.๓ พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร ที่ ๒ ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองค
รวมพัฒนาเด็กและเยาวชนสูความมั่นคง แข็งแรงดีมีสุขและสรางสรรค พัฒนาผูสูงอายุใหมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวเทากับการเปลี่ยนแปลงสรางความ
ตระหนักและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและสงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุม
เขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูที่หลากหลายภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๑9 (S.D.๐.56) คิดเปนรอยละ ๗๓.๐๐ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา  
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สดุในเรื่อง  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.31 รองลงมาไดแก มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.30 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.30 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.29 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีคาเฉลี่ย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๗๐ 
 



 

เทากับ 2.17  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.15  การ
ดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.07  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.07 และประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่อง  
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ินมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.06  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๗๑ 
 



 

๔.๖ ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน 
เพ่ือความมั่นคง และเปนธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการองคกรใหมีความแข็งแรง มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ 
ภายใตหลักธรรมาภิบาล สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร         
และการประชาสัมพันธเชิงรุก สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับ สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ผลการสํารวจความคิดเห็น    
ของประชาชนไดจากการสุม ทีมวิจัยไดใหประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จํานวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีตอเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีประเด็น 
ดังน้ี 

๔.๖.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย ๑๙๓ ๔๘.๒๕ 
หญิง ๒๐๗ ๕๑.๗๕ 

อายุ   
ตํ่ากวา ๒๐ ป ๓๙ ๙.๗๕ 
๒๐-๓๐ ป ๑๐๖ ๒๖.๕๐ 
๓๑-๔๐ ป ๖๐ ๑๕.๐๐ 
๔๑-๕๐ ป ๘๖ ๒๑.๕๐ 
๕๑-๖๐ ป ๘๗ ๒๑.๗๕ 
มากกวา ๖๐ ป ๒๒ ๕.๕๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๗๖ ๑๙.๐๐ 
มัธยมศึกษาตอนตน ๑๐๙ ๒๗.๒๕ 
มัธยมปลาย/ปวช. ๕๗ ๑๔.๒๕ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑๓๐ ๓๒.๕๐ 
ปริญญาตรี ๒๘ ๗.๐๐ 
อื่นๆ ๐ ๐ 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๗๒ 
 



 

 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

อาชีพหลัก   
รับราชการ ๗ ๑.๗๕ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๖๙ ๑๗.๒๕ 
คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๖๐ ๑๕.๐๐ 
รับจาง ๙๘ ๒๔.๕๐ 
นักเรียน/นักศึกษา ๔๖ ๑๑.๕๐ 
เกษตร ๑๑๙ ๒๙.๗๕ 
อื่นๆ ๑ ๐.๒๕ 

 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ 
ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๗๕ เพศชาย 

จํานวน ๑๙๓ คิดเปนรอยละ ๔๘.๒๕ 
 

อาย ุ
ประชาชนสวนใหญ มีอายุอยูในชวง ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๑๐๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๕๐

รองลงมา ไดแก ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๘๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๗๕ ชวงอายุ ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๘๖ 
คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๕๐ ชวงอายุ ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ และตํ่ากวา ๒๐ 
ปจํานวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๙.๗๕ สําหรับชวงอายุที่นอยที่สุด คือ มากกวา ๖๐ ป จํานวน ๒๒ 
คน คิดเปนรอยละ ๕.๕๐ ตามลําดับ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส. จํานวน ๑๓๐ คน คิดเปนรอย

ละ ๓๒.๕๐ รองลงมาไดแก มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๑๐๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๒๕ ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน ๗๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๐๐ มัธยมปลาย/ปวช.จํานวน ๕๗ คน คิดเปนรอย
ละ ๑๔.๒๕ สําหรับจํานวนประชาชนที่จบการศึกษามีจํานวนนอยที่สุดคือ ปริญญาตรี มีจํานวน ๒๘ 
คน คิดเปนรอยละ ๗.๐๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๑๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๙.๗๕ 

รองลงมาไดแก รับจาง จํานวน ๙๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๕๐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๖๙ คน
คิดเปนรอยละ ๑๗.๒๕ คาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ นักเรียน/

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๗๓ 
 



 

นักศึกษา จํานวน ๔๖คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๕๐ และรับราชการ ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑.๗๕ สําหรับ
จํานวนประชาชนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ อื่นๆ มีจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๒๕ ตามลําดับ 
ตารางท่ี ๔.๖.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ - ๑๐ คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 ๘.๐๑ - ๑๐.๐๐ มากที่สุด 
 ๖.๐๑ - ๘.๐๐ มาก 
 ๔.๐๑ - ๖.๐๐ ปานกลาง 
 ๒.๐๑ - ๔.๐๐ นอย 
 ๐.๐๑ - ๒.๐๐ นอยที่สุด 
 

ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.98 1.68 มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
6.84 

1.64 มาก 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

6.74 
1.65 มาก 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

6.83 
1.67 มาก 

๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6.86 
1.60 มาก 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  6.93 1.63 มาก 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
6.89 

1.86 มาก 

๘ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.78 2.50 มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 6.73 1.77 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๓.๒ พบวา ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความมั่นคง 
และเปนธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมี
ความแข็งแรง มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมา          
ภิบาล สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ           
เชิงรุก สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความ
เปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย พัฒนาศักยภาพของเทศบาล
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก               
มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.73 (S.D.๑.77) คิดเปนรอยละ 6๗.๓๐ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๗๔ 
 



 

พอใจมากที่สุด  คือ  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ  
6.9๘  รองลงมาไดแก  การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาทีก่ําหนด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  6.๙๓  ผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๘๙  
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.8๖ มีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๘๔ การรายงานผล
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๘๓ มีการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ  6.๗๔ ประโยชนที่ประชาชน
ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.7๘ ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๗๕ 
 



 

ตารางท่ี ๔.๖.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

  ๒.๕๐ - ๓.๐๐ มาก 
  ๑.๕๐ - ๒.๔๙  ปานกลาง 

   ๑.๐๐ - ๑.๔๙  นอย 
 
ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.๓๓ 0.48 ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
2.๓๐ 0.55 ปานกลาง 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.๒๙ 0.51 ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

2.๒๑ 0.59 ปานกลาง 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.2๕ 0.62 ปานกลาง 
๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  2.2๙ 0.57 ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
2.2๖ 0.65 ปานกลาง 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 2.๒๐ 0.58 ปานกลาง 
๙ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.๑๐ 0.71 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 2.๒๔ 0.58 ปานกลาง 

 

จากตาราง ๔.๖.๓ พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพื่อความมั่นคง 
และเปนธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมี
ความแข็งแรง มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบภายใตหลักธรรมาภิบาล 
สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก  
สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเปน
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ
คาเฉลี่ย ๒.๒๔ (S.D.๐.๕8) คิดเปนรอยละ ๗๔.๖๗ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา  ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.๓๓  รองลงมาไดแกมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.๓๐ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.2๙  มีการเปดโอกาส
ใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.2๙ ผลการดําเนินโครงการ/

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๗๖ 
 



 

กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.2๖ ความโปรงใสในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.2๕ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๒๑ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๒๐ และประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุดไดแก ประโยชนที่
ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๗๗ 
 



 

๔.๗ ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร               
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางมูลคาใหสินคาเกษตร แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรท้ังระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และยั่งยืน สงเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ สงเสริม
ความเขมแข็งและสรางกลุม เครือขายและสถาบันทางการเกษตรสงเสริมพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนไดจากการสุม 
ทีมวิจัยไดใหประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน ๔๐๐ คน                   
ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีตอเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีประเด็น ดังน้ี 

 
๔.๗.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย ๑๘๑ ๔๕.๒๕ 
หญิง ๒๑๙ ๕๔.๗๕ 

อายุ   
ตํ่ากวา ๒๐ ป ๑๕ ๓.๗๕ 
๒๐-๓๐ ป ๑๐๙ ๒๗.๒๕ 
๓๑-๔๐ ป ๘๑ ๒๐.๒๕ 
๔๑-๕๐ ป ๙๙ ๒๔.๗๕ 
๕๑-๖๐ ป ๖๒ ๑๕.๕๐ 
มากกวา ๖๐ ป ๓๔ ๘.๕๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๔๕ ๓๖.๒๕ 
มัธยมศึกษาตอนตน ๙๓ ๒๓.๒๕ 
มัธยมปลาย/ปวช. ๘๒ ๒๐.๕๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๖๕ ๑๖.๒๕ 
ปริญญาตรี ๑๕ ๓.๗๕ 
อื่นๆ ๐ ๐ 
   
   
   

 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๗๘ 
 



 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
อาชีพหลัก   

รับราชการ ๓ ๐.๗๕ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๕๗ ๑๔.๒๕ 
คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๑๒๔ ๓๑.๐๐ 
รับจาง ๕๑ ๑๒.๗๕ 
นักเรียน/นักศึกษา ๔๕ ๑๑.๒๕ 
เกษตร ๑๒๐ ๓๐.๐๐ 
อื่นๆ ๐ ๐ 

 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ 
ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๔.๗๕ เพศชาย 

จํานวน ๑๘๑ คิดเปนรอยละ ๔๕.๒๕ 
 

อาย ุ
ประชาชนสวนใหญ มีอายุอยูในชวง ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๑๐๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๒๕

รองลงมา ไดแก ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๗๕ ชวงอายุ ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๘๑ 
คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๒๕ ชวงอายุ ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๖๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๕๐ และมากกวา 
๖๐ ปจํานวน ๓๔ คน คิดเปนรอยละ ๘.๕๐ สําหรับชวงอายุที่นอยที่สุดคือ ตํ่ากวา ๒๐ ป จํานวน ๑๕ 
คน คิดเปนรอยละ ๓.๗๕ ตามลําดับ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๔๕ คน คิดเปนรอยละ 

๓๖.๒๕รองลงมาไดแก มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๙๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๒๕ ระดับมัธยม
ปลาย/ปวช. จํานวน ๘๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๕๐ ระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส. จํานวน ๖๕ คน 
คิดเปนรอยละ ๑๖.๒๕ สําหรับจํานวนประชาชนที่จบการศึกษามีจํานวนนอยที่สุดคือ ปริญญาตรี 
จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๓.๗๕ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๑๒๔ คน คิดเปนรอยละ 

๓๑.๐๐ รองลงมาไดแก เกษตร จํานวน ๑๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
จํานวน ๕๗ คนคิดเปนรอยละ ๑๔.๒๕ รับจาง จํานวน ๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๗๕ นักเรียน/

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๗๙ 
 



 

นักศึกษา จํานวน ๔๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๒๕ สําหรับจํานวนประชาชนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ 
รับราชการ ๓ คน คิดเปนรอยละ ๐.๗๕ ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี ๔.๗.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ - ๑๐ คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 ๘.๐๑ - ๑๐.๐๐ มากที่สุด 
 ๖.๐๑ - ๘.๐๐ มาก 
 ๔.๐๑ - ๖.๐๐ ปานกลาง 
 ๒.๐๑ - ๔.๐๐ นอย 
 ๐.๐๑ - ๒.๐๐ นอยที่สุด 
 

ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.3๕ 1.44 มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
7.1๘ 

1.34 มาก 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

7.0๙ 
1.26 มาก 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

7.1๙ 
1.17 มาก 

๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

7.0๗ 
1.27 มาก 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  ๗.๐๐ 1.37 มาก 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
7.๑๒ 

1.40 มาก 

๘ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.7๗ 1.68 มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 7.0๙ 1.36 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๗.๒ พบวา ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ยุทธศาสตรที่  ๔ ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสรางมูลคาใหสินคาเกษตร แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืนสงเสริม
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ สงเสริมความเขมแข็งและสราง
กลุม เครือขายละสถาบันทางการเกษตรสงเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยู 
ของเกษตรกร ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือคาเฉลี่ย ๗.0๙ (S.D.๑.36) 
คิดเปนรอยละ ๗๐.๙๐ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ  มีการเปดโอกาสให

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๘๐ 
 



 

ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ  7.3๕  รองลงมาไดแก  การรายงานผล
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ7.1๙ มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.1๘ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ  7.๑๒ มีการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.0๙ การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.0๗ การดําเนินงานเปนตาม
ระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๗.๐๐ และประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่อง  
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.7๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๘๑ 
 



 

ตารางท่ี ๔.๗.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

  ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
  ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

   ๑.๐๐-๑.๔๙  นอย 
 
ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.๓๓ 0.52 ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
2.34 0.59 ปานกลาง 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.31 0.59 ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

2.34 0.57 ปานกลาง 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.32 0.59 ปานกลาง 
๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  2.11 0.57 ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
2.13 0.67 ปานกลาง 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 2.23 0.64 ปานกลาง 
๙ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.23 0.58 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 2.24 0.59 ปานกลาง 

 

 จากตาราง ๔.๗.๓ พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตรที่  ๔ ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสรางมูลคาใหสินคาเกษตร แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน สงเสริม
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ สงเสริมความเขมแข็งและสราง
กลุมเครือขายละสถาบันทางการเกษตรสงเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
เกษตรกร ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือคาเฉลี่ย ๒.24 (S.D.๐.5
๙) คิดเปนรอยละ ๗๔.๖๗ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากที่สุด มีเทากัน  ๒  ขอ คือ  
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  มีการประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๓๔  รองลงมาไดแก มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๓๓ ความโปร ง ใสในการ ดําเ นิน
โครงการ/กิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๓๒ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๓๑ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๘๒ 
 



 

ประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.๒๓ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  มี
คาเฉลี่ยเทากับ  2.๒๓ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๑๓ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๑๑  
ตามลําดับ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๘๓ 
 



 

๔.๘ ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน   
แนวทางการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู 
ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาระบบการทองเท่ียวและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว                
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการทองเท่ียวในระดับชุมชน สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการสรางธํารงไวซึ่งอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพ้ืนท่ี 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางเสริม
สุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพท้ังระบบและ
บูรณาการในทุกระดับ เพ่ิมประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน เตรียม
ความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการปองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนไดจากการสุม ทีม
วิจัยไดใหประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน ๔๐๐ คน ผลการแสดง
ความคิดเห็นที่มีตอเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีประเด็น ดังน้ี 

 
๔.๘.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย ๑๘๑ ๔๕.๒๕ 
หญิง ๒๑๙ ๕๔.๗๕ 

อายุ   
ตํ่ากวา ๒๐ ป ๑๕ ๓.๗๕ 
๒๐-๓๐ ป ๖๒ ๑๕.๕๐ 
๓๑-๔๐ ป ๘๑ ๒๐.๒๕ 
๔๑-๕๐ ป ๙๙ ๒๔.๗๕ 
๕๑-๖๐ ป ๑๐๙ ๒๗.๒๕ 
มากกวา ๖๐ ป ๓๔ ๘.๕๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๗๕ ๑๘.๗๕ 
มัธยมศึกษาตอนตน ๘๓ ๒๐.๗๕ 
มัธยมปลาย/ปวช. ๘๒ ๒๐.๕๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑๔๕ ๓๖.๒๕ 
ปริญญาตรี ๑๕ ๓.๗๕ 
อื่นๆ ๐ ๐ 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๘๔ 
 



 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
อาชีพหลัก   

รับราชการ ๓ ๐.๗๕ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๗ ๑.๗๕ 
คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๑๑๙ ๒๙.๗๕ 
รับจาง ๑๐๑ ๒๕.๒๕ 
นักเรียน/นักศึกษา ๔๕ ๑๑.๒๕ 
เกษตร ๑๒๔ ๓๑.๐๐ 
อื่นๆ ๑ ๐.๒๕ 

 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ 
ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๔.๗๕ เพศชาย 

จํานวน ๑๘๑ คิดเปนรอยละ ๔๕.๒๕ 
 

อาย ุ
ประชาชนสวนใหญ มีอายุอยูในชวง ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๑๐๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๒๕

รองลงมา ไดแก ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๗๕ ชวงอายุ ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๘๑ 
คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๒๕ ชวงอายุ ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๖๒  คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๕๐ และมากกวา 
๖๐ ปจํานวน ๓๔ คน คิดเปนรอยละ ๘.๕๐ สําหรับชวงอายุที่นอยที่สุดคือ ตํ่ากวา ๒๐ ป จํานวน ๑๕ 
คน คิดเปนรอยละ ๓.๗๕ ตามลําดับ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส. จํานวน ๑๔๕ คน คิดเปน           

รอยละ ๓๖.๒๕ รองลงมาไดแก มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๘๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๗๕ ระดับ
มัธยมปลาย/ปวช. จํานวน ๘๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๕๐ ระดับประถมศึกษา จํานวน ๗๕ คน                
คิดเปนรอยละ ๑๘.๗๕ สําหรับจํานวนประชาชนที่จบการศึกษามีจํานวนนอยที่สุดคือ ปริญญาตรี             
มีจํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๓.๗๕ ตามลําดับ 
 

อาชพีหลัก 
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรจํานวน ๑๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๐๐ 

รองลงมาไดแก คาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๑๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๙.๗๕ รับจาง จํานวน ๑๐๑ 
คนคิดเปนรอยละ ๒๕.๒๕ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๔๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๒๕ เอกชน/

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๘๕ 
 



 

รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑.๗๕ และรับราชการ ๓ คน คิดเปนรอยละ ๐.๗๕ สําหรับ
จํานวนประชาชนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ อื่นๆ มีจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๒๕ ตามลําดับ 

ตารางท่ี ๔.๘.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังน้ี 

 ๘.๐๑ - ๑๐.๐๐ มากที่สุด 
 ๖.๐๑ - ๘.๐๐ มาก 
 ๔.๐๑ - ๖.๐๐ ปานกลาง 
 ๒.๐๑ - ๔.๐๐ นอย 
 ๐.๐๑ - ๒.๐๐ นอยที่สุด 
 

ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.81 1.64 มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
6.77 

1.55 มาก 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

6.79 
1.45 มาก 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

6.93 
1.45 มาก 

๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6.75 
1.46 มาก 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  6.61 1.62 มาก 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
6.64 

1.56 มาก 

๘ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.51 1.72 มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 6.72 1.55 มาก 

 

 จากตารางที่ ๔.๘.๒ พบวา ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา
เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรคภูมิปญญา
ทองถ่ิน พัฒนาระบบการทองเที่ยวและเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวใน
ระดับชุมชน สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการ
สรางธํารงไวซึ่งอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพื้นที ่พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและพัฒนา
คุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการแกไข               

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๘๖ 
 



 

และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนเตรียมความพรอมและเพิม่ขีดความสามารถในการบริหารจดัการ
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินภาพรวมแลวประชาชนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือคาเฉลี่ย 6.๗๒ (S.D.๑.55) คิดเปนรอยละ 6๗.๒๐ เมื่อจําแนกเปน
รายขอพบวามีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๙๓  รองลงมาไดแก มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๘๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.7๙ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.7๗ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.7๕ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๖๔ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนดมีคาเฉลี่ยเทากับ  6.๖๑  
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ  6.๕๑  ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๘๗ 
 



 

ตารางท่ี ๔.๘.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

  ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
  ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

   ๑.๐๐-๑.๔๙  นอย 
 
ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.34 0.53 ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
2.36 0.57 ปานกลาง 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.36 0.61 ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

2.35 0.59 ปานกลาง 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.22 0.60 ปานกลาง 
๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  2.11 0.57 ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
2.15 0.66 ปานกลาง 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 2.22 0.69 ปานกลาง 
๙ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.22 0.73 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 2.25 0.61 ปานกลาง 

 

 จากตาราง ๔.๘.๓ พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา
เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรคภูมิปญญา
ทองถ่ิน พัฒนาระบบการทองเที่ยวและเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของการทองเที่ยว
ในระดับชุมชน สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม                         
และกระบวนการสรางธํารงไวซึ่งอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
ความเขมแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปน
องครวมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้ งระบบและบูรณาการในทุกระดับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน เตรียมความพรอมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือคาเฉลี่ย ๒.25 (S.D.๐.61) 
คิดเปนรอยละ ๗๕.๐๐ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจมากที่สุด มีเทากัน ๒ ขอ คือ             
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  มีการเปดโอกาสใหประชาชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๘๘ 
 



 

แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.3๖ รองลงมาไดแก การรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.3๕ มีการเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๓๔ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๒๒ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.๒๒ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๒๒ 
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ   
2.๒๐ และประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่อง การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด              
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๘๙ 
 



 

๔.๙ ยุทธศาสตรท่ี ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการ
พัฒนา อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพ
ชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศของชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน              
และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศนของเมืองอยางยั่งยืนและสงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ี          
สีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนไดจากการสุม ทีมวิจัยได
ใหประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความ
คิดเห็นที่มีตอเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีประเด็น ดังน้ี 

 
๔.๙.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย ๑๕๖ ๓๙.๐๐ 
หญิง ๒๔๔ ๖๑.๐๐ 

อายุ   
ตํ่ากวา ๒๐ ป ๑๒ ๓.๐๐ 
๒๐-๓๐ ป ๙๓ ๒๓.๒๕ 
๓๑-๔๐ ป ๙๐ ๒๒.๕๐ 
๔๑-๕๐ ป ๑๐๐ ๒๕.๐๐ 
๕๑-๖๐ ป ๗๔ ๑๘.๕๐ 
มากกวา ๖๐ ป ๓๑ ๗.๗๕ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๔๗ ๓๖.๗๕ 
มัธยมศึกษาตอนตน ๙๓ ๒๓.๒๕ 
มัธยมปลาย/ปวช. ๙๑ ๒๒.๗๕ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๖๑ ๑๕.๒๕ 
ปริญญาตรี ๘ ๒.๐๐ 
อื่นๆ ๐ ๐.๐๐ 

 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๙๐ 
 



 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
อาชีพหลัก   

รับราชการ ๔ ๑.๐๐ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๕๙ ๑๔.๗๕ 
คาขาย ธุรกิจสวนตัว ๑๒๐ ๓๐.๐๐ 
รับจาง ๗๐ ๑๗.๕๐ 
นักเรียน/นักศึกษา ๓๙ ๙.๗๕ 
เกษตร ๑๐๘ ๒๗.๐๐ 
อื่นๆ ๐ ๐ 

 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ 
ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๔๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๑.๐๐ เพศชาย 

จํานวน ๑๕๖ คิดเปนรอยละ ๓๙.๐๐ 
 

อาย ุ
ประชาชนสวนใหญ มีอายุอยูในชวง ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๑๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๐๐

รองลงมา ไดแก ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๙๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๒๕ ชวงอายุ ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๙๐ 
คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๕๐ ชวงอายุ ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๗๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๕๐ และมากกวา 
๖๐ ปจํานวน ๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๗.๗๕ สําหรับชวงอายุที่นอยที่สุดคือ ตํ่ากวา ๒๐ ป จํานวน ๑๒ 
คน คิดเปนรอยละ ๓.๐๐ ตามลําดับ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๔๗ คน คิดเปนรอยละ 

๓๖.๗๕รองลงมาไดแก มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๙๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๒๕ ระดับมัธยม
ปลาย/ปวช. จํานวน ๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๗๕ ระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส. จํานวน ๖๑ คน 
คิดเปนรอยละ ๑๕.๒๕ สําหรับจํานวนประชาชนที่จบการศึกษามีจํานวนนอยที่สุดคือ ปริญญาตรี 
จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๒.๐๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๑๒๐ คน คิดเปนรอยละ 

๓๐.๐๐ รองลงมาไดแก เกษตร จํานวน ๑๐๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๐๐ รับจาง จํานวน ๗๐ คนคิด
เปนรอยละ ๑๗.๕๐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๔.๗๕ นักเรียน/นักศึกษา 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๙๑ 
 



 

จํานวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๙.๗๕ สําหรับจํานวนประชาชนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ รับราชการ ๔ 
คน คิดเปนรอยละ ๑.๐๐ ตามลําดับ 
ตารางท่ี ๔.๙.๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑ - ๑๐ คะแนน โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 ๘.๐๑ - ๑๐.๐๐ มากที่สุด 
 ๖.๐๑ - ๘.๐๐ มาก 
 ๔.๐๑ - ๖.๐๐ ปานกลาง 
 ๒.๐๑ - ๔.๐๐ นอย 
 ๐.๐๑ - ๒.๐๐ นอยที่สุด 
 

ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.95 1.46 มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
6.87 

1.41 มาก 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

6.87 
1.40 มาก 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

6.88 
1.44 มาก 

๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6.78 
1.44 มาก 

๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  6.80 1.48 มาก 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
6.91 

1.60 มาก 

๘ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.70 1.81 มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 6.84 1.50 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๙.๒ พบวา ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการ
ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทศันและพัฒนาระบบการบาํรุงรกัษาภูมิ
ทัศนของเมืองอยางย่ังยืนและสงเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน 
ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือคาเฉลี่ย 6.84 (S.D.๑.50) คิดเปนรอยละ 
68.4๐ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.9๕ รองลงมาไดแก ผลการดําเนิน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๙๒ 
 



 

โครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๙๑ การ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.8๘ มีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.8๗ มีการเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.8๗ การดําเนินงาน
เปนตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๘๐ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.7๘ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๗๐ ตามลําดับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๙๓ 
 



 

ตารางท่ี ๔.๙.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

  ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
  ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

   ๑.๐๐-๑.๔๙  นอย 
 
ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.26 0.48 ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
2.30 0.52 ปานกลาง 

๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

2.27 0.54 ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

2.22 0.54 ปานกลาง 

๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.15 0.58 ปานกลาง 
๖ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  2.13 0.55 ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 
2.12 0.60 ปานกลาง 

๘ การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 2.10 0.60 ปานกลาง 
๙ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.15 0.68 ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 2.18 0.56 ปานกลาง 

 

 จากตาราง ๔.๙.๓ พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา อนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งในการ
ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทศันและพัฒนาระบบการบาํรุงรกัษาภูมิ
ทัศนของเมืองอยางย่ังยืนและสงเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน 
ภาพรวมแลวประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือคาเฉลี่ยเทากับ  ๒.18 (S.D.๐.๕6) 
คิดเปนรอยละ ๗๒.๖๖ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๓ มีการเปดโอกาส
ใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.2๗ มีการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.2๖ การรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๒๒ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.1๕ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๙๔ 
 



 

2.1๕ การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๑๓ ผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๑๒ และประชาชน        
มีความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน         
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๙๕ 
 



 

๔.๑๐ ขอเสนอแนะของประชาชนตอผลการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร แยกเปน
รายยุทธศาสตรดังน้ี    

 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง  

ประเภทถนน สะพาน ทางเทา 
๑. ควรมีการจัดการเรือ่งชุมชนแออัด  
๒. ควรเขามาดูแลในเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย ปญหาการระบายนํ้า 
๓. การรกัษาความสะอาดบริเวณพื้นทีส่าธารณะ 
๔. เทศบาลควรมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับปญหานํ้าทวมขังอยางเปนระบบมากกวาน้ี 
๕. นํ้าในคลองเนาเหม็น สงกลิ่นเหม็นรบกวนและมผีักตบชวาเปนจํานวนมาก 
๖. ลําหวยสกปรก ขาดการดูแล 
๗. ถนนสายหลักเปนหลมุเปนบอ ขรุขระ ทําใหเกิดอบุัติเหตุข้ึนบอยครั้ง 
๘. ถนนเลี่ยงเมืองเสนทางไปแมเมาะมฝีุนจากการซอมแซมถนน และมีเศษดินทรายตกหลน 

บนพื้นถนนเปนจํานวนมาก 
๙. ที่กลบัรถบรเิวณหนาตึกโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีระยะทางไกลจากทางเขา 

มหาวิทยาลัย ทําใหเสียเวลาในการกลับรถ 
๑๐. สัญญาณไฟจราจรบรเิวณหนาหมูบานเฮือนสายคําในเวลากลางคืนมักจะเสียอยูบอยครัง้ 
๑๑. ควรมีการซอมแซมปรับปรงุศาลาภายในชุมชนใหอยูในสภาพดี 

  
ประเภทไฟฟาสาธารณะ 

๑.ควรมีการติดต้ังไฟฟาสาธารณะตามหมูบานใหเพิ่มมากข้ึนเพื่อจะไดมีแสงสวางทั่วถึง   
2.ควรทําการสํารวจไฟฟาสาธารณะซึ่งชํารุดเสียหายอยูบอยครั้ง และควรซอมแซมหรือ

เปลี่ยนอุปกรณใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
3.ไฟกิ่งบริเวณหนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแสงสวางไมเพียงพอ 
4.ควรมีการเพิ่มจุดติดต้ังไฟกิ่งใหเพิ่มข้ึนตามชุมชนตางๆเพื่อปองกันอาชญากรรม 
5.ไฟฟาสาธารณะเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมาก เทศบาลควรใหความสําคัญกับการซอมแซม

และติดต้ังไฟกิ่งเพื่อปองกันอาชญากรรม 
6.บริเวณสองขางทาง ควรมีการติดต้ังไฟกิ่งใหมีแสงไฟสองสวาง 

 
ประเภทนํ้าประปา 

๑.นํ้าประปาไหลไมแรงและประสบปญหานํ้าประปาไมไหลในชวงเวลาเรงดวนของแตละวัน 
๒.เทศบาลควรตรวจสอบคุณภาพของนํ้าประปาใหสะอาดอยางสม่ําเสมอ 
๓.ควรมีการปองกันการขโมยมิเตอรประปาภายในชุมชน 
๔.นํ้าประปามีสีขุน มีตะกอน เทศบาลควรมีการปรับปรุงแกไข 

  5.ควรมีติดต้ังถังเก็บนํ้าสําหรับไวใชอุปโภคบริโภคใหกับชุมชน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๙๖ 
 



 

ประเภทระบบระบายนํ้า 
๑. ควรมีการดูแลซอมแซมการปดฝาระบายนํ้าตามชุมชนตางๆเพือ่ไมใหเกิดอบุัติเหตุจากการ

ที่ฝาระบายนํ้าปดไมสนิท 
๓. ควรเพิ่มทอระบายนํ้าใหสามารถใชงานไดดีและครอบคลมุทุกชุมชน 
๔. ควรแกไขปญหานํ้าทวมเน่ืองจากหากฝนตกเปนจํานวนมากจะทําใหระบายนํ้าไมทัน 
๕. ควรมีการแกไขปญหาเรื่องนํ้าทวมขังภายในชุมชนอยางเรงดวนและทันทีจากการที่ฝนตก 
๖. ทอระบายนํ้าบริเวณชุมชนและบริเวณตลาดมีกลิ่นเหม็นรบกวน เทศบาลควรใหมีการ

แกไข 
๗. ควรแกไขนํ้าขังตามพื้นถนน เมื่อฝนตกจํานวนมากทําใหมีนํ้าทวมขัง ประกอบกับถนนเปน

หลุมเปนบอ ทําใหเกิดอุบัติเหตุได 
8. บริเวณซอยตางๆบริเวณตลาดกาดเมฆทอระบายปดไมสนิท ทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน   
๑.ควรมีการสืบคนประวัติชุมชนเพื่อจะไดสืบทอดใหกับลูกหลาน 
๒.ควรมีโครงการตรวจสุขภาพเด็กและเยาวชนและผูสูงอายุเปนประจํา  
๓ ควรมีโครงการเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  
๔.ควรสงเสรมิกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมรวมกันทํา   
๕.ควรมีการอบรมเรื่องการใชชี วิตของผูสูงอายุเพื่อจะไดปฏิบั ติตนใหเหมาะสมกับ                 

การเปลี่ยนแปลงของรางกาย   
๖.ควรสงเสริมและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสะอาด และถูกสุขลักษณะ 
๗.ควรมีการจัดโครงการเพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชนทุกชวงวัย 
๘.ควรมีการติดต้ังคอมพิวเตอรและจุดบริการ Internet ตามชุมชนตางๆ 
9.ตองการใหมีกิจกรรมใหกับผูสูงอายุเพื่อไมใหเกิดความรูสึกเหงา โดดเด่ียว 
๑0.ควรใหความสําคัญของผูสูงอายุใหมากข้ึน 
11.ที่อานหนังสือในแตละชุมชนมีไมเพียงพอ 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน  
๑.การบริหารจัดการชุมชน ควรเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน 
๒.มีการแนะนําการสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูนําชุมชนและประชาชน 
๓.ควรมีการประเมินการทํางานของผูนําชุมชนเปนประจําทุกป 
๔.ควรมีการบริหารจัดการชุมชนใหเกิดความโปรงใส เพื่อประโยชนของชุมชน  
๕.ความโปรงใสในการดําเนินโครงการและกิจกรรมควรใหประชาชนรับทราบมากกวาน้ี 
๖.ควรทําตามนโยบายที่เคยใหไวกับประชาชน  
๗. เทศบาลควรใหความรูเกี่ยวกับโครงสรางหนาที่การปฏิบัติงานของเทศบาลใหประชาชน

ไดรับทราบ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๙๗ 
 



 

๘.อยากใหสมาชิกสภาเทศบาลและผูนําชุมชนในชุมชนบานกลวยทํางานรวมกันอยางสันติ   
๙.ควรเปดโอกาสใหเพศที่สามแสดงความคิดเห็นหรือมีเวทีสําหรับเพศที่สาม 
๑๐.ควรมีการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ 
๑๑.ควรเพิ่มในเรื่องคุณธรรมในการทํางานใหมากข้ึน และทํางานเพื่อประชาชนไมควรทํางาน

ใหแกพรรคพวก ญาติพี่นอง  
๑๒.หอกระจายเสียงไดยินไมทั่วถึง ควรมีการซอมแซมเพื่อจะไดรับขอมูลขาวสาร 
๑๓. ควรประชาสัมพันธกิจกรรมของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ เพื่อการมีสวนรวมของ

ประชาชนใหมากข้ึน  
๑๔. ควรจัดกิจกรรมอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีใหมๆ 
๑๕. ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธเพื่อประชาชนจะไดรับทราบขอมูลขาวสารเพิ่มมาก

ข้ึน  ซึ่งในปจจุบันในชองทางในการสื่อสารทางรถประชาสัมพันธของเทศบาลมักไมครอบคลุมทุก
ชุมชนและไดยินไมชัดเจนทําใหไมทราบเรื่องที่เทศบาลตองการประชาสัมพันธ 

๑6.การประชาสัมพันธขอมลูขาวสาร กจิกรรมตางๆไมคอยทั่วถึง  
๑7.อยากใหเทศบาลเขาถึงประชาชนใหมากกวาน้ี  โดยการเขารวมกจิกรรมกับชุมชน 
๑8.โครงการนาสนใจจริง แตการทํางานลาชา  ไมสามารถตรวจสอบได 
19.เทศบาลควรลงพื้นที่พบปะกบัประชาชนใหมากข้ึน จะไดรับรูถึงปญหาของชาวบาน 

 20.ควรมีการติดต้ังกระจกโคงมมุถนนเพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
 21.เทศบาลควรรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนจะดําเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อจะได
จัดกิจกรรมใหสอดคลองกบัความตองการของประชาชน 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร   
๑.ควรเพิ่มโครงการสงเสริมความเขมแข็งของภาคเกษตรใหมากข้ึน 
๒.ควรมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย หรือการพัฒนาดานการเกษตร  

สงเสริมการตลาดหรือมีตลาดกระจายสินคาทางการเกษตร 
๓.เทศบาลควรใหความสําคัญกบัเกษตรกร ชวยเหลือในดานตางๆใหมากข้ึน  
๔.อยากใหแจกเมล็ดพันธุพืชผกัสวนครัวในการเพาะปลูกใหประชาชนมีรายได 
๕.อยากใหสงเสริมการทําบอเลี้ยงปลา รวมถึงการแปรรูปผลติภัณฑทางการเกษตร 
๖.ควรมีการแนะนําในดานการปลูกพืชทดแทนการทํานา   
๗.อยากใหมกีิจกรรมสงเสริมการทําปุยหมกั  ปุยอินทรียไวใชงาน เพื่อลดมลพิษ ลดโลกรอน 
๘.ควรใหคําแนะนําการกําจัดแมลงในการเกษตร และใหการสนับสนุนยากําจัดแมลง 
๙.จัดใหมโีครงการแจกปุยหรอืยาฆาแมลง หรือจําหนายในราคาถูก จําหนายโดยการใหผอน 

ชําระเปนรายเดือน 
๑๐.ควรสงเสริมเงินทุนเพื่อจัดซือ้โคกระบือมาเลี้ยงเพื่อใหมีรายไดเสรมิ 
๑๑.อยากใหนําปุยที่มีคุณภาพและราคาถูกเขามาจําหนายใหมากข้ึน 
๑๒.ควรจัดโครงการลดตนทุนในการผลิต 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๙๘ 
 



 

๑๓.สงเสริมการจัดทําบญัชีครัวเรอืน ลดรายจาย เพิ่มรายได  
๑๔.ควรมีการแจกพันธุปลาและลกูไกใหกบัชาวบาน 
๑๕.ควรมีการอบรมใหความรูแกเกษตรกรถึงการทําการเกษตรแบบเศรษฐกจิพอเพียง 
๑๖.อยากใหจัดหาทีเ่ลี้ยงปลาและลกูไก เพราะแจกมาชาวบานบางคนไมมีทีเ่ลี้ยง 
๑๗.อยากใหชวยเรื่องยากําจัดวัชพืช  กําจัดหอยเชอรี่ ศัตรพูชืตางๆ 
๑๘.ควรแกไขเรือ่งแหลงนํ้าในการเกษตร  ควรกักเกบ็นํ้าไวใชในฤดูแลง 
๑๙. ควรมีการรณรงคในการทําเกษตรอินทรียเพื่อลดคาใชจายและลดการใชสารเคม ี
๒๐.เทศบาลควรสงเสริมใหมีศูนยจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตร 
๒1.แกไขปญหาราคาพืชผลทางเกษตรตกตํ่า 
๒2.แกไขปญหาหน้ีสินของเกษตรกร 
23.ควรมีการสรางอางเกบ็นํ้าขนาดเลก็ สําหรับกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง 
24.ไมมีแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร เทศบาลควรดําเนินการชวยเหลืออยางเรงดวน 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน   
๑.จัดกจิกรรมนันทนาการรวมกบัชุมชนใหบอยข้ึนเพื่อสรางความสามัคคี 
๒.การทํางานตองทําอยางจริงจัง และมุงเนนผลของงาน ไมเนนการจัดกิจกรรมที่ภาพถาย 
๓.ควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 
๔.ควรสงเสริมเยาวชนใหเลนกีฬาเพื่อใหหางไกลจากยาเสพติด 
๕.การจัดจําหนายสินคาทางภูมปิญญาของชาวบาน 
๖.มีการจัดหาผูทีม่ีความรูผูเช่ียวชาญมาใหคําแนะนําเกีย่วกับเรือ่งยาเสพติด 
7.ควรเขามาแกไขปญหาความขัดแยงภายในชุมชนหรือตางชุมชน 
8..อยากใหทางผูบรหิารเทศบาลอยายึดติดกับการแบงพรรคแบงพวก ควรวางตัวใหเปนกลาง

และเล็งเห็นความสําคัญของประชาชนเปนอันดับแรก 
9.จัดอบรม สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานคุณภาพชีวิต   
10.ควรแนะนําอาชีพเสริมใหกับประชาชน 
๑๑.เพิ่มสถานที่ออกกําลังกายภายในชุมชน 
๑๒.อยากใหมีเครือ่งออกกําลงักายในหมูบาน 
๑๓.ควรมีการปองกันโรครายแรงตางๆ 
๑๔.ควรมีการพนยากันยุงใหกับทุกชุมชน 
๑๕.ควรเพิ่มจํานวนเครื่องออกกําลังกายใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน              

ปจจุบันมีแตสนามกีฬาแตไมมีเครื่องออกกําลังกาย 
๑๖.ควรสงเสริมและพัฒนาในดานภูมิปญญาเพื่อสรางสินคา OTOP และสรางรายไดใหกับ

ชุมชน 
๑๗.ควรมีการสงเสริมการฝกอาชีพและสงเสริมใหเปนผลิตภัณฑชุมชน 
๑๘.ควรมีการสงเสริมและอนุรักษในเรื่องจารีตประเพณีของแตละชุมชน  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๒๙๙ 
 



 

19.ควรมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเทศบาลกับประชาชนเพื่อจะไดจัด
กิจกรรมหรือโครงการใหเหมาะสมเปนประจํา 

20.ควรมีการจัดใหมีเจาหนาที่จราจรบริเวณแหลงชุมชน เชน บริเวณตลาดกาดเมฆ ,บริเวณ 
ตลาดนัดตางๆ ตลาดนัดวันอังคารบริเวณธนพรอพารทเมนท 
 21.ปญหายาเสพติดเปนปญหาเรงดวน เทศบาลควรมีการดําเนินการปองกันและแกไข 
 22.ควรมีการจัดโครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนใหหลากหลาย 
 23.ควรแกไขปญหายาเสพติดอยางเรงดวน 
 24.ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชุมชนของเทศบาล 

๒5.ควรจัดกิจกรรมพัฒนาดานคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
26.ควรมีการกําหนดวันจายเงินเบี้ยยังชีพทุกวันที่ ๑ ของทุกเดือน 
27.ควรสงเสริมและพัฒนาดานคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
๑.เขตติดกับบานฟอนมีการเผาขยะรบกวนชาวบานมากและนําขยะมาทิ้งกันมากมีการเตือน 

แลวแตก็ยังฝาฝน อยากใหเทศบาลเขามาชวยเหลือและดูแลเพื่อปองกันมลพิษ ซึ่งไดเสนอแนะเปน
ประจําทุกป แตยังคงเปนปญหาเรื้อรัง 

๒.การปลูกตนไมควรเปนการปลูกตนไมยืนตน และควรดูแลรักษาตนไมเหลาน้ันดวย 
๓.ปรบัปรุงภูมทิัศนภายในชุมชนนาอยู มีสีเขียว มีตนไม ดอกไมริมรั้ว 
๔.ควรมีการตัดหญาบริเวณที่ดินรกราง เพื่อปองกันงูหรือสัตวเลื้อยคลาน  
๕.ควรแจกพันธกลาไมที่เปนไมผลที่ใหผลผลิต ซึ่งจะทําใหไดผลผลิตแลวยังไดรมเงาอีกดวย 
๖.อยากใหทางเทศบาลชวยสนับสนุนพื้นที่สีเขียวใหกับทางชุมชน เพิ่มสวนสาธารณะใหกับ

ประชาชน  
๗.มีการรณรงคลดภาวะโลกรอน มีงบสนับสนุนในการกําจัดขยะในครัวเรือน สงเสริมการทํา

ธนาคารขยะในกลุมประชาชนทั่วไป  
๙.ควรมีกิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนใหมากข้ึน 
๑๐.ควรจัดใหมีสวนสาธารณะในแตละชุมชน  
๑๑.ชวยมาดูแลสอดสองเรื่องขยะเพราะมีคนแอบเผาขยะในชุมชน ทําใหเกิดมลพิษในชุมชน  

ทําใหเกิดปญหาสุขภาพ หากพบผูกระทําผิด ควรดําเนินการข้ันเด็ดขาด 
๑๒ควรมี โคร งการที่ เ กี่ ยวกับการอนุรักษป า ชุมชน รวมถึงทรัพยากรธรรมชา ติ                                        

และสิ่งแวดลอมภายในชุมชน 
๑๓.ควรสงเสริมใหมีการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหอยูในสภาพอุดมสมบูรณ 
๑๔.ควรสงเสรมิใหประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๕.ควรสงเสริมใหประชาชนลดการใชถุงพลาสติกหรือวัสดุที่ทําลายไดยาก  
๑๖.การคัดแยกขยะควรทําอยางเปนรูปธรรม ทําธนาคารขยะ  หรือนําขยะมาแปรรูปเพือ่เพิม่

รายไดใหกับครอบครัว 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๓๐๐ 
 



 

17.ปญหาขยะมูลฝอยตามชุมชนตางๆ 
18.ปญหาการเผาขยะ ควรไดรับการแกไข 
19.เทศบาลควรแกไขปญหาเรื่องฝุนละอองเน่ืองจากในชุมชนมีรถบรรทุกเขาออกจํานวน 

มาก 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๓๐๑ 
 



 

บทที ่๕ 
สรุป วิเคราะหและเสนอแนะ 

 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ.๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค

เพื่อ ๑) เพื่อใหไดขอมูลและผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)ของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร สําหรับใชเปนฐานขอมูลของการกําหนดโครงการและการจัดทําแผนพัฒนา
ในปตอไป ๒) เพื่อประเมนิผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง  
เขลางคนครตอผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ต.ค. ๕๘- ๓๐ ก.ย.๕๙) ของ
เทศบาลเมืองเขลางคนครวาอยูระดับใด ๓) เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความกาวหนาในการบริหาร
จัดการโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการแลว  โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตรทั้ง  ๖ ดาน คือ  
ยุทธศาสตรที่ ๑  ดานโครงสรางพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง  ยุทธศาสตรที่ 
๒  ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  ยุทธศาสตร ที่ ๓  ดานเสริมสราง
ความเขมแข็งการบริหารจดัการองคกรและชุมชนเพื่อความมั่นคง และเปนธรรมในสังคม  ยุทธศาสตร 
ที่ ๔  ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร   ยุทธศาสตร ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็ง
ของชุมชนและยุทธศาสตร ที่ ๖  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการศึกษา
สามารถสรุปไดดังน้ี 
๕.๑ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ตารางท่ี ๕.๑ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ๖ ยุทธศาสตร 
ดังน้ี 
ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปล

ผล 
๑ ยุทธศาสตรที่ ๑  ดานโครงสรางพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนา

ระบบผังเมือง แนวทางการพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแกชุมชนพัฒนาระบบผังเมืองและการ
พัฒนาตามผังเมือง 

6.44 ๑.61 มาก 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ที่ ๒  ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ย่ังยืน แนวทางการพฒันาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวันยอยางเปนองครวมพัฒนาเด็กและ
เยาชน สูความมั่นคง แข็งแรงดีมสีุขและสรางสรรค พัฒนาผูสูงอายุใหมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวเทากับการ
เปลี่ยนแปลง สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน และสงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลงเรียนรูและ
องคความรูทีห่ลากหลาย 

๗.07 
 
 
 
 
 
 
 

๑.32 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๓๐๒ 
 



 

ท่ี ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. แปล
ผล 

๓ ยุทธศาสตร ที่ ๓  ดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและ
ชุมชน เพื่อความมั่นคง และเปนธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาสงเสริม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีความแข็งแรง มีคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ ภายใตหลักธรรมาภิ
บาล สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพิ่มประสทิธิภาพการสือ่สารและ
การประชาสัมพันธเชิงรุก สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุก
ระดับ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

6.73 ๑.77 มาก 

๔ ยุทธศาสตร ที่ ๔  ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาค
เกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาใหสินคาเกษตร แนว
ทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ 
และเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน สงเสริมพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ สงเสริมความ
เขมแข็งและสรางกลุม เครือขายละสถาบันทางการเกษตรสงเสริมพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร 

๗.0๙  ๑.36 มาก 

๕ ยุทธศาสตร ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบน
พื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาระบบการ
ทองเที่ยวและเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของการทุงเที่ยวใน
ระดับชุมชน สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมี
สวนรวมและกระบวนการสรางธํารงไวซึ่งอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละ
พื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวมและ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการสขุภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน เตรียมความ
พรอมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

6.72 ๑.55 มาก 

๖ ยุทธศาสตรที่ ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนว
ทางการพัฒนา อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนและ

6.84 ๑.50 มาก 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๓๐๓ 
 



 

พัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศนของเมืองอยางย่ังยืนและสงเสริม
สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน 

 

 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร          

ของยุทธศาสตรทั้ง ๖ ดาน  พบวาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
เขลางคนคร โดยภาพรวมแลวมีความพึงพอใจตอการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 6.82     
(S.D.๑.52)  คิดเปนรอยละ 68.20  เมื่อจําแนกความพึงพอใจเปนรายยุทธศาสตร พบวา ประชาชน    
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาค
เกษตร  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร  ระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  ๗.0๙ (S.D.๑.36) รองลงมาคือ  ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๗.๐๗ 
(S.D.๑.๓๒)  ยุทธศาสตรที่ ๖ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ระดับความ 
พึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 6.๘๔ (S.D.๑.50) ยุทธศาสตร ที่ ๓  การเสริมสรางความเขมแข็ง
การบริหารจัดการองคกรและชุมชนเพื่อความมัน่คง และเปนธรรมในสังคม  ระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.73 (S.D.๑.77)  ยุทธศาสตร ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต 
และความเขมแข็งของชุมชน ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๗๒ (S.D.๑.55)  
ตามลําดับ สวนยุทธศาสตรที่ประชาชนมีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.๔๔ (S.D.๑.61)   

   
๕.๒ เปรียบเทียบผลการประเมินตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 จากผลการสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร มีประเด็น
ทั้งหมด ๘ ประเด็น ไดแก  

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
เมื่อเปรียบเทยีบผลการประเมินแตละยุทธศาสตร พบวา ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นการ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ไดแกยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรที่ ๓ 
ยุทธศาสตรที่ ๔ และ ยุทธศาสตรที่ 6  รองลงมาคือ ประเด็นการรายงานผลการดําเนินงานของ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป ๒๕๕๙ หนา ๓๐๔ 
 



 

โครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ไดแก  ยุทธศาสตรที่ 5 และประเด็นดานมีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค
นคร เมื่อเปรียบเทียบแตละยุทธศาสตร พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ประเด็นดาน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรที่ ๒ 
ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรที่ ๔  และยุทธศาสตรที่ ๕ และยุทธศาสตรที่ ๖ 
 
 เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานซึ่งไดวิเคราะหจากผลการศึกษา ประชาชนสวนใหญมี
ความพึงพอใจในระดับมาก  ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนครในประเด็น  มีการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งมีประชาชนจะมีความพึงพอใจในประเด็น
ดังกลาวตอการดําเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร แสดงใหเห็นวา เทศบาลเมืองเขลางคนครไดใหความสําคัญ
ตอประชาชนที่มีการเปดโอกาสใหกับประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดโครงการและกิจกรรม        
แตประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุดเกี่ยวกับ  ประเด็นดานประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม  จะเห็นไดวาประชาชนมีความพึงพอใจนอยมากตอประเด็นดังกลาวถึง 6 
ยุทธศาสตร ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางคนคร จะตองคํานึงถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการ
ดําเนินงานตามรายยุทธศาสตรใหมากข้ึน  และในการดําเนินโครงการควรคําถึงถึงปญหาและความ
ตองการของประชาชน  ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนพึงไดรับใหมากย่ิงข้ึน  เพื่อใหประชาชนมี
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเพิ่มมากข้ึน 
 
๕.๓ เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร  

จากผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลของเทศบาลเมือง   
เขลางคนคร มีประเด็นทั้งหมด ๙ ประเด็น ไดแก  

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
๕) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
๘) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
๙) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล      
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินแตละยุทธศาสตร พบวามีประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ไดแก  ยุทธศาสตรที่ ๒  ยุทธศาสตร    
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ที่ ๔  ยุทธศาสตรที่ ๕ และยุทธศาสตรที่ ๖  รองลงมาคือ ประเด็นมีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑ และยุทธศาสตรที่ ๓  
 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล          
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินแตละยุทธศาสตร พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ  
ประเด็นการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  ไดแกยุทธศาสตรที่  ๑ และ
ยุทธศาสตรที่ ๖ รองลงมาคือ ประเด็นการดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด ไดแกยุทธศาสตรที่  
๔ และยุทธศาสตรที่ ๕  ประเด็นประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ไดแก  
ยุทธศาสตรที่  ๓  และ ประเด็นผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน ไดแก ยุทธศาสตรที่  ๒   

เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานซึ่งไดวิเคราะหจากผลการศึกษา ประชาชนสวนใหญ   
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ในประเด็นคือมี
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งมีประชาชนจะมีความพึงพอใจ
ในประเด็นดังกลาวตอการดําเนินงานดังกลาว ๔  ยุทธศาสตร แสดงใหเห็นวาเทศบาลเมืองเขลางค
นคร  ไดมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรมผานชองทางการ
ประชาสัมพันธตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ และประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ประเด็นการแกไข
ปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  จํานวน ๒ ยุทธศาสตร รองลงมาคือประเด็น
การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กําหนด  จํานวน ๒ ยุทธศาสตร  ประเด็นประโยชนที่ประชาชน
ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  จํานวน ๑ ยุทธศาสตร และประเด็นผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  จํานวน ๑ ยุทธศาสตร  ดังน้ันเทศบาลเมือง
เขลางคนคร  ควรเปดใหประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการและกจิกรรมเพิ่ม
มากข้ึนและควรดําเนินกิจกรรมโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดและสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนได  และในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมควรคํานึงถึงประโยชนของประชาชน
เปนหลัก 
 
๕.4 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการทํางานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 ๑.เทศบาลเมืองเขลางนครควรทําการติดต้ังไฟฟาใหเพียงพอ ตลอดจนทําการปรับปรุง 
ซอมแซมระบบไฟฟาตามถนนหลักและถนนภายในซอยตางๆใหอยูในสภาพที่สมบูรณใชงานไดดี 
 ๒.เทศบาลเมืองเขลางคนครควรดําเนินการขุดลอกทอระบายนํ้าเปนประจําและจัดใหมี
เจาหนาที่เพื่อเก็บขยะมูลฝอยออกจากทอระบายนํ้าโดยเฉพาะในชวงฤดูฝนหรือชวงมีฝนตก 
 ๓.เทศบาลเมืองเขลางคนครควรมีการปรับปรุงสภาพถนนใหอยูในสภาพดี จัดลําดับ
ความสําคัญของถนนที่จะทําการปรับปรุงซอมแซม ตลอดจนบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค  การประปาสวนภูมิภาค  และองคการโทรศัพทฯเพื่อใหการแกไขปญหา
เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๔.เทศบาลควรมีการจัดระเบียบการติดต้ังปายโฆษณาตางๆใหเหมาะสม   
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 ๕.เทศบาลควรมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดระเบียบสถานบันเทิง  
ผับ บาร รานเหลา ใหมีความเหมาะสม 
 ๖.เทศบาลควรมีการปรับปรุงและจัดระเบียบทางเทา  ไมใหมีการขายของกีดขวางทางเดิน
เทา  
 ๗.เทศบาลควรจัดหาอุปกรณเครื่องออกกาํลังกายที่เพยีงพอและเหมาะสมกบัเด็กและเยาวชน 
ผูใหญและผูสูงอายุไวในสวนสาธารณะของเทศบาล รวมทั้งควรจัดเจาหนาที่คอยดูแลซอมแซมอุปกรณ
เครื่องออกกําลังกายใหอยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยูเสมอ 
 ๘.เทศบาลควรเพิ่มการใหบริการตางๆใหเปนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service 
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ซึ่งจะชวยลดข้ันตอนการใหบริการ  รวมทั้งทําใหการ
บริการของเทศบาลมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน 
 ๙.เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณของเทศบาล
ใหประชาชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ 
 ๑๐.ผูบริหารเทศบาล  ปลดัเทศบาลและเจาหนาที่เทศบาล ควรลงพื้นที่เพื่อรับทราบปญหา
ตางๆของประชาชนในชุมชนอยางสม่ําเสมอและใหการชวยเหลือครอบคลุมในทุกชุมชน 
 ๑๑.ผูบริหารเทศบาลควรมีการประชุมเพือ่ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ
เปนประจําเพื่อรับทราบความกาวหนาของงานรวมทั้งปญหา  อุปสรรคของการดําเนินงานที่สงผลให
การดําเนินงานมีความลาชา 
 ๑๒ .เทศบาลควรใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะเพื่อเทศบาลจะไดนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวไปดําเนินการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 ๑๓.เทศบาลควรจัดทําสถานที่จอดรถสําหรับติดตอราชการใหเพียงพอพรอมติดปายบอก
ทางเขา-ออกใหชัดเจน  และควรจัดเจาหนาที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่นํา
รถมาจอดเพื่อติดตอราชการกับเทศบาล 
 ๑๓.เทศบาลควรมีการพัฒนาและอบรมปลูกจิตสํานึกในดานการบริการประชาชนใหกับ
เจาหนาที่เทศบาลเปนประจําสม่ําเสมอ 
 ๑๔.เทศบาลควรเพิ่มการติดต้ังกลอง CCTV ใหครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลรวมทั้งควรมี
การบูรณาการรวมกับภาคเอกชนที่ไดติดต้ังกลอง CCTV เพื่อเปนการชวยกันรักษาความปลอดภัย
ใหกับประชาชน  
 ๑๕.เทศบาลควรมีจุดต้ังวางเอกสาร วารสาร แผนพับสําหรับประชาสัมพันธขอมูลของ
เทศบาลโดยอาจจะจัดทํากลองสําหรับวางเอกสารประชาสัมพันธเคลื่อนที่ หรือฝากไวตามเคานเตอร
บริการในจุดตางๆตามแหลงทองเที่ยว 
 ๑๖.เทศบาลควรปรับเปลี่ยนรูปแบบประชาสัมพันธจากเดิมที่เนนการประชาสัมพันธโดยใช
ปายผาหรือปายไวนิลไปเปนการประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของเทศบาล ,FaceBook ที่เปน
ทางการของเทศบาล หรือ Line เพื่อลดจํานวนปายผาหรือปายไวนิลตามแยกตางๆซึ่งบดบังทัศนวิสัย
ในการจราจร 
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๕.๕ ขอเสนอแนะในการพัฒนาการทํางานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร จากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
 จากขอสังเกตของผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมของการ
ดําเนินการพัฒนาเทศบาล  ในประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ประเด็นดาน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  และประเด็นการแกไขปญหาและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางคนคร มีขอเสนอแนะในการพัฒนาการทํางานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ดังน้ี ควรนํา
โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนในชุมชนมีความจําเปน หรือมีความตองการอยางแทจริงมาดําเนินการ
ในชุมชน ทั้งน้ีเพื่อกอใหเกิดประโยชน ตลอดจนเพื่อแกไขปญหาและสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
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เฉลิมพล เช้ือเย็น.ระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร.สําหรับคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ.สารนิพนธ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,๒๕๔๘ 
ชูวงศ ฉายะบุตร. การปกครองทองถ่ินไทย.กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง, ๒๕๓๙. 
ชูศักด์ิ เที่ยงตรง. ๒๕๒๘. การประเมินผลการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร: ศูนยวิจัยคณะรัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ธเนศวร  เจริญเมือง. (๒๕๓๙).๑๐๐ ป ของการปกครองทองถ่ินไทยพ.ศ.๒๔๔๐-๒๕๔๐.เชียงใหมภาควิชา 

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
นฤมล อาจสาคร. ๒๕๒๘. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและทัศนคติของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะ

กรณีการทองเ ท่ียวแหงประเทศไทย .สารนิพนธมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร. 

นันทวัฒน บรมานันท.(๒๕๔๗).หลักกฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ.กรุงเทพฯ:คณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

นํ้าทิพยสิงหตากลอง."การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลแบบธรรมรัฐ:ศึกษากรณีเทศบาลตําบลบานโพธิ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา".วิทยานิพนธรัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
บูรพา., ๒๕๔๕ 

นิยะดา ชุณหวงศ. ๒๕๒๑. การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ประสิทธ์ิ  ตงย่ิงศิริ. การวิเคราะหและประเมินผลโครงการ.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๗. 
ประเสริฐศักด์ิ บุตรสา."ความสอดคลองของการจัดทําบริการสาธารณะกับความตองการของประชาชน" 

การคนควาแบบอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,๒๕๕๑. 

ประหยัด หงสทองคํา.การปกครองทองถ่ินไทย.กรุงเทพฯ: บริษัทสานักพิมพไทยวัฒนาพานิชจํากัด, ๒๕๓๖. 
ปุระชัย เปยมสมบูรณ. การวิจัยประเมินผล.กรุงเทพฯ: การพิมพพระนคร, ๒๕๓๐. 
ผุสดีรุมาคม. การประเมินการปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๕๑.  
พรศักด์ิ ผองแผว. ๒๕๒๓. ขาวสารการเมืองของคนไทย. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 
พะยอม วงศสารศรี.องคการและการจัดการ.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุภา จํากัด,๒๕๕๒. 



ไพรัช ตระการศิรินนทร. "การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไชยปราการ อําเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗".การคนควาแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม,๒๕๕๐. 

ไพศาล หวังวานิช. ๒๕๔๓. เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการประเมินโครงการ.กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อัดสําเนา). 

ภัทรวิทย  สอนคํา. ๒๕๔๖. “การรับรูของประชาชนในเขตเทศบาลตอการจัดสรรงบประมาณ                  
ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕”. การคนควาแบบอิสระรัฐ
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สุภชัย ตรีทศ. "การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนตอการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี" .
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,๒๕๔๖. 

สุวิมล วองวานิช. ๒๕๔๔. การออกแบบระบบการประเมนิผลภายใน. พิมพครั้งที่ ๒.กรุงเทพมหานคร:  วีทีซี
คอมมิวนิเคช่ัน . 

อารียา บุญเปลื้อง. ๒๕๔๙. “การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของผูนําทองถ่ินในอําเภอ    
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม : เปรียบเทียบชาวไทยพ้ืนราบกบชาวไทยภูเขา”.การคนควาแบบ
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เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒. 
(อัดสําเนา) 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
แบบรายงานผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามคูมือ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลงัจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร
แลว 
 
ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ประเด็นการประเมิน มีการดําเนินงาน ไมมีการดําเนินงาน 
สวนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผน 
    พัฒนาทองถ่ิน 

  

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินเพื่อจัดทํา 
    แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

๓. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ   
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
    ทองถ่ิน 

  

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพฒันาทองถ่ิน   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา 
   รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทาํ   
    ฐานขอมูล 

  

๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทาํแผน   
๙.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)เพื่อประเมิน 
   สถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน 

  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกจิหลักการพฒันาทองถ่ินที่ 
      สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกจิหลักการพฒันาทองถ่ินที่ 
      สอดคลองกับยุทธศาสตรจงัหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน   
๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพฒันาทองถ่ิน   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ 
      จังหวัด 

  

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพฒันา   
๑๗. มีการจัดทําบญัชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
๑๘. มีการกําหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร   

แบบท่ี ๑ แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 



 

 
 
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผน ๓ ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 
 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑. ช่ือองคกรปกรองสวนทองถ่ิน  สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่
 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)  (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)  (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 
สวนท่ี ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ป  
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ๓ ป 
 

ยุทธศาสตร 
การพฒันา 

ปที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙) ปที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐) ปที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑) รวม 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตรพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 
การบริการสาธารณะ
และพัฒนาระบบ 
ผังเมือง 

127 131,221,860 ๑๖ ๑๕,๔๒๖,๐๐๐ - - ๑๔๓ ๑๔๖,๖๔๗,๘๖๐ 

๒.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนสูสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน 

41 23,953,395 - - - - 41 23,953,395 

๓.ยุทธศาสตร
เสริมสรางความ
เขมแข็งการบริหาร
จัดการองคกรและ
ชุมชนเพ่ือมั่นคงและ
เปนธรรมในสังคม 

118 24,134,825 - - - - 118 24,134,825 

๔.ยุทธศาสตรดานการ
สนับสนุนสงเสริมสราง
ความเขมแข็งของภาค
เกษตรโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสราง
มูลคาเพ่ิมใหสินคา
เกษตร 

10 490,000 - - - - 10 490,000 

๕. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม คุณภาพ
ชีวิตและความเขมแข็ง
ของชุมชน 

62 132,295,000 - - - - 62 132,295,000 

๖. ยุทธศาสตรการ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

20 12,780,000 - - - - 20 12,780,000 

รวม 378 324,875,080 ๑๖ ๑๕,๔๒๖,๐๐๐ - - ๓๙๓ ๓๔๐,๓๐๑,๐๘๐ 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ยุทธศาสตร 
การพฒันา 

จํานวนโครงการ 
ที่แลวเสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมไดดาํเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
๑.ยุทธศาสตรพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 
การบริการสาธารณะและ
พัฒนาระบบ 
ผังเมือง 

101 48 47.53 39 38.61 14 13.86 0 0 101 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
สูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

32 23 71.88 0 0 8 25 1 3.12 32 

๓.ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความเขมแข็งการบริหาร
จัดการองคกรและชุมชน
เพ่ือมั่นคงและเปนธรรมใน
สังคม 

99 86 86.87 6 6.06 4 4.04 3 3.03 99 

๔. ยุทธศาสตรดานการ
สนับสนุน สงเสริมสราง
ความเขมแข็งของภาค
เกษตร โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสราง
มูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร 

6 6 100 0 0 0 0 0 0 6 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเขมแข็งของชุมชน 

58 49 84.48 0 0 8 13.80 1 1.72 58 

๖. ยุทธศาสตรการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรม ชาติ
และส่ิงแวดลอม 

8 7 87.5 0 0 1 12.5 0 0 8 

รวม 304 219 72.04 45 14.80 35 11.51 5 1.65 304 

 
สวนท่ี ๓  ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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คําชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑ ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปงบประมาณ 
 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
๒. วัน/เดือน/ปทีร่ายงาน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
สวนท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา และโครงการในป ๒๕๕๙ 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยูในแผน 
จํานวนโครงการ 

ท่ีไดปฏิบัติ 
๑.ยุทธศาสตรพฒันาโครงสรางพื้นฐานการบรกิาร
สาธารณะและพัฒนาระบบผงัเมือง 

127 101 

๒.ยุทธศาสตรการพฒันาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางย่ังยืน 

41 32 

๓.ยุทธศาสตรเสรมิสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการ
องคกรและชุมชนเพื่อมั่นคงและเปนธรรมในสงัคม 

118 99 

๔. ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสรมิสรางความ
เขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร 

10 6 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความ
เขมแข็งของชุมชน 

62 58 

๖. ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

20 8 

รวม 378 304 

สวนท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน 
๔. ผลความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนครในภาพรวม 
 

ประเด็น คาเฉลี่ย แปลผล 
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรม ๒.๒๙ ปานกลาง 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๐ ปานกลาง 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒.๒๘ ปานกลาง 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ ๒.๒๖ ปานกลาง 
๕. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๑๙ ปานกลาง 

แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 



 

ประเด็น คาเฉลี่ย แปลผล 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๒.๑๓ ปานกลาง 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ๒.๑๓ ปานกลาง 
๘.การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๒.๑๕ ปานกลาง 
๙. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม ๒.๑๓ ปานกลาง 

ภาพรวม ๒.๒๑ ปานกลาง 
 
๕. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 6.๗๐ 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 6.๗๒ 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.6๘ 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 6.0๕ 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.๕๓ 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.๔๐ 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 6.๔๒ 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม ๖.๐๓ 

ภาพรวม 6.๔๔ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 7.45 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.21 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.08 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.08 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.91 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.97 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.02 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 6.80 

ภาพรวม 7.07 
 



 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชนเพ่ือมั่นคงและ 
เปนธรรมในสังคม 

ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 6.98 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 6.84 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.74 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 6.83 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.86 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.93 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 6.89 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 5.78 

ภาพรวม 6.73 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิม
ประสทิธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร 

ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 7.3๕ 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.1๘ 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.0๙ 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.1๙ 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.0๗ 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๗.๐๐ 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.๑๒ 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 6.7๗ 

ภาพรวม 7.0๙ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชน  
ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 6.81 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 6.77 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.79 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 6.93 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.75 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.61 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 6.64 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 6.51 

ภาพรวม 6.72 
 

ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม 
ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 6.95 
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรบัรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 6.87 
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 6.88 
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.78 
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.80 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 6.91 
๘. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 6.70 

ภาพรวม 6.84 
 
 
 
 
 
 



คณะผูจัดทํา 
 
ท่ีปรึกษา 
 
รองศาสตราจารยดร.สมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ผูชวยศาสตราจารยจําลอง  คําบุญชู  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

แกชุมชน 
ผูชวยศาสตราจารยดร.ธนวิทย  บุตรอุดม  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เทศบาลเมอืงเขลางคนคร  จงัหวัดลําปาง  
 
คณะทํางาน 
อาจารยอญัธิชา  มั่นคง    อาจารยประจําสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
อาจารยอมัฤตา  สารธิวงค   อาจารยประจําสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
อาจารยณัฐพงษ  คันธรส    อาจารยประจําสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  
ฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองเขลางคนคร  
 
เก็บขอมูลภาคสนามและวิเคราะหประมวลผล 
อาจารยอญัธิชา มั่นคง    อาจารยประจําสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
นางสาวชลธิชา  อินทรักษ    ผูชวยนักวิจัย 
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ป ๓ กลุม ๔  
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