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คํานํา 
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๐มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ๑)เพ่ือให้ได้ข้อมูลและผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)ของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของการกําหนดโครงการและการจัดทําแผนพัฒนาในปี
ต่อไป ๒)เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นครต่อผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใด๓)เพ่ือตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหาร
จัดการโครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการแล้วโดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง  ๖ด้านคือ  ยุทธศาสตร์ที่
๑ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืนยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง และความเป็นธรรมในสังคมยุทธศาสตร์ที่ ๔  
ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของ
ชุมชนและยุทธศาสตร์ที่ ๖  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครอําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง ให้เป็น
ผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่
สาขาวิชาฯได้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการให้กับ
ท้องถิ่น 
 ขอขอบคุณประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง และคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล  จนทําให้การ
ดําเนินการวิจัยและประเมินผลในคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 

คณะผู้วิจัย 
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  
                รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือ ๑)เพ่ือให้ได้ข้อมูลและผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)ของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของการกําหนดโครงการและการจัดทําแผนพัฒนาในปี
ต่อไป ๒)เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นครต่อผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ) 
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใด ๓)เพ่ือตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการ
บริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร    
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการแล้ว  โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน      
คือ  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓  
ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง และความเป็นธรรม
ในสังคม  ยุทธศาสตร์ ที่ ๔  ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร   ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน และยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการโครงการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมือง            
 

ผลการศึกษาพบว่า  
 
๑)ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้ง  ๖  ด้านและการ

ดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 6.๔2 (S.D.   
๑.52)  คิดเป็นร้อยละ 6๔.20โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามลําดับดังน้ี 
ลําดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย ๘.๑๕ (S.D.๐.๙๗)  
ลําดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๗.๒๘ (S.D.๑.๒๐)   
ลําดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร  

โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก     
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  ๖.๘๔ (S.D.๐.๙๗) 



 ค

ลําดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนา
ระบบผังเมือง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๕๗ (S.D.๒.๓๓)   

ลําดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓  การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและ
ชุมชนเพ่ือความม่ันคง และเป็นธรรมในสังคม  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๕.๕๕ (S.D.๒.๓๒)   

ลําดับที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๕.๑๔ (S.D.๒.๘๘)   

 
๒) ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการโครงการด้านโครงสร้าง

พื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  แยกเป็นรายตําบล ดังนี้ 
 
๑. ตําบลพระบาท 

๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ ตําบลพระ
บาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๑ (S.D. ๐.๗๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒ 

๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง 
ซอย ๕,๖,๙ หมู่ที่ ๓ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ (S.D. 
๐.๗๓)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖ 

๑.๓ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์/ผู้สูงอายุ ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ 
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D. ๐.๗๐)  คิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๘ 

๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนป่าขาม (อุ่นไอรัก) หมู่ที่ ๑ 
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ (S.D. ๐.๖๘)  คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๒ 

๑.๕ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย ๒) ภายในชุมชน
สันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D. ๐.๕๕)  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ 

๑.๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ 
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ (S.D. ๐.๗๔)  คิดเป็นร้อยละ 
๗๙.๖ 

 
๒. ตําบลชมพ ู
 

๒.๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพู ต้ังแต่
บริเวณบ้านเลขที่ ๕๘ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๒๕๓ หมู่ที่ ๗ ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๑ (S.D. ๐.๗๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒ 



 ง

๒.๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนป่าแลว ๑ ต้ังแต่
ทางแยกถนนสายลําปาง-แม่ทะ เชื่อมลงบ่อพักข้างบ้านเลขที่ ๘๓ และบริเวณหน้าโรงแรมลาภศรี
ชุมรีสอร์ท หมู่ที่ ๑๓ ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ (S.D. ๐.๗๑)  
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒ 

๒.๓ โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านฟ่อน) 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๘ (S.D. ๐.๗๔)  คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖ 

๒.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนศรีปงชัย 
หมู่ที่ ๖ ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D. ๐.๕๕)  คิดเป็นร้อย
ละ ๘๖.๖ 

๒.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนชุมชน
บ้านหนองเจริญ ต้ังแต่ป้ายซุ้มประตูหมู่บ้านหนองเจริญ ถึงทางแยกเชื่อมคลองส่งน้ําชลประทาน 
หมู่ที่ ๑๔ ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D. ๐.๕๕)  คิดเป็นร้อย
ละ ๘๖.๖ 

๒.๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D. ๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ 
 
๓. ตําบลปงแสนทอง 
 

๓.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตําบลปงแสน
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๘ (S.D. ๐.๖๙)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖ 

๓.๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๔๘/๑ 
ถึงบริเวณซอยร้านลาบวังแคว้ง ชุมชนบ้านวังแคว้ง หมู่ที่ ๒ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๑ (S.D. ๐.๗๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒ 

๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านปง
แสนทอง ต้ังแต่บริเวณป้ายทางเข้าชุมชน หมู่ที่ ๑ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๙ (S.D. ๐.๗๐)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘ 

๓.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่
นาน้อย บริเวณป้ายชุมชนถึงแยกบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D. ๐.๗๔)  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

๓.๕ โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านลําปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตําบลปง
แสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D. ๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ 

๓.๖ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. 
๐.๖๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ 
 



 จ

๔. ตําบลกล้วยแพะ 
 

๔.๑ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง 
ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๓ (S.D. ๐.๗๓)  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖ 

๔.๒ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานบ้าน
กล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๘ (S.D. ๐.๗๓)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖ 

๔.๓ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ 
ซอย 18 หมู่ที่ 2 ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ (S.D. 
๐.๖๘)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒ 

๔.๔ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนประสบสุข ซอย 
๓, ๔ หมู่ที่ ๒ ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D. ๐.๗๐)  
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ 

๔.๕ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัว
ฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๓๓ (S.D. ๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ 



ฉ 
 

สารบญั 
 

        หน้า 
 
คํานาํ           ก 
บทสรุปผูบ้รหิาร          ข 
สารบญั           ฉ 
 
 
บทที่ ๑  บทนํา ๑ 

 ๑.๑ ที่มาและความสําคัญของการประเมินผล ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๕ 
 ๑.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๖ 
   

บทที่ ๒   การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา ๗ 
 ๒.๑ แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล ๗ 
 ๒.๒ แนวคิดและหลักการในด้านประเมินผลโครงการ   ๑๓ 
 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับหลักการให้บริการ   ๑๕ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับบริการสาธารณะ ๒๗ 
 ๒.๕ แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ (Service quality) ๓๒ 
 ๒.๖ ข้อมลูพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ๓๕ 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง   ๔๓ 

บทที่ ๓  วิธีการประเมินผล ๔๗ 
 ๓.๑ รูปแบบการประเมิน ๔๗ 
 ๓.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง ๔๘ 
 ๓.๓ การวิเคราะห์และนําเสนอผลการประเมิน ๕๐ 
   

บทที่ ๔  ผลการประเมิน ๕๓ 
 ๔.๑ การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์

นคร      
๕๓ 

 ๔.๒ สรุปผลการติดตาม    ๕9 
 ๔.๓ สรุปผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕๙ 

  
 
 
 

 



ช 
 

สารบญั (ต่อ) 
        หน้า 

 

บทที่ ๔  ผลการประเมิน (ต่อ)   
 ๔.๔ ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของเทศบาล 

      เมืองเขลางค์นคร 
๔.๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะ 

และพัฒนาระบบผังเมืองแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ
แก่ชุมชนพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

  ๓๒๐ 
 
 ๓๒๐ 

 ๔.๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างย่ังยืน แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่าง  
เป็นองค์รวมพัฒนาเด็กและเยาชน สู่ความมั่นคงแข็งแรงดีมีสุข  
และสร้างสรรค์พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมมีคุณภาพมีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลง
สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  
และองค์ความรู้ที่หลากหลาย                  

 ๓๒๕ 
 
 
 

 

 ๔.๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
องค์กรและชุมชน เ พ่ือความม่ันคง และเป็นธรรมในสังคม  
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีความแข็งแรง มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกระดับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 ๓๓๐ 

 

 
 

 ๔.๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของภาคเกษตรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้สินค้า
เกษตร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตร
ให้เข้มแข็งและย่ังยืน ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทาง
การเกษตรและการบริหารจัดการ ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง 

๓๓๕ 



ซ 
 

 
 

สารบญั (ต่อ) 
หน้า 

 
 

บทที่ ๔  ผลการประเมิน (ต่อ)   
 กลุ่มเครือข่ายละสถาบันทางการเกษตรส่งเสริมพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
 
 

 ๔.๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของชุมชนแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาระบบการท่องเท่ียวและเช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพ่ิมศักยภาพของการท่องเที่ยวในระดับชุมชน 
ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมและกระบวนการสร้างธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของ
แต่ละพ้ืนที่ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
อย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพ  
ทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข 
และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เตรียมความพร้อมและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ๓๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๔.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวด ล้อมแนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้
เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบ
การบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างย่ังยืนและส่งเสริมสนับสนุน
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน 

๓๔๕ 
 
 
 

 

 ๔.๕ ความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ทั้ง  ๖ ด้าน  ๓๕๐ 
 

๔.๖ ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการโครงการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  แยกเป็นราย
ตําบล ตําบลพระบาท 

 
  ๓๕๔ 



ฌ 
 

 
                                   สารบญั (ต่อ)        หนา้ 

 

บรรณานกุรม                          
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ ๔  ผลการประเมิน (ต่อ)   
 ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการโครงการ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  แยกเป็นราย
ตําบล ตําบลชมพู 

๓๗๗ 

 ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการโครงการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  แยกเป็นราย
ตําบล ตําบลปงแสนทอง 
ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการโครงการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  แยกเป็นราย
ตําบล ตําบลกล้วยแพะ 
 

๓๙๙ 
 
 

๔๒๑ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ ๔๔๐ 
 ๕.๑ ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔๔๐ 
 ๕.๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการโครงการด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  แยกเป็นรายตําบล 
๔๔๑ 

 ๕ .3 ข้อ เสนอแนะในการพัฒนาการทํางานของเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 
      5.4ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทํางานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

 

๔๔๓ 
 

443 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
 

๑.๑ความเปน็มาและความสาํคญัของการประเมินผล 
 

การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานที่สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะ
การปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเก่ียวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่น
เกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่อันจะนํามาซึ่งความ
เลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

การปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําเนิดขึ้นบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการกระจายอํานาจและ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง     และ
กิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหน่ึงซึ่งเห็นได้จากลักษณะสําคัญของการปกครองท้องถิ่นที่เน้น
การมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเองมีการเลือกต้ังมีองค์การหรือสถาบันที่จําเป็นในการปกครอง
ตนเองและที่สําคัญก็คือประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง
สําหรับประเทศไทยปัจจุบันรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเรามีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันซึ่งแต่ละ
รูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยมีเง่ือนไขและองค์ประกอบหลายประการที่นํามาใช้ในการ
พิจารณายกฐานะแต่อย่างไรก็ดีหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดต้ัง
ขึ้นน้ันไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เมือง
พัทยาและกรุงเทพมหานครล้วนแต่เป็นสถาบันทางการเมืองในระดับท้องถิ่น   อันเป็นรากฐานการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมี
อิสระในการบริหารงานและงบประมาณภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย    

เทศบาลซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดย
กําหนดให้ชุมชนเฉพาะท้องถิ่นหน่ึงๆขึ้นเป็นนิติบุคคลมอบหมายให้มีอํานาจหน้าที่จัดดําเนินการเพื่อ
บํารุงรักษาท้องถิ่นโดยพลเมืองในเขตนั้นๆเองเทศบาลในประเทศไทยได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกโดย
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพ.ศ. ๒๔๗๖หลังจากน้ันได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
อีกหลายครั้งสําหรับท้องถิ่นหรือชุมชนที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล
แยกจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคมีอิสระในการปกครองตนเองตามสมควรภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมายแต่เมื่อเราเปรียบเทียบเทศบาลกับการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบอ่ืนแล้วอาจ
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กล่าวได้ว่าเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและเป็น
การปกครองท้องถิ่นเต็มรูปแบบตามหลักการกระจายอํานาจรูปแบบแรกของประเทศไทยจาก
หลักการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มี
ความสําคัญและใกล้ชิดกับประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นจําเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องมีการวางแผนที่ดีไว้ล่วงหน้าเพราะการวางแผนพัฒนาเทศบาลจะเปรียบเสมือนการกําหนดสิ่งที่
จะดําเนินการล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป 
อย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยประหยัดเวลาและการควบคุมงานมีความสะดวกย่ิงขึ้น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๙ข้อ๒๘และ๒๙กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีอํานาจหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดําเนินการอยู่โดยท่ีการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการปัญหาที่ กําลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  

การติดตาม (Monitoring)คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินงาน การติดตามงานเป็นเคร่ืองมือที่ใช้สําหรับ การควบคุมการ
ดําเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่ 
เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงาน ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน 
หากไม่มีการติดตามแล้ว   ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่า
ที่กําหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น 
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การประเมินผล (Evaluation)คือการตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลัง
ดําเนินการ(On-going Evaluation)หรือ ภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว(Ex-post 
Evaluation)  ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะ
เป็นการบ่งช้ีว่า แผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานที่ได้
ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้
จาการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและ
ตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับประกาศจัดต้ังเป็นสุขาภิบาลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการจัดต้ังสุขาภิบาลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ณ วันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๑๒และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๖ตอนที่ ๒๒ลงวันที่ ๑๘มีนาคม ๒๕๑๒
ขณะนั้นมีพ้ืนที่ในการปกครอง ๔ตําบล ๓๗หมู่บ้าน พ้ืนที่ ๑๕๐.๑๔ตารางกิโลเมตรเขตการปกครองได้
ถูกเทศบาลนครลําปางขยายเขตเข้ามาประมาณ ๑๑ตารางกิโลเมตรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ลงวันที่ ๒๘เมษายน ๒๕๓๔และในพระ
ราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง                พ.ศ.๒๕๓๔และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๐๘ตอนที่ ๑๘๖ลงวันที่ ๒๔ตุลาคม ๒๕๓๔เหลือพ้ืนที่ประมาณ 
๑๓๙.๑๔ตารางกิโลเมตร ๔ตําบล ๓๗หมู่บ้านและได้เปลี่ยนแปลงฐานะ           เป็นเทศบาลตําบล
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒พร้อมเปลี่ยนช่ือ
เทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเขลางค์นครตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนช่ือ และ
เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ ๘มีนาคม ๒๕๔๗และได้มีการประกาศ
ยุบสภาตําบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตําบลกับ
เทศบาล เมื่อวันที่ ๑กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ซึ่งทําให้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๙๕.๔๙ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ตําบลประกอบด้วย ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาท และตําบลกล้วย
แพะ และมีชุมชนย่อย ๖๓ชุมชน ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน 
๖๐๔กิโลเมตร 

ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีสํานักงานช่ัวคราว  ต้ังอยู่เลขที่  ๗๐ , ๗๐/๑ และ ๗๐/๒
ถนนบุญโยงตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และได้ดําเนินงานโดยยึดถือรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๐ ) 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆส่งผลให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีอํานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองท่ีสําคัญ
ได้แก่ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค                     
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และสาธารณูปการ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข อนามัยและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการลงทุก
การพาณิชยกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพของประชาชน การสังคม
สงเคราะห์และคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนและสังคม                
การรักษาความสงบเรียบร้อย การบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงาม
ของท้องถิ่น การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม รวมทั้งการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งน้ีการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงานและควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
การทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์สามปี (๒๕๖๐-
๒๕๖๒) โดยเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
และใช้แผนพัฒนาเมืองเขลางค์สามปีเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตาม
ประเมินผลซึ่งจะทําให้ท้องถิ่นสามารถดําเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากน้ีพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ยังได้กําหนดว่าส่วนราชการต้อง
จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะผู้ประเมินอิสระเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิ                
ของภารกิจ คุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ สําหรับทิศทาง
การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Planning) 
จํานวน ๖ ด้านดังน้ี 

๑.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
๑.๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรชุมชนและเพ่ือความ

มั่นคงและเป็นธรรมในสังคม 
๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 
๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๖ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินการโครงการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการดําเนินงานตามท่ีได้กําหนดไว้ เทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงต้อง               
มีการประเมินผลที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙–๓๐ กันยายน 
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๒๕๖๐) เพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่สามารถตอบสนอง
ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใดซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง   

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
มาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน
เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทํางานของคณะ
ผู้บริหารเพ่ือให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน เทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงได้มอบหมายให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ทําหน้าที่เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์สามปี (๒๕๖๐ -๒๕๖๒)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ เพ่ือทราบความก้าวหน้าว่ามีการดําเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่  ผลการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดหรือไม่ อย่างไร และประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด            
และวัดความสําเร็จของแผนพัฒนา เพ่ือนําไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการดําเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างแท้จริงมากขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดําเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ในขณะเดียวกันผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุ 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพ่ือให้ได้ข้อมูลและผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)ของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของการกําหนดโครงการและการจัดทําแผนพัฒนา
ในปีต่อไป 

๒.เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง      
เขลางค์นครต่อผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใด 

๓. เพ่ือตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการแล้ว 

๔.เพ่ือทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ
แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
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๑.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑. ได้รับทราบข้อมูลและผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๒)ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

๒. สามารถทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อ
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

๓. เทศบาลเมืองเขลางค์นครสามารถนําผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) มาใช้เป็นพ้ืนฐานข้อมูลในการปรับปรุง และแก้ไขการ
ดําเนินงานของเทศบาลในปีต่อไป 
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บทท่ี ๒ 
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๒.๑ แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหน่ึงของกระบวนการ
จัดการองค์กร ซึ่ง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) 
ได้ให้คํานิยามว่า การจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใช้
ทรัพยากรเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คนซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสาร                     
ในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากคําจํากัดความน้ี ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ 
ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต 
บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การ
จัดองค์กร (Organizing) การเป็นผู้นํา (Leading) และการประเมินผล (Evaluation) 

สําหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันน้ัน ตามแนวคิดของRobert S. 
Kaplan และ David P. Norton ๒ ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผล               
ของกิจการที่จะทําให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กร
อย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
มาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้าง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคต
ให้แ ก่องค์กรด้วย  ด้วยแนวคิด น้ีผู้บริหารสามารถประเ มินศักยภาพโดยรวมขององค์กร                     
และความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรน้ันๆได้ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยขอบเขตหรือ
องค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านน้ัน               
จะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

(๑) วัตถุประสงค์ (objective) เพ่ือเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการ
จะช้ีวัด 

(๒) ตัวช้ีวัด (Performance Indication) คือ ตัวช้ีวัดน้ันจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 

(๓) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ต้ังไว้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงค่าน้ันๆ 
(๔) แผนงาน โครงการที่ต้ังใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลําดับเป็นขั้นๆ 

ในการจัดทํากิจกรรม 
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Out 
come 

ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถนํา มากําหนดเป็นตัวแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการบริหาร
จัดการองค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์, 
วัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้ตัวแบบของทฤษฎีระบบได้ดังน้ี 

 
ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 

 
                     Internal Process 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Feed Back 
ภาพท่ี ๑ แสดงให้เหน็ถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กร 

 
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเริ่ม

ต้ังแต่ปัจจัยนําเข้า (Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง(Demand) และแรง
สนับสนุน (Support) ที่เป็นเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้องค์กรเริ่มกระบวนการในการ
บริหารจัดการ (Internal Process) เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต (Output)หรือผลลัพธ์ (Outcome)                    
ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการหรือการสนับสนุนต่างๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวน้ี จะเป็น
ผลสะท้อน (Feed Back) กลับมาเป็นปัจจัยนําเข้าอีกครั้งหน่ึง โดยมีกระบวนการควบคุม                    

Input 
 

Out 
put กําหนด 

จุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ 

กําหนด 
วิสัยทัศน์

และ 
พันธกิจ 

Demand ดําเนินการ 
ตาม

แผนงาน 
โครงการ

จัดทํา
แผน 

ปฏิบัติการ 
กําหนดกลยุทธ์ 

Support 

การควบคุมและประเมินผล 

ขอบเขตของ 
BSC 

๑วัตถุประสงค์ 
๒ตัวชี้วัด 
๓เป้าหมาย 
๔แผนงาน
โครงการ 

การรายงานผล 
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และประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วยสะท้อนผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                   
ของผลลัพธ์และผลผลิต กลับไปสู่กระบวนการ 

บริหารจัดการ เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์ พัฒนากระบวนการ ปรับปรุงหรือขยายผลการ
ดําเนินการต่อไปในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน เกณฑ์ในการวัด
ความสําเร็จในผลิตภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผล  
และประสิทธิภาพเท่าน้ัน ยังมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องอีกดังต่อไปน้ี 

๑.๑ แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สําคัญได้แก่ ๓ 
๑.๑.๑ การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือสําคัญ                    

ของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง                 
และสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีวางเอาไว้ การติดตามผลการ
ดําเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งช้ีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นข้อมูล 
แก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการติดตามผลการ
ดําเนินงานน้ี หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน 
โครงการต่างๆ สอดคล้องตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจําปี 

๑.๑.๒ การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการ
หลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการกํากับติดตามผล              
ที่จะต้องจัดทํารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
รวมท้ังควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ 
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม 

๑.๑.๓ การวัดผลและประเมินผล (MeasurementandEvaluation)จะประกอบด้วย
กระบวนการย่อย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลและ
การนําเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน
กลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร 

๑.๒ แนวคิดและหลักการในด้านการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานได้แก่ 
๑.๒.๑ กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ๔ 

๑) การกําหนดมาตรฐานที่ใช้วัด (Establishing Standard) ทุกองค์กรจะมี
วัตถุประสงค์ขององค์กร ดังน้ันมาตรฐานที่กําหนดนโยบายจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์น้ัน 
มาตรฐานโดยทั่วไปแยกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
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๑.๑) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดด้วยปริมาณ คุณภาพ 
ต้นทุน และเวลาท่ีใช้ จํานวนเงินที่ใช้เปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหน่วยผลิตและขนาดของ
บริการที่ใช้ในระยะเวลาที่กําหนด 

๑.๒) มาตรฐานปัจจัยที่ใช้ในการผลิต (Input Standard) จะวัดด้วย             
ความพยายามที่ให้กับงาน (Work Effort) เช่น การวัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเป็นต้น 

๒) การวัดผลงานที่ทําได้จริง (Measuring Actual Performance) ได้แก่              
การวัดผลงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นหน่วยการผลิตที่จริง หรือความพยายามท่ีให้กับงานจริง หน่วยวัดที่ใช้
จะต้องเป็นอย่างเดียวกันกับมาตรฐานที่กําหนดขึ้นมา เช่นจํานวนที่ผลิต จํานวนวันที่ขาดงาน จํานวน
แฟ้ม จํานวนรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งผลงานเหล่าน้ีได้มาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขต่างๆ 

๓) การเปรียบเทียบผลงานที่ทํา ได้จริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual 
Performance with Standard) เป็นการเปรียบเทียบเน้ือหาความแตกต่างที่เกิดขึ้น ระหว่าง
หน่วยงานที่ทําให้จริงกับมาตรฐาน 

๔) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action) ได้แก่การดําเนินการ
ทางด้านการบริหาร เมื่อพบความแตกต่างระหว่างผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง กับมาตรฐานเพ่ือปรับการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ต้องการ 

๑.๒.๒ เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังน้ี๕ 
๑) การควบคุมด้านคุณภาพ หมายถึงเทคนิคต่างๆ ที่นํามาใช้เพ่ือวัดว่าสินค้า

และบริการที่ผลิตได้น้ัน ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
๒) การควบคุมด้านปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้

วัดผลในทางปริมาณ เช่นการวัดจํานวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
๓) การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณเพ่ือควบคุม

ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเทคนิคที่สําคัญและนิยมใช้มากที่สุด โดยการให้หน่วยงานจัดทํางบประมาณการใช้
จ่ายในทุกๆ ด้านไว้ล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติผู้บริหารก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย              
โดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับงบประมาณที่ต้ังเอาไว้ 

๔) การควบคุมด้านเวลา คือการควบคุมให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสามารถ
จัดทําได้เสร็จตามกาํหนดเวลาที่วางเอาไว้ 

๑.๒.๓ การควบคุมและติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๖ 
๑) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีถูกต้องจะทํา

ให้เกิดความน่าเช่ือถือ และนําไปใช้ได้ผลตามท่ีต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง                
จะทําให้ฝ่ายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดําเนินการต่อไป
อย่างไร 
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๒) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้อง
สามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพ่ือการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหาย             
ที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้า            
กว่าเวลาอันควร ดังน้ันระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะต้องสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาได้              
อย่างทันเวลา 

๓) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถ
ทําให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุม
ให้น้อยที่สุด ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๔) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะต้องมีความ
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งระบบการควบคุม
ควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดล้อม 

๕) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผล
ควรมีความซับซ้อนน้อยที่สุด เพ่ือความสะดวกในการใช้และคนที่เก่ียวข้องกับระบบการควบคุม 
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

๖) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐาน
ของการควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทําได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้ 

๗) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวาง
ระบบการควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะทําให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ 
ซึงระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการดําเนินงานทุกอย่าง
ภายในองค์กรซึ่งถ้าหากองค์กรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็
จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้ 

๘) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผู้บริหารไม่สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่สําคัญ หรือควบคุม
ติดตามเฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็นสาระสําคัญจริงๆ ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไป
ตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการใช้อํานาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 

๙) การใช้มาตรการหลายๆอย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตาม            
ที่เน้นจุดใดจุดหน่ึง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง จะทําให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละ
งานย่อมมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังน้ันมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนด                
ให้เหมาะสมสําหรับกิจกรรมแต่ละประเภท 
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๑๐) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผล                 
ที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่าน้ัน แต่จะต้อง
เสนอแนะด้วยว่า ควรจะดําเนินการแก้ไขอย่างไรเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และสามารถดําเนินการ
ต่อไปได้อย่างราบร่ืนและประสบผลสําเร็จ 

๑.๒.๔ คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลท่ีดี ได้แก่ ๗ 
๑) ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีนอกจากจะต้องช่วยให้

เกิดความมั่นใจว่าองค์กรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังเอาไว้แล้วในเวลาเดียวกันการ
ควบคุมและติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับต้นทุนในการดําเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผล
ที่มากเกินความจําเป็น มีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงน้ัน ย่อมทําให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี ผู้บริหารจึงควรคํานึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการ
ควบคุมและติดตามผลด้วย 

๒) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงาน
ผลความแตกต่างระหว่างเป้าหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถดําเนินการแก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

๓) เน้นส่วนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วน
สําคัญของผลงานอันจะส่งผลต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่
ส่วนสําคัญของความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยช้ีให้เห็น             
ถึงความเป็นไปที่แท้จริงซึ่งจะมีผลต่อความสําเร็จขององค์กร 

๔) สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่าย                   
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะหากกระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจ               
ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม และไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 

๕) เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็น
ถึงประโยชน์และเหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

๑.๒.๕ ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดังต่อไปน้ี ๘ 
๑) ทําให้งานต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน            

หรืองานของแต่ละกลุ่ม รวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากน้ันงานตามแผนระยะ
สั้นและแผนระยะยาวของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย 

๒) ทําให้เป้าหมายขององค์กรสําเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมาย
รองเกิดขึ้นอย่างสอดคล้อง เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ตํ่าสุด 
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๓) ทําให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆขององค์กร
ดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งระบบ 

๔) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่างๆ  ของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
หรือต้องสูญเสยีไปโดยเปล่าประโยชน์ 

๕) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ และช่วยให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ 

๖) ทําให้สามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความ
ผิดพลาดในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการ
ปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว 

 
๒.๒แนวคิดและหลักการในด้านประเมินผลโครงการ 
 

๒.๒.๑แนวคิดด้านการประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบD.Stufflebeam ได้เสนอตัว
แบบ (Model) ไว้เรียกช่ือย่อว่า“CIPP Model” ซึ่งประกอบด้วย๔องค์ประกอบคือ๙ 

๑) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation) เป็นการประเมินผล
แผนงาน / โครงการในภาพกว้าง (Macro Analysis) เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินผล
โดยท่ัวๆไปเพื่อให้ได้ข้อมูลนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยจะเน้นในด้าน
ความสัมพันธ์ของแผนงาน / โครงการที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง
การบริหารเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศฯลฯ 

๒) การประเมินผลปัจจัยเบ้ืองต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลเก่ียวกับ
ปัจจัยนําเข้า ได้แก่ การประเมินในด้านอัตรากําลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ 
ว่ามีเพียงพอหรือไม่ การประเมินผลปัจจัยเบ้ืองต้นน้ีจะช่วยให้ได้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ว่าควรปรับ
วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตรากําลังเท่าใด วงแผนและดําเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจาก
การประเมนสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่า การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นเป็นการกระทําเฉพาะกรณีน้ันๆ 
และวิเคราะห์ภายในแผนงาน / โครงการเท่าน้ัน 

๓) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพ่ือหา
ข้อบกพร่องของการดําเนินงานตามข้ันตอนของแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว้เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศสําหรับนักประเมินผล ตลอดจนเป็นการบันทึกสะสมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน                   
จะพบว่าการประเมินผลกระบวนการเป็นการค้นหาคําตอบที่ว่าระบบการทํางาน กลไก ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคลวิธีการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอ
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
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๔) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดผลและแปล
ความหมายของผลความสําเร็จของแผนงาน / โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเป็นการ
เปรียบเทียบผลงานที่ทําได้ (ทั้งปริมาณ คุณภาพต้นทุน และเวลา) กับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในแผนงาน / 
โครงการ หากผลงานที่ทําได้สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าแผนงาน / โครงการประสบผลสําเร็จ 
แต่ถ้าผลงานที่ทําได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ ก็แสดงว่าแผนงาน / โครงการไม่ประสบผลสําเร็จ โดยผู้ประเมินผล
จะต้องอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้รายงานการประเมินผลสภาวะแวดล้อม 
การประเมินผลปัจจัยเบ้ืองต้น และการประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคด้วย 

๒.๒.๒ รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย  
๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษากระบวนการ
จัดทํากิจกรรมต่างๆ (Activity) ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ที่จะส่งผลให้เกิดผลงาน 
(Outputs) ของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง 

๑.๑) การดําเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรค               
ในการบรรลุผลงาน (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑.๒) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแต่ละ ขั้นตอนตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

๑.๓) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการดําเนินกิจกรรม 
ทั้งทางบวกและทางลบ 

๑.๔) มูลค่าของผลงานที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 
๒) การประเมินผลที่ได้รับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน

ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษา ว่า
ผลงาน (Outputs) ของโครงการสามารถนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ (Project 
Purpose) ได้หรือไม่ เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 

๒.๑) ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน / โครงการตามตัวช้ีวัดที่ได้กําหนด 
๒.๒) ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness) ของงาน / 

โครงการ 
๒.๓) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมซึ่งมีผลต่อการดําเนินกิจกรรม             

ทั้งทางบวกและทางลบ 
๓) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ผล           

ที่ได้รับต่อเน่ืองจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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(Project Purpose) จะไปช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนงาน (Program Goal) ได้มากน้อย
เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 

๓.๑) ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลกระทบที่มี ต่อแผนงาน                 
ตามตัวช้ีวัดที่ได้กําหนดไว้ 

๓.๒) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีอยู่เหนือการควบคุมซึ่งมีผลต่อการดําเนินกิจกรรม ทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

 

๒.๓การติดตามประเมินผล 

 เน่ืองด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหน่ึงในการดําเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรที่ทํา
หน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
 สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ๒๘และ๒๙กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีอํานาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผล
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคนผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคนหัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคนโดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทํา
หน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหน่ึงคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดย
ให้กรรมการ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ซึ่งการที่
คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายน้ีจะทําให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปใช้
ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
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แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังน้ี 

๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา

ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ีประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองคร้ัง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี 
จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์น้ัน คือ การประเมินว่ามีการนําแผน

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังน้ัน การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ 
จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือนําไปสู่การวัดความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ที่ย่ังยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังน้ันในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนํามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 
แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี 

การติดตาม (Evaluation) 
 การติดตามน้ัน จะทําให้เราทราบได้ว่าขณะน้ีได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามได้ เช่น Gant 
Chart ที่จะทําให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมี
การดําเนินการในช่วงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเคร่ืองมือ
สําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
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การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จําเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ

ตัวช้ีวัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ  ใน ๒ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และ
เกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย ๗เกณฑ์ ๒๒ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievemant)  
เป็นการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายโดยเป็นการประเมินผลขององค์กร ๒ส่วน คือ ผลใน
ภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง 
อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอและมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการ
ดําเนินงานประจําปีสัมฤทธิผลรวมถึงการดําเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว 
โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๒ประการ คือ 

๑.๑ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย ๒ส่วน คือ 
(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs)เป็นการประเมินผลผลิตเทียบ 

กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร     
ในสายตาของสมาชิกขององค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่
เป็นพลวัตร (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดย 
พิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกําลังคน 
ระดับการบริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์
และหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการ
สาธารณะ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะ
แวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๔ประการ คือ  
(1) การเข้าถึงเน้นความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน 

สังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ 
(2) การจัดสรรทรัพยากรพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ 
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ประชาชน 
(3) การกระจายผลประโยชน์เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผล  

ตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม 
(4) ความเสมอภาคเน้นความเป็นธรรมเพ่ือให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการ 

ได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
3. เกณฑ์ความสามรถและคุณภาพในการให้บริการ 

ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ๔ประการ 
(1) สมรรถนะของหน่วยงานเป็นตัวช้ีขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
(2) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และ 

ความครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รบับริการและระยะเวลาที่บริการ 
(3) ความถ่ีในการให้บริการ เป็นตัวช้ีวัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความ 

สม่ําเสมอต่อภารกิจน้ันหรือไม่ 
(4) ประสิทธิภาพการให้บริการเป็นการช้ีวัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการ 

บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐาน
การบริการไว้เป็นแนวทาง 

๔. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ๔ประการ  
(1) พันธกิจต่อสังคมเป็นตัวช้ีวัที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้ 

จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวช้ีวัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่ม    

เป้าหมาย 
(3) การให้หลักประกันความเสี่ยงเป็นตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญเพ่ือให้หลักประกันว่า 

ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย       
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวช้ีถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและ       
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือ      
การปฏิบัติงาน 

๕. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๔ประการ คือ 
(1) การกําหนดประเด็นปัญหา การกําหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชน 

ผู้รับบริการและมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 
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(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวช้ีถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 

(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเป็นตัวช้ีวัดถึงความพร้อมในการแก้ 
ปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้
สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเป็นตัวช้ีวัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้ 
ความสําคัญและการกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพไม่ละเลยเพิกเฉย
ต่อปัญหา 

๖. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ๒ประการ คือ 
(1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวช้ีวัดความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานซึ่ง 

เก่ียวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
(2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวช้ีวัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วย 

งานซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เน่ืองมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 
 

๗. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  

ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ  ๒ประการ คือ 
(๑) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวช้ีวัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความ

เสียหายจากการดําเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายที่
เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างถนนขวางทางนํ้าหลากทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมใหญ่ 

(๒)ต้นทุนทางสังคมเป็นตัวช้ีวัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายในฟ้ืนฟู 
บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น 

เกณฑ์และตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and 
indicaotrs) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเคร่ืองมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการ
ดําเนินงานในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการ
บรรลุผล และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สําหรับค่าตัวแปร 
(Attibutes) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

๑. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

๒. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

 การเข้าถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน์ 
 ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรท่ี
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละคร้ัง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

๓.ความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ 

 สมรรถนะของหน่วยงาน 
 ความทั่วถึงและเพียงพอ 
 ความถี่ในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม  
เป้าหมายที่รับบริการ 
- จํานวนคร้ังในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนําเข้า 

๔. ความรับผิดชอบชองหน่วยงาน  พันธกิจต่อสังคม 
 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
 การให้หลักประกันความเสี่ยง 
 การยอมรับข้อผิดพลาด 

 

- การจัดลําดับความสําคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจท่ีสะท้อนความ
รับผิดชอบ 

๕. การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

 การกําหนดประเด็นปัญหา 
 การรับฟังความคิดเห็น 
 มาตรการ/กลยุทธในการแก้ไข

ปัญหา 
 ความรวดเร็วในการแก้ไข

ปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การสํารวจความต้องการ 
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๖. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 
 การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

๗. ผลเสียหายต่อสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

 ต้นทุนทางสังคม 
 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการ จําเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวช้ีวัดเพ่ือเป็นเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ ๘เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กําหนดตามแผน  

การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคําถามว่า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ๔ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาเป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต  
(Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จํานวน
แหล่งนํ้าขนาดย่อยเพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมใน
ช่วงเวลาที่กําหนด 

(2) จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จเน่ืองจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ 
มากมาย จึงจําเป็นต้องมีตัวช้ีวัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่
ได้ดําเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วง
ระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

(3)  (๓) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลาเป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของการใช้
ทรัพยากรในโครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่
อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์
กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month) 
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(๔)ระยะเวลาท่ีใช้ไปเป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกําหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุม
กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีจะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายรวม 

 
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรท่ีใช้ไปในการ 
ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใช้ไปในการดําเนินงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ๔ประการ คือ 
  (๑) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทาง
การเงินของโครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  (๒) ผลิตภาพต่อกําลังคนเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวช้ีถึงประสิทธิภาพแล้วการดําเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและ
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่
เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
  (๓) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลาเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ 
จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จํานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อ
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จํานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
  (๔) การประหยัดทรัพยากรการจัดการเป็นตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการใน
การประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่า
พลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดย 

ดูจากผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด๔ประการ คือ 
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  (๑) ระดับการบรรลุเป้าหมายเป็นตัวช้ีวัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและ
การบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  (๒) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยให้ความสําคัญกับมิติการมี
ส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับ
ความสําเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมี
ส่วนร่วมสามารถวัดจาก จํานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ 
วางแผนและติดตามผล 
  (๓) ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจาก
สัดส่วนของประชากรเป้าหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (๔) ความเส่ียงของโครงการเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเส่ียง
ในการบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหน่ึงหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะ
ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและ 

หน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) 
และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ๓ประการ คือ 
  (๑) คุณภาพชีวิตเป็นตัวช้ีวัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการ
จากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ 
  (๒) ทัศนคติและความเข้าใจเป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความ
เข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบ
ต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึง
พอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
  (๓) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยให้ความสําคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ 
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สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตร
แบบธรรมชาติมากย่ิงขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิ
เลือกต้ังมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ

ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจําเป็นต้องมีการประเมิน
ความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคําถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๓ประการ คือ 
  (๑) ประเด็นปัญหาหลักซึ่งพิจารณาจากจํานวนเร่ืองหรือประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญ
ของปัญหาตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 
  (๒) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเป็นตัวช้ีวัดความสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหาร
โครงการ  นํามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
  (๓) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดถึง
ความต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คําร้องเรียนข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไข
ปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการท่ีไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดําเนิน
โครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการดําเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวช้ีความสอดคล้องในการดําเนิน
โครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 
 

6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเน่ืองจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเน่ือง 

ของกิจกรรมว่าจะสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ 
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากน้ียังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยัง
พ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๓ประการ คือ 
  (๑) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เก่ียวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสํารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ 
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ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึง
ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  (๒) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหาร
โครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินโครงการ 
  (๓) ความเป็นไปได้ในการขยายผลเป็นตัวช้ีวัดความยั่งยืนโดยพิจารณา
ความสามารถในการพ่ึงตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการ
ประสบผลสําเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิม
จํานวนประชากรเป้าหมาย การขยายกําลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การ
ขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็น
ระดับชาติ  
 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ 

และผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกัน
เรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ๓ประการ คือ 
  (๑) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพเป็นตัวช้ีวัดความเป็นธรรมโดยให้ความสําคัญ
ทุกกลุ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งนํ้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่ม
อาชีพอ่ืน การจัดหาตําแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  (๒) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวช้ีวัดที่ให้ความสําคัญเรื่องความเป็นธรรม
ระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดําเนิน
โครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) 
หรือไม่โดยสามารถพิจารณาเร่ืองความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่
เคารพสิทธิ ของสตรี 
  (๓) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวช้ีวัดที่เน้น
ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจ
เก่ียวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาด
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ใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคํานึงถึงชนรุ่น
อนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่สําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะ 

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๓
ประการ คือ 
  (๑) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวช้ีวัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผล
จากการดําเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทําโครงการ 
เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดําเนินโครงการ 
  (๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรฐ
กิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระ
ให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้อง
เสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกนํ้าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเข่ือน 
  (๓) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวช้ีวัดความเสียหายที่เกิดจากการ
ดําเนินโครงการและส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทรความร่วมมือและความช่วยเหลือเก้ือกูลของ
ชุมชนด้ังเดิม 
 เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ         
ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวช้ีวัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่
เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความสําเร็จและความล้มเหลวของ
โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจําเป็นต้องนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ 
โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวช้ีวัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละ
โครงการต่อไป 
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๒.๔แนวคิดเก่ียวกับบริการสาธารณะ 
 
บริการสาธารณะจัดเป็นภารกิจที่อยู่ในความอํานวยการหรือความควบคุมของรัฐบาล ดังน้ัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่ได้รับการมอบการกระจายอํานาจมาจากรัฐบาลจึงมีหน้าที่หลัก 
คือ การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ด้วยทั่วไปลักษณะที่สําคัญที่สุดของบริการสาธารณะ
คือ ต้องเป็นกิจการที่รัฐหรือท้องถิ่นจัดทําขึ้นเพ่ือสนองตอบความต้องการส่วนรวมของประชาชนซึ่ง
เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่รัฐหรือท้องถิ่นจะต้องพึงปฏิบัติและจะละเลยมิได้ เพราะบริการสาธารณะเป็น
เหมือนหลักประกันทางสังคมที่อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต รวมถึงการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่าบริการสาธารณะมีความสําคัญต่อการดําเนิน
ชีวิต ความเป็นอยู่ในขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนในสังคม จากความสําคัญของบริการสาธารณะดังที่ได้
กล่าวมา  และเพ่ือความเข้าใจในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยจะได้นําเสนอเน้ือหาซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ความหมายของบริการสาธารณะ และ (๒) การจัดทําบริการสาธารณะของส่วนราชการ โดยมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

๒.๔.๑ ความหมายของบริการสาธารณะ 
Leon Duguit(๑๙๒๘) ได้ให้คําจํากัดความของบริการสาธารณะว่า คือ กิจกรรมทุก

ประเภทที่ผู้ปกครองจะต้องก่อให้เกิดขึ้นจริงโดยประกันหรือรับรองตลอดจนจัดระบบระเบียบ                    
และควบคุม เน่ืองจากการเกิดขึ้นของกิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในการก่อให้เกิดและ
พัฒนาสังคมแห่งการพ่ึงพาอาศัยกันในความเป็นจริง และที่สําคัญที่สุดกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
จริงก็ต่อเมื่อมีการแทรกแซงเข้ามาจัดการของผู้ปกครอง 

Gaston Jeze( ๑๙๒๘ ,p, ๑๖) ได้กล่าวเอาไว้ว่า บริการสาธารณะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น             
ได้เฉพาะ เมื่อมีความต้องการของส่วนรวมหรือมีผลประโยชน์สาธารณะที่จะต้องดําเนินการและ
ผู้ปกครองของประเทศน้ันได้ตัดสินใจดําเนินการในขณะนั้น โดยวิธีการของบริการสาธารณะ 

Rene Chapus(๒๐๐๐) ได้ให้คําจํากัดความของบริการสาธารณะว่า กิจกรรม           
อย่างหน่ึงอย่างใดจะเป็นกิจกรรมสาธารณะได้ ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ดําเนินการหรือดูแล
กิจกรรมน้ัน เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

นันทวัฒน์บรมานันท์ (๒๕๔๓) ได้อธิบายว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรม 
(Activity)ของฝ่ายปกครองที่จัดทําขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยประกอบด้วยการเป็นกิจกรรมที่
เ ก่ียวข้องกับ นิติบุคคล มหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง และกิจกรรมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะและตอบสนองความตอบการของประชาชน 

ประยูร  กาญจนดุล (๒๕๔๗,หน้า ๑๐๘) ได้ให้ความหมายของบริการสาธารณะว่า 
หมายถึง กิจกรรมที่ฝ่ายปกครองจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการมีส่วนร่วม           
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ของประชาชน และเพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด รวมถึงประชาชนทุกคน          
ต้องได้รับโอกาสในการรับบริการอย่างสมํ่าเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

จากความหมายของนักวิชาการท่ีกล่าวถึง จะพบว่า Leon Duguit,Jeze Gastonนันทวัฒน์
บรมานันท์ประยูร กาญจนดุลได้กล่าวถึงอย่างสอดคล้องกันว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ี
ผู้ปกครองหรือรัฐบาลเป็นผู้จัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผลประโยชน์
สาธารณะ และที่สําคัญนักวิชาการทุกท่านได้ให้ความเห็นตรงกันว่า บริการสาธารณะเกิดขึ้นจากการ
ยึดเอาผลประโยชน์สาธารณะ (PublicInterests) เป็นหลักการสําคัญในการดําเนินการ ดังน้ัน จึงสรุป
ได้ว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยหน่วยงานของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้การบริการแก่
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายและได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากบริการในการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ก็ถือว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่สําคัญในลําดับแรกขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดทําขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 

 
๒.๔.๒ การจัดทําบริการสาธารณะของส่วนราชการ 

  บริการสาธารณะที่จัดทําโดยระบบราชการหรือในรูปแบบส่วนราชการน้ันเป็น
บริการสาธารณะที่รัฐหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดทําเอง โดยใช้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดทําและเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ (อรทัย ก๊กผล และคณะ, ๒๕๔๙, 
หน้า ๑๗) ซึ่งคําว่า “ส่วนราชการ” น้ัน หมายความถึงหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือมี
ระบบการทํางานที่เป็นแบบแผน มีการลําดับช้ันบังคับบัญชากันตามความชํานาญเพ่ือความเหมาะสม 
มีการกําหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน โดยมีวินัย
ควบคุมในการประพฤติของราชการเป็นต้น โดยภารกิจหลักที่ถือว่าเป็นที่หน้าที่ที่ส่วนราชการต้อง
ดําเนินการน้ัน ได้แก่ บริการสาธารณะที่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับประเทศไทยมีการ
จัดแบ่งการจัดทําบริการสาธารณะในระบบหรือรูปแบส่วนราชการ เป็น ๓ ประเภทประกอบด้วย  
  (๑) การจัดทําบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งเป็นการบริหารที่ยึด
หลักการร่วมอํานาจทางการบริหารและการตัดสินใจดําเนินการขั้นสุดท้ายไว้ที่ส่วนกลาง 
(Centralization) โดยองค์การราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม สําหรับบริการสาธารณะที่จัดทําโดยราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ใหญ่จะเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของประชนทั้งประเทศซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การป้องกันสาธารณภัย การป้องกันประเทศ การศึกษา 
การสาธารณะสุข และการคลัง เป็นต้น 
  (๒) การจัดทําบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งหมายถึง 
หน่วยงานภายใต้การสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่ได้แบ่งแยกออกไปดําเนินการจัดทําการ
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ปกครองประเทศตามหลักการแบ่งและมอบอํานาจปกครอง (De – Concentration) เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในเขตการปกครอง น้ัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางซึ่งได้รับ 
การแต่งต้ังออกไปประจําตามเขตการปกครองต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เพ่ือบริการราชการภายใต้การ
บังคับบัญชาของราชการส่วนกลางที่ได้รับการแบ่งอํานาจให้ไปดําเนินการแทนการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคน้ีแบ่งออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ จังหวัด อําเภอ ตําบล และ หมู่บ้าน 
  (๓) การจัดทําระบบสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบริหารงาน
ตามลักษณะของการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) โดยเป็นการบริหารงานที่
ส่วนกลางได้กระจายอํานาจอย่างใดอย่างหน่ึงให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้ปกครองกันเอง ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชนภายในเขตพ้ืนที่น้ันๆ ดังน้ัน การบริหารท้องถิ่นโดยคนภายในท้องถิ่นที่ได้รับการ
เลือกต้ังเข้ามานับเป็นการกระจายอํานาจทางการบริหารให้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๒ 
รูปแบบ คือ รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และ
รูปแบบพิเศษ คือ ซึ่งใช้ได้เฉพาะท้องที่บางแห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สําหรับการ
บริการสาธารณะที่จัดทําโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ได้แก่ บริการสาธารณะบางประเภท รัฐ
มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทําเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตท้องที่น้ัน เช่น การดูแลรักษาความสะอาดการจัดให้มีนํ้าประปา และการจัดให้มีสถานพักผ่อน
หย่อนใจเป็นต้น ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินการได้โดยอิสระ โดยส่วนกลางเพียง
เข้าไปควบคุมดูแลเท่าน้ัน  

การจัดทําบริการสาธารณะท้องถิ่น คือ กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจัดทํา
ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน เฉพาะท้องถิ่นที่แยกออกจากกิจกรรมของรัฐ                   
เป็นภารกิจที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะในการให้บริการโดยอยู่ในความอยู่อํานวยการหรือควบคุม            
ของท้องถิ่น อย่างไรก็ตามบริการสาธารณะท้องถิ่นถือเป็นภารกิจที่สําคัญมีความหลากหลายแต่
เน่ืองจากข้อจํากัดเรื่องขีดความสามารถและจํานวนประชากรที่แตกต่างกัน รวมไปถึงเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการจัดทําบริการสาธารณะ ทําให้ในบางกรณีท้องถิ่นไม่อาจจะทําบริการสาธารณะได้
เองทั้งหมดจึงอาจมีการโอนอํานาจบางอย่างให้แก่หน่วยงานอ่ืนร่วมดําเนินการแทนหรือมอบหมายให้
องค์กรอ่ืนดําเนินการให้ โดยเหตุดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การดําเนินกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ย่อมสามารถทําได้ในหลายรูปแบบ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจัดการบริการน้ันๆ ด้วยตัวเอง หรืออาจมอบหมายให้เอกชนทําทั้งหมดก็ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็มีอํานาจให้องค์กรอีกองค์กรหนึ่งซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลอีกนิติบุคคลหน่ึงแยกต่างหาก
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการแทน โดยสามารถควบคุมองค์กรน้ันได้อย่างใกล้ชิด หรือ
ท้องถิ่นต้องการทําในลักษณะมหาชนก็อาจจัดต้ังสหการข้ึนแต่หากต้องการจัดทําในระบบธุรกิจเพ่ือให้



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า๓๐ 
 

เกิดความคล่องตัว ก็สามารถจัดต้ังบริษัทจํากัดของตนเอง หรือจะถือหุ้นในบริษัทจํากัดกับบุคคลอ่ืนก็
ได้ ทั้งน้ี อาจกล่าวโดยสรุป อาจแบ่งวิธีการในการจัดทําบริการสาธารณะท้องถิ่นได้เป็น ๕ วิธีการ
ใหญ่ๆ คือ 

๑) วิธีที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง หมายถึงในการจัดทําบริการ
สาธารณะท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการเองโดยใช้บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของ
ท้องถิ่นด้วยเงินงบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวสามารถแยกย่อยออกเป็น ๒ กรณี คือ  ๑. 
การจัดทําในรูปแบบของส่วนราชการทั่วไป คือ สํานักงานหรือกองต่างๆ และ ๒.การจัดต้ังหน่วยงาน
ขึ้นมาโดยให้หน่วยงานเหล่าน้ีมีกฎระเบียบขอตนเองโดยเฉพาะ ตลอดจนมีระบบงบประมาณและการ
คลังแยกต่างหากจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การต้ังหน่วยงานข้ึนเพ่ือประกอบการ
พาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๒) วิธีที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
การจัดทําบริการสาธารณะด้วยวิธีการน้ี อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากข้อจํากัดด้านบุคลากร งบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งโดยหากมีการร่วมดําเนินการกับองค์กรอ่ืนก็จะสามารถจัดทํา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากขึ้นซึ่งรูปแบบดังกล่าวแยกย่อยออกเป็น ๒ กรณี เช่น
เดียว กับวิธีการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง คือ ๑. การจัดทําร่วมกับบุคคลหรือ นิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยไม่จัดต้ังเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการดําเนินการในรูปแบบของการ
จัดทําความตกลงร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๒. การจัดทําร่วมกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนโดยจัดต้ังเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ มี ๒ วิธีการ คือ การดําเนินการในรูปแบบสหการและการ
จัดต้ังบริษัทจํากัด  

๓)วิธีที่ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังองค์การมหาชน (ท้องถิ่น) หรือ
รัฐวิสาหกิจขึ้นมาดําเนินการซึ่งเป็นแนวคิดและวิธีการใหม่เพ่ือแก้ไขข้อกําจัดของดําเนินการจัดบริการ
สาธารณะท้องถิ่นในรูปแบบส่วนราชการเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากการดําเนินการในรูปแบบน้ีจะมีการจัดต้ังนิติบุคคลข้ึนต่างหากโดยมี
กฎระเบียบของตนเองโดยเฉพาะ ดังน้ัน จึงมีความคล่องตัวทางการบริหารจัดการสูงอย่างไรก็ดีใน
ปัจจุบันยังไม่มีการตรากฎหมายองค์การมหาชนท้องถิ่นขึ้นมาแต่ประการใด โดยหากจะดําเนินการก็
จะต้องมีการตรากฎหมายข้ึน 

๔) วิธีการที่ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชนดําเนินการหรือซื้อบริการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการจัดบริการสาธารณะโดยการซื้อบริการจากเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่จําเป็นต้องไปจัดต้ังหน่วยงานของตนเองข้ึนมาดําเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
โดยเฉพาะให้สูญเสียงบประมาณและค่าใช่จ่ายด้านบุคคล ซึ่งกรณีดังกล่าวน้ี ควรเป็นการซื้อบริการ
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จากหน่วยงายที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดทําบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
การดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งตามหลักของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management : NPM) อาจเรียกวิธีการลักษณะดังกล่าวน้ีว่า “Purchaser-Provider 
Arrangement : PPA ) 

๕) วิธีที่ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้ชุมชนหรือประชาชนดําเนินการ
กันเอง วิธีการดังกล่าวน้ี เกิดขึ้นมาภายใต้บริบทใหม่ของการบริหารการปกครองที่เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งในด้านการดําเนินการกําหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม                     
ในกระบวนการตรวจสอบ (People’s audit) ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภารกิจ
บริการสาธารณะบางประเภท โดยการจัดการบริการสาธารณะประเภทน้ีเหมาะกับภารกิจที่เป็นการ
ดําเนินการเพื่อประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนในพ้ืนที่หรือเป็นเรื่องของประชาชนเอง ซึ่งต้องการ
ระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและระบบที่สามารถดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้สูง โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมกํากับดูแล วางมาตรฐานการดําเนินการให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย อํานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เช่น สนับสนุนงบประมาณ ความรู้
ด้านวิชาการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ประชาชนดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ ภายใน (SDU) 
 
 
 
 
  

 
สหการ บริษัทจํากัดการทําความตกลงร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : MOU 

ภาพท่ี ๒ วิธีการจัดทําบริการสาธารณะท้องถ่ิน 

วิธีการจัดทําบริการสาธารณะท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจัดต้ัง
องค์การมหาชน(ท้องถ่ิน) หรือ

รัฐวิสาหกิจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบให้
ชุมชนหรือประชาชนดําเนินกันเอง องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ดําเนินการเอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการ
ร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคล 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบให้เอกชน
ดําเนินการ หรือซ้ือบริการจากองค์กร
ปกครองท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

จัดต้ังเป็นนิติบุคคลข้ึนใหม่ “ไม่” จัดต้ังเป็นนิติบุคคลข้ึนใหม่ 
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๒.๕ แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ (Service quality)  

Millet  (๑๙๕๔,p,๑๓) กล่าวว่า เป้าหมายสําคัญของการบริการ คือ การสร้างความพอใจใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค 
หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังน้ัน ประชาชน
ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการ
ให้บริการประชาชน หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะต้องตรงต่อเวลาซึ่ง
เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะ ต้องมีลักษณะ มีจํานวนการให้บริการสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม Millet เห็นว่า 
ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจํานวนการให้บริการไม่เพียงพอและ
สถานที่ต้ังที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ การให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
หมายถึง การให้บริการสาธารณะอย่างสมํ่าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความ
พอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่า จะให้บริการหรือหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า(Progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทําหน้าที่ได้มากขึ้นโดย
การใช้ทรัพยากรเท่าที่มี 

แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงในการสร้างความแตกต่าง              
ของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพ                  
การให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าต้องการได้จาก
ประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ ลูกค้าจะพอใจถ้า             
ของได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อเขามีความต้องการในรูปแบบที่เขาต้องการ ดังน้ัน จึงต้องคํานึงถึง
คุณภาพการให้บริการซึ่งการบริการท่ีประสบความสําเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ เหล่าน้ี 
คือ ประการแรก ความเช่ือถือได้ อันประกอบด้วย ความสม่ําเสมอ ความพ่ึงพาได้ ประการที่สอง                     
การตอบสนอง ประกอบด้วย การเต็มใจที่จะให้บริการความพร้อมที่จะให้บริการ และการอุทิศเวลา            
มีการติดต่ออย่างต่อเน่ือง ปฏิบัติต่อผู้ ใ ช้บริการเป็นอย่างดี ประการที่สาม ความสามารถ 
ประกอบด้วยสามารถให้บริการ สามารถในการสื่อสาร สามารถในความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ 
ประการที่สี่การเข้าถึงการบริการ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการเข้าถึง การใช้บริการสะดวก ระเบียบ
ขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่
สะดวก  อยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก ประการที่ห้า ความสุขภาพอ่อนโยน ประกอบด้วย 
การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ให้การต้อนรับที่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี ประการที่
หกการส่ือสาร ประกอบไปด้วย มีการสื่อสาร ช้ีแจงขอบเขต และลักษณะการให้บริการมีการอธิบาย



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า๓๓ 
 

ขั้นตอนการให้บริการ ประกาศที่เจ็ด ความซื่อสัตย์ คุณภาพของงานที่มีความเที่ยงตรงน่าเช่ือถือ 
ประการที่แปด ความมั่นคง ประกอบไปด้วยความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ประการที่เก้า ความเข้าใจประกอบด้วยการเรียนรู้ผู้ใช้บริการ การให้คําแนะนําและเอาใจใส่
ผู้รับบริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ และประการสุดท้าย การสร้างสิ่งจับต้องได้ ประกอบไป
ด้วย การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสําหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการการจัดสถานที่ให้บริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดในการ
บริหารภาครัฐ แนวใหม่  

ผลิตภาพในการให้บริการ ในการเพ่ิมผลิตภาพของการให้บริการสามารถทําได้หลายวิธี คือ  
การให้พนักงานทํางานมากขึ้นหรือมีความชํานาญสูงโดยจ้างค่าจ้างเท่าเดิมเพ่ิมปริมาณการให้บริการ
โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วน เช่น หมอตรวจคนไข้มีจํานวนมากขึ้น โดยลดเวลาที่ใช้สําหรับแต่ละ
รายลง เปลี่ยนบริการน้ีให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพ่ิมเครื่องมือเข้ามาช่วยและสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการเช่น บริการขายอาหารแบบเร่งด่วนและบริการตัวเอง การให้บริการที่ไปลดการใช้บริการ
หรือสินค้าอ่ืนๆ เช่น บริการซักรีด เป็นบริการที่ลดคนใช้หรือการใช้เต้ารีด การออกแบบการบริการให้
มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ชมรมว่ิงจ๊อกก้ิงจะช่วยลดการใช้บริการการรักษาพยาบาลลง การให้สิ่งจูงใจ
ลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เช่น ร้านขายอาหารแบบให้ลูกค้าช่วยตัวเอง ธุรกิจ
ที่ให้บริการที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดภาพพจน์ในแง่การลด
คุณภาพของบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ Millet (๑๙๕๔,p.๓๙๗) ได้กล่าวเก่ียวกับความพึง
พอใจในการบริการ หรือสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการน้ัน เป็นที่น่าพอใจหรือไม่วัดได้จากการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการท่ีมีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหน้าไม่ว่าผู้น้ันจะเป็น
ใครการให้บริการรวดเร็ว คือ การให้บริการในลักษณะจําเป็น รีบด่วน และตามความต้องการของ
ผู้รับบริการการให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอในด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
การให้บริการอย่างต่อเน่ือง และการให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 
 วรเดช จันทรศร (๒๕๔๔) ได้ศึกษาและได้พัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : 
กรณีศึกษาจากต่างประเทศการปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีคุณภาพต้องให้ความสําคัญกับการ
นําเสนอวิธีการบริการคุณภาพ โดยเน้นผลผลิตตรงตามความต้องการของหน่วยงาน การให้ความ
มั่นใจว่ามีการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสม หากมีสิ่งผิดพลาดต้องแก้ไข ช้ีแจง ขอโทษและการมุ่งให้
ความสําคัญแก่ลูกค้า โดยจัดทํามาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแต่ละ กลุ่ม จัดหาข้อมูลที่
เที่ยงตรง สมบูรณ์ จัดให้มีทางเลือกในการให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเพ่ือประเมินผลด้านการ
ปรับปรุงการให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถให้การเสนอแนะได้ 
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 Hoffman and Bateson (๒๐๐๖) สรุปเก่ียวกับการบริการว่า การบริการเป็นกิจกรรม
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความต้องการของผู้มารับบริการ โดยต้องสร้างระบบการ
บริการ ที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องคํานึงถึงองค์ประกอบหลัก คือ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
อย่างต่อเน่ือง ให้บริการที่น่าเช่ือถือ ไว้วางใจ บริการท่ีเป็นไปตามท่ีให้สัญญาหรือตามที่เสนอไว้ 
รูปแบบการให้บริการ ที่หลากหลายจะได้ไม่ลดคุณภาพบริการหลักที่มีอยู่เดิม การให้บริการต้องมีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเสนอบริการที่เกินความคาดหวังแก่ผู้รับบริการ ทีมงานต้องพร้อมเสมอ ให้มีการวิจัย
เก่ียวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และรูปแบบการบริการต้องมีรูปแบบที่พิเศษอยู่ในระดับเป็นนํา
การบริการนั้นๆ ดังน้ัน การให้บริการควรคํานึงถึงหลักการสําคัญ ดังน้ี คือ (๑) หลักความสอดคล้อง
ความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์หรือบริการท่ีองค์การจัดหาให้น้ัน จะต้อง
ตอบสนอง ความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดโดยเฉพาะ 
มิฉะน้ัน นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอ้ืออํานวยประโยชน์และบริการแล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับ
การดําเนินงานน้ันๆ ด้วย(๒) หลักความสม่ําเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะต้องดําเนินไปอย่าง
ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  ไม่ใช่ทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ (๓) หลักความ
เสมอภาค กล่าวคือ บริการที่จัดน้ันจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มี
การใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด (๔) หลักความ
ประหยัด กล่าวคือ ค่าใช่จ่ายที่จะต้องใช้ในการให้บริการจะต้องไม่มาก เกินกว่าผลท่ีจะได้รับ และ(๕) 
หลักความสะดวก กล่าวคือ บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย 
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากร ไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ
หรือผู้มาใช้บริการมากจนเกินไป  โดยให้เอกชนมาร่วมดําเนินการแทนงานบางอย่างที่มิใช่งานหลัก 
เน้นลูกค้าหรือผู้รับบริการมีการกระจายอํานาจสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีมิใช่ภาครัฐมีบทบาทมากขึ้น 
(Rhodes,๑๙๙๖) 
 เรวัต แสงสุริยงค์ (๒๕๔๗) ได้ทําการศึกษาการทําบริการอิเล็กโทรนิกส์: ตัวแบบสําหรับการ
ให้บริการสาธารณะของไทย พบว่า การบริการรูปแบบใหม่ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Serice Delivery – ESD) มุ่งเน้นการ
ให้บริการ ต่อประชาชน คือ ประชาชนสามารถติดต่อกับรัฐบาลได้จากทุกที่และทุกเวลา คือ              
เปิดให้บริการ ๒๔ ช่ัวโมง การให้บริการกระทําได้จากหลายช่องทางจะใช้แบบใหม่ หรือโทรศัพท์ 
โทรสารที่เป็นบริการแบบเดิม รัฐบาลให้บริการประชาชนเหมือนลูกค้า ประชาชนสามารถเข้าถึง             
และแนะนําข้อมูลของรัฐจากทุกหน่วยงายไปใช้กับศูนย์กลางการให้บริการของรัฐ (Government to 
gateway) โดยรูปแบบของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลจําแนกได้ ๔ รูปแบบ คือ รัฐบาล        
สู่ประชาชน (Government to Citizen-G๒C) เป็นเว็บที่บริการประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้รับ
ผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้เข้าหน่วยงานรัฐ เช่น การเก็บภาษี การออกใบรับรอง รูปแบบที่สอง 
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คือ บริการของรัฐสู่ธุรกิจ (Government to Business-G๒B) เป็นการที่รัฐบาลจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ช่องทางให้ผู้ประกอบการทําธุรกรรมกับภาครัฐ เช่น การขายข้อมูล ออกใบอนุญาต ให้ลิขสิทธ์ิ 
รูปแบบที่สาม บริการจากรัฐบาลสู่รัฐบาล (Government to Government G๒G)เป็นการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ( Intra and inter administration) และรูปแบบสุดท้าย บริการจาก
รัฐบาลสู่ต่างประเทศ Government to Foreign-G๒F) เป็นบริการระหว่างรับบาลและรับหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ เช่น ประสานความร่วมมือในการลงทุนการท่องเที่ยว  
 
๒.๖ ข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาลเมืองเขลางคน์คร 
 

๑. ประวัติเทศบาลเมืองเขลางคน์คร  
เทศบาลเมืองเขลางค์นครอยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมืองลําปางมีพ้ืนที่ ๑๙๕.๔๙ตารางกิโลเมตร

ครอบคลุมพ้ืนที่๔ตําบลประกอบด้วย ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาทและตําบล  กล้วย
แพะ โดยมีพัฒนาการและรายละเอียดประวัติความเป็นมา ดังน้ี 

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับประกาศจัดต้ังเป็นสุขาภิบาลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการจัดต้ังสุขาภิบาลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ณ วันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๑๒และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๖ตอนที่ ๒๒ลงวันที่ ๑๘มีนาคม ๒๕๑๒
ขณะนั้นมีพ้ืนที่ในการปกครอง ๔ตําบล ๓๗หมู่บ้าน พ้ืนที่ ๑๕๐.๑๔ตารางกิโลเมตรเขตการปกครองได้
ถูกเทศบาลนครลําปางขยายเขตเข้ามาประมาณ ๑๑ตารางกิโลเมตรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ลงวันที่ ๒๘เมษายน ๒๕๓๔และในพระ
ราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง                พ.ศ.๒๕๓๔และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๐๘ตอนที่ ๑๘๖ลงวันที่ ๒๔ตุลาคม ๒๕๓๔เหลือพ้ืนที่ประมาณ 
๑๓๙.๑๔ตารางกิโลเมตร ๔ตําบล ๓๗หมู่บ้านและได้เปลี่ยนแปลงฐานะ           เป็นเทศบาลตําบล
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒พร้อมเปลี่ยนช่ือ
เทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเขลางค์นครตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนช่ือและ
เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเป็นเทศบาลเมือง  เมื่อวันที่ ๘มีนาคม ๒๕๔๗และได้มีการประกาศ
ยุบสภาตําบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตําบลกับ
เทศบาล เมื่อวันที่ ๑กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ซึ่งทําให้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๙๕.๔๙ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ตําบลประกอบด้วย ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาท และตําบลกล้วย
แพะ และมีชุมชนย่อย ๖๓ชุมชน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน 
๖๐๔กิโลเมตร 
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมคําสอนและพระสงฆ์ที่เป็นสาวกขององค์พระศาสดาเพ่ือที่จรรโลงสืบ
สานพุทธศาสนาตลอดไป 

๒ .๓ ฐานองค์ธาตุจํานวน ๔ ช้ัน ซึ่งแต่ละช้ัน หมายถึงความมั่นคง แข็งแรง                
และความเข้มแข็งของพ้ืนที่ทั้ง ๔ตําบล ประกอบด้วย ตําบลชมพูตําบลปงแสนทอง ตําบลพระบาท           
และตําบลกล้วยแพะ ที่มีความมั่นคงเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น           
วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมแหล่งอารยธรรมรวมท้ังแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วไป
ในพ้ืนที่ทั้ง ๔ตําบล 

๒.๔ ภูเขาหมายถึง แหล่งต้นกําเนิดที่เป็นที่ต้ังของเมืองเขลางค์นครสมัยแรกเริ่ม             
ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าเขาลําเนาไพร แม่นํ้าใหญ่น้อยหลายสาขาท่ีไหลมาบรรจบลงในลํานํ้าแม่วัง
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและน้ําที่อุดมสมบูรณ์เพ่ือใช้หล่อเลี้ยงชีพชาวเมืองเขลางค์นครในอดีต            
ที่ผ่านมา 

๒.๕ รูปหอยสังข์ หมายถึง เส้นอาณาเขตปกครองของเมืองเขลางค์นครยุคแรกที่ต้ัง
เมืองที่มีลักษณะเป็นรูปวงรีๆ คล้ายรูปหอยสังข์ ซึ่งสมัยพระนางจามเทวีธิดากษัตริย์ละโว้เสด็จมา
ครองเมืองหริภุญชัยราว พ.ศ.๑๒๐๓ซึ่งต่อมาทรงสร้างเมืองเขลางค์นครให้เจ้าอนันตยศราชโอรสแฝด
ของพระองค์ให้มาครองเมืองและสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๑๒๒๓ 

๒.๖ รถม้าพร้อมสารถี หมายถึง ผู้นําท้องถิ่นที่สามารถขับเคลื่อนหรือบริหาร
บ้านเมืองไปพร้อมกันทุกๆด้านเช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง มั่นคง
และรวดเร็วประดุจม้าที่เทียมรถและทะยานตัวออกไปและรถม้าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลําปาง จาก
อดีตถึงปัจจุบัน 

 
๓. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพท่ัวไป 

๓.๑ ลักษณะที่ต้ัง  
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต้ังอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่

ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบและบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่นํ้าวังห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทาง
รถไฟ ๖๓๔กิโลเมตร และเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน๖๐๔กิโลเมตร เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร อยู่ในท้องที่อําเภอเมืองลําปาง มี่พ้ืนที่๑๙๕.๔๙ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ตําบล คือ 
ตําบลปงแสนทอง ตําบลชมพู ตําบลพระบาทและตําบลกล้วยแพะ 

๓.๒ สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ ๒๖๘.๖๐เมตร

ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่นํ้าและที่ราบเชิงเขาเป็นบางส่วนเป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองก่ึงชนบท อุณหภูมิตํ่าสุด ๙.๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
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สูงสุด๔๓.๘องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิตํ่าสุด - สูงสุดเฉล่ียประมาณ ๒๐.๕–๓๘.๕องศาเซลเซียส 
ปริมาณนํ้าฝนวัดได้เฉลี่ย ๑,๐๖๐.๕มิลลิเมตรต่อปี 

๓.๓ อาณาเขต  
เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีอาณาเขตติดต่อกับตําบลและอําเภอต่างๆ ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับตําบลพิชัย ตําบลบ่อแฮ้วอําเภอเมืองลําปาง 
    และเขตเทศบาลนครลําปาง 

ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอแม่ทะ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลพิชัยอําเภอเมืองลําปาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอห้างฉัตรและอําเภอเกาะคา 

๓.๔ การคมนาคม 
ทางรถไฟมีทางรถไฟเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ -เชียงใหม่ ผ่านอําเภอเมืองลําปาง 

๑สาย 
ทางรถยนต์มีเส้นทางหลวงแผ่นดินที่เช่ือมระหว่างจังหวัดลําปาง กับจังหวัดตาก, 

ลําพูน แพร่, พะเยาและเช่ือมระหว่างอําเภอ ตําบล หมู่บ้านต่างๆได้อย่างทั่วถึงประชาชนสามารถ
เดินทางไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาล 

ทางอากาศมีท่าอากาศยานพาณิชย์ ๑แห่ง ต้ังอยู่ในหมู่ที่ ๕ตําบลพระบาท อําเภอ
เมืองลําปางมีเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริการเป็นประจําทุกวัน 

๓.๕ ลักษณะสังคมและชุมชนตามลักษณะภูมิประเทศที่ต้ังของเทศบาลเมืองเขลางค์
นครซึ่งเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่นํ้าวัง และบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาประชากรส่วนใหญ่จึงมีลักษณะ
กระจายตัวอยู่ทั่วไป จําแนกได้ดังน้ี 

บริเวณท่ีราบริมฝั่งแม่น้ําวัง ทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกบริเวณน้ีเป็น
บริเวณที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดเพราะมีความสะดวกในการคมนาคมและยังมีแหล่งนํ้า เพ่ือการ
อุปโภคบริโภค ทําการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผา 

บริ เวณริมทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข๑๐๓๖ประชากรส่ วนใหญ่ เ ป็น              
"ชาวไทล้ือ" ที่มีวัฒนธรรมทางภาษาเป็นของตนเองซึ่งอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนามาต้ัง            
ถิ่นฐานในบริเวณน้ีต้ังแต่สมัยโบราณในปัจจุบันน้ียังคงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาของตนเองไว้  

บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๑ชุมชนในบริเวณน้ีได้แก่ บ้าน 
ปงแสนทอง บ้านไร่ข่วงเปา บ้านไร่ นาน้อยบ้านทุ่งกู่ด้าย และบ้านหนองห้า 

บริเวณศูนย์ราชการจ.ลําปางเน่ืองจากมีการต้ังสถาบันอุดมศึกษาและย้ายศูนย์
ราชการจังหวัดลําปางมาต้ังในบริเวณน้ีจึงมีการก่อสร้างหอพัก และหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมารองรับแต่
ประชาชนในบริเวณน้ียังมีไม่หนาแน่นนัก 
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บริเวณบ้านผาลาดซึ่งมีการต้ังบ้านเรือนอยู่สองริมฝั่งถนนลําปาง - เด่นชัย ทาง
แยกเข้าไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ โดยทิศตะวันออกเป็นกลุ่มของคนพ้ืนเมืองด้ังเดิมส่วนทางด้าน
ทิศตะวันตกของถนนเป็นที่ต้ังถิ่นฐานของกลุ่มชนชาวเย้าที่อาศัยอยู่รวมกลุ่มกันและยังคงรักษาเอก
ลักษณะทางวัฒนธรรมของชนชาวเย้าทั้งวัฒนธรรมทางด้านภาษาและการแต่งกาย 

๓.๖ การแบ่งเขตการปกครองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
๔ตําบล ๖๓ชุมชนจํานวนประชากรทั้งหมด ๖๐,๑๒๖คน แยกตามลักษณะการปกครองดังน้ี 

 
 
 

จํานวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ๕๑,๑๘๓คนที่มา: งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล ณ เดือน 
กันยายน๒๕๖๐ 

๓.๗ การไฟฟ้า ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลําปางเป็น
หน่วยงานท่ีทําหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครกระจายท่ัวไป
ตามตําบลหมู่บ้านต่าง ๆปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 

๓.๘ การประปา ปัจจุบันการประปาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครอยู่ในความ
รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปางเป็นบางส่วนและมีการจัดทําประปาหมู่บ้านและ
ใช้นํ้าบาดาลจากการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

๓.๙ ด้านเศรษฐกิจ จากสภาพทําเลท่ีต้ังของเทศบาลเมืองเขลางค์นครและมีทางหลวง
แผ่นดินเช่ือมระหว่างจังหวัดตัดผ่านหลายสายสภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นสามารถแบ่งได้ ๓ประเภท 
กล่าวคือ 

เกษตรกรรม: ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะทําการ
เพาะปลูกข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสงและแตงโม โดยพ้ืนที่ทําการเกษตรจะกระจายอยู่ทุกตําบล 

อุตสาหกรรม: ส่วนใหญ่ประกอบอุตสาหกรรมผลิตเซรามิคเคร่ืองป้ันดินเผา 
และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิเช่น อุสาหกรรมผลิตอาหารกระป๋อง, อุตสาหกรรมกลึงและแกะสลักไม้ 
และอุตสาหกรรมทําเส้นก๋วยเต๋ียว เป็นต้นโดยมีจํานวนโรงงานในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมือง               
เขลางค์นคร รวมทั้งสิ้น ๒๐๐แห่ง 

ตําบล จํานวน ประชากร ชาย หญิง 
ชมพู ๒๐ ชุมชน ๒๐,๕๑๘ คน  ๙,๗๔๑คน  ๑๐,๗๗๗คน 
ปงแสนทอง ๒๑ชุมชน ๑๗,๔๙๑คน ๘,๓๖๑คน   ๙,๑๓๐ คน 
กล้วยแพะ   ๖ชุมชน ๙,๑๒๕คน ๔,๔๑๙ คน ๔,๗๐๖ คน 
พระบาท ๑๖ชุมชน ๑๒,๙๙๒คน ๖,๒๒๗คน   ๖,๗๖๕คน 
รวม ๖๓ชุมชน ๖๐,๑๒๖คน ๒๘,๗๔๘คน ๓๑,๓๗๘คน 
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พาณิชยกรรม: ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครและ
ประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางท่องเที่ยวแวะพักมีจํานวนสูงจึงทําให้เกิดการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทร้านอาหารจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น ทั้งในบริเวณตําบลพระบาท, 
ตําบลชมพูและตําบลปงแสนทอง โดยอัตราเฉล่ียการประกอบพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ ๓๐   
ของประชากรทั้งหมด 

๓.๑๐ การศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นครไม่มีสถานศึกษาในสังกัดแต่ได้ให้การ
สนับสนุนสถานศึกษาที่ต้ังอยู่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังน้ี 

๓.๑๐.๑ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
จํานวน ๑๑แห่ง 

 (๑) โรงเรียนวัดนาน้อย 
(๒) โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย 

 (๓) โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 
 (๔) โรงเรียนบ้านกาด 
 (๕) โรงเรียนบ้านสําเภา 
 (๖) โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 
 (๗) โรงเรียนวัดพระเจ้าน่ังแท่น 
 (๘) โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 
 (๙) โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 
 (๑๐) โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 
 (๑๑) โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
๓.๑๐.๒โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัดกรมสามัญศึกษา)  จํานวน ๑ แห่ง 
 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี  
๓.๑๐.๓ โรงเรยีนอาชีวศึกษา(เอกชน)  จํานวน ๑แห่ง 
 - โรงเรียนลําปางเทคโนโลยี (แลมป์ – เทค) 
๓.๑๐.๔สถาบันการอาชีวศึกษา  จํานวน ๑แห่ง 
 - วิทยาลัยสารพัดช่าง 
๓.๑๐.๕มหาวิทยาลัย        จํานวน ๒แห่ง 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 - มหาวิทยาลัยเนช่ันลําปาง 

นอกจากน้ีเทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบอยู่จํานวน ๑๒แห่งดังน้ี 
๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย  หมู่ที่ ๕ตําบลปงแสนทอง 
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๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด   หมู่ที่ ๗ตําบลปงแสนทอง 
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย  หมู่ที่ ๔ตําบลปงแสนทอง 
๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน   หมู่ที่ ๒ตําบลชมพู 
๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า  หมู่ที่ ๔ตําบลชมพู 
๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ตําบลชมพู 
๗) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง  หมู่ที่ ๓ตําบลพระบาท 
๘) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด  หมู่ที่ ๒ตําบลพระบาท 
๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้า  หมู่ที่ ๗ตําบลพระบาท 
๑๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดม่อนจําศีล  หมู่ที่ ๑ตําบลพระบาท 
๑๑) ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด  หมู่ที่ ๔ตําบลพระบาท 
๑๒) ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง  หมู่ที่ ๑ตําบลกล้วยแพะ 

๓.๑๑ ศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธและนับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหม์ ฮินดู ซิกซ์เป็นบางส่วน 

๓.๑๑.๑ วัดในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จํานวน ๔๕แหง่ 
๓.๑๑.๒ สํานักสงฆ์    จํานวน ๓แห่ง 
๓.๑๑.๓ โบสถค์ริสเตียน    จํานวน ๔แห่ง 
๓.๑๑.๔ศูนย์โยเร    จํานวน ๑ แห่ง 

๓.๑๒ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตนเองที่สืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตกาลมีภาษาท้องถิ่นของชาวไทยล้านนา ประเพณี                  
ที่สําคัญ คือ 

๓.๑๒.๑ ประเพณีการบวช 
๓.๑๒.๒ ประเพณีเรียกขวัญ 
๓.๑๒.๓ ประเพณีป๋ีใหม่เมือง (ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕เมษายนของทุกปี) 
๓.๑๒.๔ ประเพณีแห่ไม้กํ้าศรี ระหว่างเทศกาลป๋ีใหม่เมือง(สงเรานต์) วันที่ 

๑๔ – ๑๕ เมษายนของทุกปี 
๓.๑๒.๕ การฟ้อนผี เดือน ๕ - เดือน ๗เหนือ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - 

เดือนเมษายน) 
๓.๑๒.๖ การทอดกฐินผ้าป่า 
๓.๑๒.๗ ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต)ระหว่างเดือนสิบสองเป็ง(วัน

เพ็ญเดือนสิบสอง) - เดือนเก๋ียงเป็ง (วันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด) 
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๓.๑๒.๘ ประเพณีล่องสะเปาชุมชนบ้านฟ่อน กําหนดวันจัดงานหลังวันออก
พรรษา ๑ วัน 

๓.๑๒.๙ ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ หรือ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน มกิีจกรรมการประกวดกระทงขบวนแห่รื่นเรงิ  

๓.๑๒.๑๐ประเพณีเข้าพรรษา ตรงดับ ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ หรือระหว่างเดือน
กรกฎาคม มีกิจกรรมถวายเทยีนพรรษาและพิธีทางสงฆ์ 

๓.๑๒.๑๑ ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เดือนมกราคม มกิีจกรรมตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง 

๓.๑๒.๑๒ ประเพณีทําบุญสมโภชพระธาตุ มีกิจกรรมทําบุญสวดเบิกพระ
ธาตุตามประเพณี (สรงน้ําพระธาตุ) 

๓.๑๓ การสาธารณสุข เทศบาลเมืองเขลางค์นครไม่มีสถานบริการสาธารณสุข            
ในความดูแลแต่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข จํานวน ๗คนที่รับผิดชอบงานตามภารกิจที่
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบด้วย งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่องานสัตวแพทย์ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษา
ความสะอาด งานเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษ และงาน
กองทุนสุขภาพ โดยมีเครือข่ายการดําเนินงานด้านสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่  จํานวน  ๗  แห่ง 

มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)จํานวน ๑,๔๕๑คน 
๓.๑๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แหล่งน้ําแม่นํ้าสําคัญที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คือ แม่นํ้าวัง
ที่ไหลผ่านช่วงตําบลปงแสนทอง และตําบลชมพู เป็นระยะทางประมาณ ๑๒กิโลเมตรนอกจากน้ียังมี
แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร อาทิ ห้วยพูนก  ห้วยป่านาด  ทะเลสาบวังเฮือ สถานีสูบนํ้าลําปางกลาง
ตะวันตก สถานีสูบนํ้าบ้างวังแคว้ง และโครงการสูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มทํานาบ้านกล้วย 

ขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครปัจจุบันเทศบาล 
ดําเนินการจัดเก็บขยะเอง มีปริมาณ ๔๕ – ๕๐ ตันต่อวัน และจ้างเหมาเอกชนในการกําจัดขยะ โดยมี
บ่อกําจัดต้ังอยู่ในตําบลกล้วยแพะจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมีการประกอบกิจการพานิชย์และ
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ทําให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี 

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า๔๓ 
 

๒.๗ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
เกศราภรณ์  สัตยาชัย (๒๕๔๖) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการ แบบ (One Stop Service) จุดเดียวเบ็ดเสร็จของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า 

๑. ประชาชนผู้มาใช้บริการ มีความพึงพอใจเก่ียวกับการให้บริการโดยส่วนรวม            
อยู่ในระดับมาก 

๒. ประชาชนผู้มาใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ฝ่ายที่มาขอใช้
บริการสํานักงานเขตที่มาขอใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจเก่ียวกับการให้บริการไม่แตกต่าง
กัน 

๓. ประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจเก่ียวกับ               
การให้บริการท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยท่ีประชาชนที่มีการศึกษา            
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการแตกต่างจากประชาชน          
ที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

๔. ประชาชนท่ีมาขอใช้บริการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการให้บริการ          
ณ ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คือ ควรเพ่ิมจํานวนเก้าอ้ีน่ังรอ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบในการติดต่อราชการให้มากขึ้น ควรเพ่ิมความยืดหยุ่นในการติดต่อราชการ ด้านอาคาร
สถานที่ คือ ที่จอดรถไม่เพียงพอ สถานที่ในการให้บริการคับแคบ และควรมีเจ้าหน้าที่อํานวยความ
สะดวกในการจอดรถให้มากกว่าน้ี ด้านเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เสนอว่ามีจํานวนไม่เพียงพอและ
ควรมีหน่วยงานให้คําปรึกษาโดยเฉพาะ 

สุวนิชศิลาอ่อน(๒๕๓๘)ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและ
กระบวนการให้บริการของสํานักงานเทศบาลเมืองนครนายก พบว่า ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองนครนายกด้านสาธารณูปโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดับค่อนข้างมากการบริการด้านสาธารณูปโภค๔งานกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากในงานปกครองพึง
พอใจค่อนข้างมากในงานโยธาและงานรักษาความสะอาด พึงพอใจปานกลางในงานอนามัย 

สาเหตุของความไม่พึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 
๑. งานอนามัยสาเหตุของความไม่พึงพอใจคือความก้าวหน้าและพัฒนาของระบบ

บริการที่ให้ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการท่าทีและมารยาทของเจ้าหน้าที่ในการบริการ 
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๒. งานรักษาความสะอาดสาเหตุสําคัญของความไม่พึงพอใจคือความก้าวหน้าและ
พัฒนาของระบบบริการที่ให้ความสม่ําเสมอต่อเน่ืองจากในกระบวนการให้บริการและท่าทีมารยาท
ของเจ้าหน้าที่ในการบริการ 

๓. งานโยธาสาเหตุสําคัญของคนไม่พึงพอใจคือความก้าวหน้าและพัฒนาของระบบ
บริการความปลอดภัยในกระบวนการให้บริการและความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ในการบริการ 

๔. งานร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์สาเหตุของความไม่พึงพอใจคือความก้าวหน้า
และพัฒนาของระบบการบริการท่ีให้ความสม่ําเสมอต่อเน่ืองในกระบวนการให้บริการความเสมอภาค          
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ณัฐวุฒิ  พิริยะจิระอนันต์ (๒๕๔๔) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการ
ให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่ในงานด้านการศึกษาและกองคลังตามลําดับ สําหรับกอง
สาธารณสุขและกองช่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับน้อยในรายละเอียดของ
งานด้านกองการศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน สําหรับด้านกองคลัง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากทุกอย่าง ยกเว้นด้านอากรสัตว์ งานพัฒนาชุมชน และงาน
สังคมสงเคราะห์ ที่มีอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย แต่สําหรับงานกองสาธารณสุขและงาน กองช่างใน
รายละเอียดของทุกงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยในทุกด้าน 

สําหรับความพึงพอใจในด้านการบริการ ด้านค่าธรรมเนียม ด้านสถานที่ ด้านพนักงาน             
ที่ให้บริการ ด้านอุปกรณ์ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านขั้นตอนที่ ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องการติดต่อสื่อสารและสถานที่ในระดับความพึงพอใจมาก สําหรับ
ด้านพนักงาน ด้านการบริการ ด้านอุปกรณ์ ด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านค่าธรรมเนียมมีความ
พึงพอใจน้อย ตามลําดับ ด้านการบริการ ด้านพนักงาน ด้านอุปกรณ์ ด้านสถานที่ ด้านการ
ติดต่อสื่อสารและด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับปัญหาน้อย ตามลําดับ 
 บุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ (๒๕๔๖) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ต่อผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ในแต่ละด้าน คือ มีความพอใจด้านคุณสมบัติของผู้บริหารในระดับมาก 
มีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และด้านผลงานของผู้บริหารในระดับปานกลางปัจจัย
ส่วนตัวของประชาชนประกอบด้วยอายุ ระดับการศึกษาและภูมิลําเนามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
ผู้บริหาร 
 ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญและคณะ (๒๕๕๗)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาเร่ืองการ
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ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของเทศบาลนครสงขลา 
เพ่ือศึกษาความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการให้บริการของเทศบาลนครสงขลา 
และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของเทศบาล
นครสงขลา ประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่มารับบริการจากเทศบาลนครสงขลา รวมทั้งสมาชิกสภา
เทศบาลนครสงขลา โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก ทั้งหมด ๔๐๐คน ใช้
ตัวสถิติวิเคราะห์ คือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ ๓๙๐คน
ไม่สามารถนับค่าได้จํานวน ๑๐คนผลการวิจัยพบว่า 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการพบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ
การให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม 
และงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร์ 
ตามลําดับ 

๒. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งาน
เคาน์เตอร์เซอร์วิสศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมี
ระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร์
ตามลําดับ 

๓. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วน
หน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตา
หลวงงานทะเบียนราษฎร์และศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษตามลําดับ 

๔. ด้านผลสัมฤทธ์ิการให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจด้าน
ผลสัมฤทธิ์การให้บริการ ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วน
หน่วยงานท่ีประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตา
หลวง ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ และงานทะเบียนราษฎร์ตามลําดับ 

๕. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทุกด้าน รวมทุกหน่วยงาน พบว่าประชาชนผู้มารับ
บริการของเทศบาลนครสงขลามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งาน
เคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนหน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่
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ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตาหลวงศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ และงานทะเบียน ตาม
ลําดับข 

๖. ปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า ควรเพ่ิมที่จอดรถในการให้บริการ อยากให้เพ่ิม
หนังสือพิมพ์รายวันไว้บริการระหว่างรอตรวจ เพ่ิมเตียงผู้ป่วยให้มากขึ้น/รถพยาบาลประจํา อยากให้มี
ยามประจํา/ไฟฟ้าหน้ากําแพงประตูเจ้าหน้าที่ควรมีเครื่องแบบที่ชัดเจนเป็นแบบแผนเดียวกัน เพ่ือ
ป้องกันการสับสนระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้ใช้บริการ การเรียกช่ืออยากให้เรียกซ้ํา ๒ครั้ง หรือ
ใช้ไมโครโฟนก็ได้เพ่ือสะดวกแก่การได้ยิน เพราะอาจมีบางท่านที่มีปัญหาทางหูการเรียกช่ือให้เสียงดัง
กว่าน้ี 
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บทท่ี  ๓ 
           วิธีการประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผลครั้ ง น้ีจะใช้กรอบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยกําหนดเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ โดยจะต้องมี
ความสอดคล้องกับคู่มือการติดตามประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งจะดําเนินการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
เฉพาะที่ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ ๖ ด้านและ
โครงการตามแผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ที่
สําคัญจะมุ่งเน้นพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลภายในเทศบาลและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เข้าใจถึงระบบและกระบวนการในการติดตามและประเมินผล
ภายในเพ่ือที่จะสามารถดําเนินการติดตามและประเมินผลด้วยตนเองในอนาคต 

 
๓.๑ รูปแบบการประเมิน 

การติดตามประเมินผลครั้งน้ีใช้รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง                    
กับโครงการและด้วยข้อจากัดด้านเวลาและพื้นที่ที่กว้าง ทีมติดตามประเมินผลจึงจัดกระบวนการ              
ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

๑.ขั้นตอนการทําความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางการติดตามประเมินผลระหว่างทีม
ประเมินผลภายนอกและทีมประเมินผลภายในของเทศบาล เพ่ือให้ทุกฝ่ายในเทศบาลได้เห็น
ความสําคัญ และทราบแนวทางของการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะให้ทุกคนให้ความร่วมมือและเข้า
มามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลในคร้ังน้ี 

๒. ขั้นการประเมินผลการดําเนินงาน เป็นขั้นการวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมและแต่ละรายยุทธศาสตร์  โดยเน้นที่ความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนินงานที่จะนําไปสู่การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชน  รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาล  

๓. บทเรียนสําคัญที่ได้รับจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แล้วนําสิ่งที่ได้รับไปพัฒนา
และปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในปีต่อไป  
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๓.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลทีมติดตามและประเมินผลจะใช้วิธีการหลายวิธีประกอบกัน ได้แก่ 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (๒๕๖๐ -
๒๕๖๒) รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการดําเนินงานราย
กิจกรรมรายงานการติดตามประเมินผลภายใน 

๒. การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้แบบสอบถามโดย
การสุ่มตัวอย่างจาก ๖๓ ชุมชน โดยมีรายละเอียดการกระจายของกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 

 
ลําดับ
ที่ 

 
หมู่ที่ 

 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

 
จํานวนประชากร

 
ร้อยละ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

๑ ๑ บ้านปงแสนทอง ๑๐๓๒ ๑.๗๕ ๔๒.๐๐ 
๒ ๑ บ้านศรีกํ้า ๓๐๘ ๐.๕๒ ๑๓.๐๐ 
๓ ๒ บ้านหมอสม ๑๓๖๑ ๒.๓๑ ๕๖.๐๐ 
๔ ๒ บ้านวังแคว้ง ๔๗๕ ๐.๘๑ ๑๙.๐๐ 
๕ ๓ บ้านลําปางกลางตะวันตก ๑๕๓๔ ๒.๖๑ ๖๓.๐๐ 
๖ ๔ บ้านป่าตันกุมเมือง ๖๐๒ ๑.๐๒ ๒๕.๐๐ 
๗ ๔ บ้านป่ากล้วย ๘๖๒ ๑.๔๗ ๓๕.๐๐ 
๘ ๕ บ้านหลวง ๖๔๙ ๑.๑๐ ๒๖.๐๐ 
๙ ๕ บ้านไร่นาน้อย ๙๐๔ ๑.๕๔ ๓๗.๐๐ 
๑๐ ๕ บ้านหนองบัว ๖๐๔ ๑.๐๓ ๒๕.๐๐ 
๑๑ ๖ บ้านทุ่งกู่ด้าย ๑๔๑๓ ๒.๔๐ ๕๘.๐๐ 
๑๒ ๗ บ้านกาดใต้ ๑๔๑๐ ๒.๔๐ ๕๘.๐๐ 
๑๓ ๗ บ้านกาดโป่ง ๒๕๒ ๐.๔๓ ๑๐.๐๐ 
๑๔ ๗ บ้านช้าง ๑๗๐ ๐.๒๙ ๗.๐๐ 
๑๕ ๘ มงคลกาญจน์ ๒๒๑ ๐.๓๘ ๙.๐๐ 
๑๖ ๘ บ้านสบตุ๋ย ๑๘๔๖ ๓.๑๔ ๗๕.๐๐ 
๑๗ ๙ บ้านแม่กืย ๘๗๖ ๑.๔๙ ๓๖.๐๐ 
๑๘ ๙ บ้านสําเภา ๔๘๙ ๐.๘๓ ๒๐.๐๐ 
๑๙ ๑๐ บ้านหนองห้าตะวันตก ๗๕๕ ๑.๒๘ ๓๑.๐๐ 
๒๐ ๑๑ บ้านไร่ข่วงเปา ๑๒๘๘ ๒.๑๙ ๕๒.๐๐ 
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ลําดับ
ที่ 

 
หมู่ที่ 

 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

 
จํานวนประชากร

 
ร้อยละ 

กลุ่ม 
ตัวอย่าง 

๒๑ ๑๑ บ้านไร่สันติสุข ๕๔๑ ๐.๙๒ ๒๒.๐๐ 
๒๒ ๑ บ้านย่าเป้า ๑๓๘๐ ๒.๓๕ ๕๖.๐๐ 
๒๓ ๒ บ้านฟ่อน ๒๔๙๗ ๔.๒๕ ๑๐๒.๐๐ 
๒๔ ๒ บ้านห้วยหล่อ ๓๙๑ ๐.๖๖ ๑๖.๐๐ 
๒๕ ๓ บ้านศาลาดอน ๑๑๖๒ ๑.๙๘ ๔๗.๐๐ 
๒๖ ๔ บ้านศรีหมวดเกล้า๑ ๑๑๕๒ ๑.๙๖ ๔๗.๐๐ 
๒๗ ๔ บ้านศรีหมวดเกล้า๒ ๑๐๔๙ ๑.๗๘ ๔๓.๐๐ 
๒๘ ๕ บ้านกาดเมฆตะวันตก ๙๔๔ ๑.๖๑ ๓๙.๐๐ 
๒๙ ๕ บ้านกาดเมฆตะวันออก ๑๑๐๓ ๑.๘๘ ๔๕.๐๐ 
๓๐ ๖ บ้านศรีปงชัย ๓๘๔ ๐.๖๕ ๑๖.๐๐ 
๓๑ ๗ บ้านชมพู ๘๒๔ ๑.๔๐ ๓๔.๐๐ 
๓๒ ๗ บ้านจอมเมือง ๓๔๑ ๐.๕๘ ๑๔.๐๐ 
๓๓ ๘ บ้านหนองยาง ๑๔๗๓ ๒.๕๐ ๖๐.๐๐ 
๓๔ ๙ บ้านหนองหัวหงอก ๑๑๓๐ ๑.๙๒ ๔๖.๐๐ 
๓๕ ๙ บ้านแพะดอนตัน ๔๓๘ ๐.๗๔ ๑๘.๐๐ 
๓๖ ๑๐ บ้านต้า ๑๙๑๔ ๓.๒๕ ๗๘.๐๐ 
๓๗ ๑๑ บ้านลําปางกลางตะวันออก ๑๔๗๗ ๒.๕๑ ๖๐.๐๐ 
๓๘ ๑๒ บ้านร้อง ๑๐๐๖ ๑.๗๑ ๔๑.๐๐ 
๓๙ ๑๓ บ้านกลางทุ่ง ๒๑๘ ๐.๓๗ ๙.๐๐ 
๔๐ ๑๓ บ้านป่าแลว ๑ ๔๘๐ ๐.๘๒ ๒๐.๐๐ 
๔๑ ๑๔ บ้านหนองเจริญ ๓๗๓ ๐.๖๓ ๑๕.๐๐ 
๔๒ ๑ บ้านป่าขาม ๖๒๗ ๑.๐๗ ๒๖.๐๐ 
๔๓ ๑ ลําปางคูณ ๗๗๙ ๑.๓๒ ๓๒.๐๐ 
๔๔ ๒ บ้านบุญเกิด ๑๗๒๑ ๒.๙๓ ๗๐.๐๐ 
๔๕ ๒ สันติภาพ ๗๐๘ ๑.๒๐ ๒๘.๐๐ 
๔๖ ๒ ธนวรรณ ๕๕๕ ๐.๙๔ ๒๓.๐๐ 
๔๗ ๓ บ้านโทกหัวช้าง ๑๖๘๙ ๒.๘๗ ๖๘.๐๐ 
๔๘ ๔ บ้านผาลาด ๙๖๒ ๑.๖๔ ๔๐.๐๐ 
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ลําดับ
ที่ 

 
หมู่ที่ 

 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

 
จํานวนประชากร

 
ร้อยละ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

๔๙ ๔ อ่ิวเมี่ยนบ้านผาลาด ๒๘๕ ๐.๔๘ ๑๒.๐๐ 
๕๐ ๕ บ้านหนองปล้อง ๗๓๐ ๑.๒๔ ๓๐.๐๐ 
๕๑ ๕ ศรีพูนทรัพย์ ๑๘๙ ๐.๓๒ ๘.๐๐ 
๕๒ ๖ บ้านกอกชุม ๑๖๐๙ ๒.๗๔ ๖๖.๐๐ 
๕๓ ๖ จิตต์อารีวิจเลจ ๑ ๓๘๖ ๐.๖๖ ๑๖.๐๐ 
๕๔ ๗ บ้านหนองห้าตะวันออก ๗๖๒ ๑.๓๐ ๓๑.๐๐ 
๕๖ ๗ บ้านหนองวัวเฒ่า ๓๔๓ ๐.๕๘ ๑๔.๐๐ 
๕๗ ๘ บ้านหัวทุ่งสามัคคี ๑๐๔๐ ๑.๗๗ ๔๒.๐๐ 
๕๘ ๑ บ้านกล้วยหลวง ๒๖๖๖ ๔.๕๓ ๑๐๘.๐๐ 
๕๙ ๒ บ้านกล้วยแพะ ๑๙๓๒ ๓.๒๙ ๗๙.๐๐ 
๖๐ ๒ บ้านประสบสุข ๑๒๒ ๐.๒๑ ๕.๐๐ 
๖๑ ๓ บ้านกล้วยม่วง ๑๒๙๕ ๒.๒๐ ๕๒.๐๐ 
๖๒ ๔ บ้านหัวฝาย ๑๗๒๖ ๒.๙๓ ๗๐.๐๐ 
๖๓ ๕ บ้านกล้วยกลาง ๗๘๗ ๑.๓๔ ๓๒.๐๐ 

รวม ๕๘,๘๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐
 
๓.๓ การวิเคราะห์และนาํเสนอผลการประเมิน 

๓.๓.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
๑.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 
๒.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติ

สําเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมจากประชาชนในพ้ืนที่ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและการวิเคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

๓.๓.๒ การนําเสนอผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์    
โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบจากแหล่งต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้ 
การดําเนินเกิดผลสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
โดยเน้นการวิเคราะห์อธิบายสภาพของปรากฏการณ์ที่เช่ือมโยงระหว่างกระบวนการและเป้าหมาย
ของการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 
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ระดับการแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานจากแบบสอบถามซ่ึงใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ด (Likert’s scale)              
จะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น ๕ ลําดับ คือ 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑-๑๐ 
คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี 

 
คะแนน   ระดับความพงึพอใจ 
๘.๐๑-๑๐.๐๐  มากที่สุด 
๖.๐๑-๘.๐๐  มาก 
๔.๐๑-๖.๐๐  ปานกลาง 
๒.๐๑-๔.๐๐  น้อย 
๐.๐๑-๒.๐๐  น้อยที่สุด 

 
ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดําเนิน

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จะใช้เกณฑ์คะแนน  ดังน้ี 
 

คะแนน   ระดับความพงึพอใจ    
 ๒.๕๐-๓.๐๐   มาก 
 ๑.๕๐-๒.๔๙   ปานกลาง 

  ๑.๐๐-๑.๔๙    น้อย 
๓.๓.๔การวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการโครงการด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานจะใช้การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
 ระดับการแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ด (Likert’s 
scale) จะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น ๕ ลําดับ คือ 

มาตราส่วน          คะแนน 
  ระดับมากที่สุด     ๕ 
  ระดับมาก     ๔ 
  ระดับปานกลาง     ๓ 
  ระดับน้อย     ๒ 
  ระดับน้อยที่สุด     ๑ 
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ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริการ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะใช้เกณฑ์คะแนน  ดังน้ี 
 

   คะแนน    ระดับ       ร้อยละ 
๔.๒๑ – ๕.๐๐   มากที่สุด    ๙๐ – ๑๐๐ 
๓.๔๑ – ๔.๒๐   มาก     ๗๐ - ๘๙ 
๒.๖๑ – ๓.๔๐   ปานกลาง    ๕๐ - ๖๙  
๑.๘๑ – ๒.๖๐    น้อย     ๓๐ - ๔๙ 
ตํ่ากว่า ๑.๘๐   น้อยที่สุด      ๐ – ๒๙ 
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บทท่ี๔ 
ผลการประเมินผล 

 
ในบทน้ีผู้ศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลส่วนต่างๆคือการเก็บข้อมูล

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีประเด็นการนําเสนอแบ่งเป็น  ๓  ส่วนดังน้ีคือ 

ส่วนที่ ๑  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ส่วนที่ ๒  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
            และความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน 
ส่วนที่ ๓ ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการโครงการด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

ส่วนท่ี ๑  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
๔.๑ ผลการติดตามการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60) 
 
จากการติดตามการนําแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– 
๒๕๖๒) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ – ๓และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ – ๓ จํานวนทั้งสิ้น ๒๘๙ โครงการ งบประมาณ  ๔๒๑,๘๙๗,๗๕๔.-
บาท (สี่ร้อยย่ีสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) โครงการบรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕60 จํานวน ๑๗๓ โครงการ โอน
งบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 1 โครงการ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน ๕๙
โครงการ รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น ๒๓๓ โครงการ งบประมาณ ๓๐๕,๐๓๖,21๖.๑๕.-บาท (สาม
ร้อยห้าล้านสามหมื่นหกพันสองร้อยสิบหกบาทสิบห้าสตางค์) แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละ
ด้าน ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

โครง 
การใน
แผน ฯ 

โครงการ 
ท่ีนํามา

ดําเนินงาน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณใน
แผน ฯ 

งบประมาณท่ี
นํามาพัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ทีเบิกจ่าย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์
พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
การบริการ
สาธารณะและ

137 99 72.26 154,934,500 120,594,870 77.84 21,131,230 17.52 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

โครง 
การใน
แผน ฯ 

โครงการ 
ท่ีนํามา

ดําเนินงาน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณใน
แผน ฯ 

งบประมาณท่ี
นํามาพัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ทีเบิกจ่าย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พัฒนาระบบ 
ผังเมือง 
๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

31 29 93.55 28,476,400 22,120,290 77.68 13,676,888 61.83 

๓.ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
การบริหาร
จัดการองค์กร
และชุมชนเพ่ือ
มั่นคงและเป็น
ธรรมในสังคม 

45 45 100 46,414,643 18,780,315 40.46 5,002,802 26.64 

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

8 3 37.50 920,000 205,000 22.28 195,059 95.15 

๕. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม คุณภาพ
ชีวิตและความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

53 46 86.79 118,172,211 113,308,741.15 95.88 109,421,140 96.57 

๖. ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

15 11 73.33 72,980,000 30,027,000 41.14 7,149,694 23.81 

รวม 289 233 80.62 421,897,754 305,036,216.15 72.30 156,576,813 51.33 

ตารางแสดงข้อมูลโครงการพัฒนา  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕60 
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โดยมีโครงการที่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 125 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน  22 โครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 69 โครงการและยกเลิกโครงการ17 โครงการ แยก
เป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

จํานวน
โครงการ 

การดําเนินงาน 
ดําเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ร้อยละ ระหว่าง
ดําเนิน 
การ 

ร้อยละ ยังไม่ได้
ดําเนิน 
การ 

ร้อยละ ยกเลิก ร้อยละ 

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

99 26 26.26 14 14.14 58 58.59 1 1.01 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อย่างยั่งยืน 

29 23 79.31 1 3.45 2 6.90 3 10.34 

๓ . ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการองค์กรและชุมชน 
เพ่ือมั่นคงและเป็นธรรมใน
สังคม  

45 33 73.33 3 6.67 1 2.22 8 17.78 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมสร้าง         
ความเข้มแข็งของภาค
เกษตรโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 

3 3 100 0 0 0 0 0 0 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม  คุณภาพชีวิต  และ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

46 38 82.61 0 0 0 0 8 17.39 

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

11 5 45.46 4 36.36 2 18.18 0 0 

รวม 233 128 54.94 22 9.44 63 27.04 20 8.58 

 
ตารางแสดงข้อมูลผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕60 

๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ
ผังเมืองบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) , แผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑ –๓และบัญชี
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ – ๒   
จํานวน ๑๓7  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 154,934,500.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60โครงการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ และ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า๕๖ 
 

โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี พ.ศ. ๒๕60 เป็นเงินทั้งสิ้น  120,594,870.- บาท  
ดําเนินการแล้วเสร็จ 29 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน  14  โครงการ โดยขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหน้ีผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
แล้วโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 58โครงการซึ่งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียัง
มิได้ก่อหน้ีผูกพัน ซึ่งสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้ความเห็นชอบแล้ว และยกเลิกการดําเนิน
โครงการให้ความรู้การจัดการผังเมือง ผังเมืองชุมชน และควบคุมอาคาร ฯ จํานวน ๔ ตําบลภายใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน   
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕๖2) , แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑ และ ๓และบัญชีเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ – 3   จํานวน 31 
โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 28,476,400.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จํานวน 29 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 28,476,400.-บาท ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 23  โครงการ ระหว่างดําเนินการ 1 โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้
ก่อหน้ีผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
จํานวน 2 โครงการซึ่งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันซึ่งสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นครให้ความเห็นชอบแล้วและยกเลิกการดําเนินโครงการจํานวน 3  โครงการดังน้ี (๑) 
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ เน่ืองจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ ด้วยมีระยะเวลาการ
ดําเนินการที่จํากัด (๒) โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการอ่ืน ๆ ในตัวแทนของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เน่ืองจากไม่มีการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร และ(๓) โครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เน่ืองจาก
ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

๔.๑.๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน            
เพื่อม่ันคง และเป็นธรรมในสังคม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕
60– ๒๕๖2) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕๖2) ฉบับเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) 
ครั้งที่ ๑ – 3 จํานวน 45 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 46,414,643.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จํานวน 45 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
18,780,615.- บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ 32 โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 3  โครงการ 
โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหน้ีผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้วโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ  จํานวน 2 โครงการซึ่งขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันจากสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครและยกเลิกการดําเนิน
โครงการ จํานวน ๗ โครงการ ดังน้ี  (๑) โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบตกแต่งภายในอาคาร
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สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เน่ืองจากโครงการดังกล่าวเป็นการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน 
สําหรับใช้ ณ อาคารสํานักงานเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งมีกําหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่ง
เมื่อครบกําหนดตามสัญญาจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นครให้แล้วเสร็จตามสัญญาการจ้างได้ โดยปริมาณงานท้ังหมดภายหลังครบ
สัญญาจ้างได้ร้อยละ ๒๑ ของปริมาณงานทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการพิจาณาตรวจการจ้าง ได้เสนอ
ความเห็นว่า หากไม่ยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวอาจจะทําให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้รับความ
เสียหาย ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากอาคารสํานักงานในการปฏิบัติงานและจัดบริการให้แก่
ประชาชน ทําให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครสูญเสียโอกาสในการพัฒนา สูญเสียทั้งมูลค่าของทรัพย์สิน 
ที่ดินที่ไม่สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและการจัดบริการสาธารณะได้ทันตาม
กําหนดเวลา ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงใช้สิทธิตามสัญญาจ้างข้อ ๕ ข้อ ๑๖ 
ข้อง ๑๗ และข้อ ๑๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ บอกเลิกสัญญาจ้างเลขท่ี 
๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ดังน้ันจึงไม่สามารถดําเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
ตกแต่งภายในอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ (๒) โครงการเปิดบ้าน สานสัมพันธ์
เครือข่ายการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เน่ืองจากมติในที่ประชุมคณะผู้บริหารส่วนราชการคร้ัง
ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เห็นควรยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการเปิดบ้าน
สานสัมพันธ์เครือข่ายการพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ประกอบกับได้รับการทักท้วงจาก
หน่วยงานตรวจสอบถึงการกําหนดเป้าหมายการดําเนินในโครงการที่ระบุชัดเจนเฉพาะสื่อมวลชน ซึ่ง
ไม่เกิดผลประโยชน์โดยตรงกับประชาชน ดังน้ัน งานประชาสัมพันธ์เห็นควรยกเลิกการดําเนินการ
โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์เครือข่ายการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (๓) โครงการปรับปรุง
เทศบัญญัติ เน่ืองจากกฎหมายแม่บทยังไม่ชัดเจนเรื่อง ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย (๔) 
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้
ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  และได้ลงประกาศเม่ือวันที่ 28 กันยายน 
2559  โดยระเบียบดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ซึ่งตามระเบียบ ข้อ 3 ให้แก้ไขคําว่า “แผนพัฒนาสามปี”  เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ทุก
แห่ง  ข้อ 4 ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” “แผนพัฒนาสาม
ปี” “โครงการพัฒนา” “การเพ่ิมเติม” และ “การเปลี่ยนแปลง”งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจึง
ยกเลิกโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) (๕) โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เน่ืองจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองเข
ลางค์นครไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของเทศบาล  (๖) โครงการจัดการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเน่ืองจาก   ตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาแต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2559 จึงไม่ได้
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ดําเนินการจัดการเลือกต้ัง (๗) โครงการเทศบาลพบประชาชน เน่ืองจากมีข้อทักท้วงจากสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  เห็นควรชะลอโครงการ  

๔.๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค เกษตร 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง           
เขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐- ๒๕๖๒)ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ จํานวน ๘ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒0,000.-บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60จํานวน  ๓  โครงการ  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐๕,๐๐๐.-บาท ดําเนินการแล้วเสร็จทั้ง๓ โครงการ  

๔.๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน  
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) และแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๓ จํานวน และ
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ 
จํานวน  ๕๓ โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๑๗๒,๒๑๑.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕60  จํานวน  ๔๖ โครงการ เป็นเ งินทั้ งสิ้น 113,
๓๐๘,๗๔๑.๑๕  บาท  ดําเนินการแล้วเสร็จ ๓๖ โครงการ ยังไม่ได้ดําเนินการ ๕ โครงการซึ่งขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันจากสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครและยกเลิกการ
ดําเนินโครงการจํานวน  ๘  โครงการ คือ (๑) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมือง      
เขลางค์นคร (๒) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้าน
ฟ่อน และชุมชนบ้านชมพู) (๓) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานวัดลําปางกลาง
ตะวันตก เน่ืองจากอยู่ในช่วงไว้ทุกข์แสดงความอาลัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (๔) โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเขตเมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เน่ืองจาก 
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเป็นผู้ประสานการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน จปฐ. กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่ (๕) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทย ยังไม่มีแนวทางการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนสมทบกองทุน
สวัสดิการที่ชัดเจน สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงขอให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครระงับการเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จนกว่าจะมีแนวทางเบิกจ่ายเงิน ฯ 
ดังกล่าวที่ชัดเจน (๖) โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เน่ืองจากไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป แต่เทศบาลแนะนําให้ อสม.เสนอขอรับงบประมาณการ
ดําเนินโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (๗) โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้า เน่ืองจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ ด้วยมีระยะเวลาการดําเนินการที่จํากัด  (๘) โครงการ
สนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เน่ืองจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครไม่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลในการดําเนินงาน 
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๔.๑.๖ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเข
ลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ และคร้ังที่ ๓ จํานวน ๑๕ โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น ๗2,๙80,000- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๑ โครงการเป็น
เงินทั้งสิ้น ๓0,๐๒๗,000.- บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ อยู่ระหว่างการดําเนินการ  
จํานวน ๔ โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหน้ีผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้วและยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการ  
ซึ่งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันจากสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

๔.๒ สรุปผลการติดตาม 

ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐– ๒๕๖๒) , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) ฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๑ – ๓และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- 
๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ - 3 ที่นํามาดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕60 
รวมทั้งสิ้น 233 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 305,036,216.15- บาท ดังน้ี 

๔.๒.๑ ประเด็นการติดตามด้านระยะเวลา ปรากฏว่ามีโครงการท่ีดําเนินการแล้ว
เสร็จทั้งสิ้นจํานวน  128 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 54.94 โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน  
22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.44 โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 27.04 และยกเลิกโครงการ จํานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.58 

๔.๒.๒ ประเด็นการติดตามด้านค่าใช้จ่าย  ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายของโครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จเป็นเงินทั้งสิ้น 156,576,813.- บาท จากงบประมาณดําเนินการของโครงการ
ที่ต้ังไว้ จํานวน 305,036,216.15 บาท ทําให้การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จคิดเป็นร้อยละ 51.33 งบประมาณผูกพันในโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ เป็นเงิน
จํานวน26,099,661.- บาท งบประมาณที่ยังไม่ได้ดําเนินการ เป็นเงินจํานวน 81,629,875.-บาท 
และยกเลิกการดําเนินโครงการ เป็นเงินจํานวน 1,835,000.-บาท โดยเป็นโครงการพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง, การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน , การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
องค์กรและชุมชนเพ่ือความม่ันคง และเป็นธรรมในสังคม,การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของชุมชน และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ สรุปผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จากการประเมินผลงานแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

สามปี (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕๖2) , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) 
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ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑ –๓และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ – ๓   โครงการตามประเด็นการประเมินผลว่า  โครงการในแผนพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๖  ด้าน  บรรลุวัตถุประสงค์สาขาการพัฒนาที่กําหนดไว้ดังน้ี 

 
๔.๓.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ 

ผังเมือง 
แนวทางพัฒนา 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนา
ระบบผังเมือง  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ฉบับ
เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑ –๓และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ – ๒   จํานวน ๑๓7  โครงการ  งบประมาณ  154,934,500.-  บาท 
นําไปปฏิบัติจํานวน  99  โครงการ  งบประมาณ  120,594,870.- บาท  ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่
เก่ียวข้องกับการก่อสร้างและถนน  ระบบระบายนํ้า  ขยายเขตประปา  และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สามารถบรรลุตามแนวทางที่กําหนดไว้เพียง๒ ข้อ  

๔.๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
แนวทางพัฒนา 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 
 พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า 

สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้

ที่หลากหลาย 
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืนที่

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕๖2) , แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑ และ ๓และบัญชีเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ – 3   จํานวน 31 
โครงการ งบประมาณ 28,476,400.- บาท นําไปปฏิบัติจํานวน  29  โครงการ  งบประมาณ  
22,120,280.- บาท  ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์
พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่าสามารถปรับตัวเท่าทันกับ
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การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนสามารถบรรลุตามแนวทางที่กําหนดทั้ง6 ข้อและมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ  
จํานวน  1  โครงการ  โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ  และโครงการที่ยกเลิก
ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ 

๔.๓.๓  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน             
เพื่อความม่ันคงและเป็นธรรมในสังคม  

 แนวทางพัฒนา 

 ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ   
คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย  

และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพ่ือความมั่นคง
และเป็นธรรมในสังคมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ.๒๕60– ๒๕๖2) 
และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕๖2) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 และ
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ – 3 
จํานวน 45 โครงการ งบประมาณ 46,414,643.-บาท นําไปปฏิบัติ จํานวน 45 โครงการ  
งบประมาณ 18,780,315.- บาท สามารถบรรลุตามแนวทางที่กําหนดไว้ทั้ง6 ข้อ ถึงแม้ว่าจะมี
โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ  3 โครงการโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ  และ
ยกเลิกโครงการ จํานวน 8 โครงการ 

๔.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 

 

แนวทางพัฒนา 
 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรท้ังระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถ 

ของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 
 ส่งเสริมส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง กลุ่ม เครือข่าย และสถาบันทางการเกษตร 
 ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง           
เขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 
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๒๕๖๐- ๒๕๖๒)ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ จํานวน ๘ โครงการงบประมาณ 920,๐๐๐.-บาท  นําไป
ปฏิบัติจํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 205,๐๐๐.-บาท สามารถบรรลุตามแนวทางที่กําหนดไว้เพียง 
2 ข้อ  

๔.๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 

แนวทางพัฒนา 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น               
พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ของการท่องเที่ยวในระดับชุมชน 
ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม             

และกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณการในทุกระดับ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 เตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้าน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน            

ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) และแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๓ จํานวน 
และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ครั้งที่ 
๑ จํานวน  ๕๓ โครงการ  งบประมาณ  118,172,211.-บาท นําไปปฏิบัติ จํานวน 46 โครงการ  
งบประมาณ  113,308,741.15  บาท  สามารถบรรลุตามแนวทางที่กําหนดไว้ทั้ง7 ข้อถึงแม้ว่ามี
โครงการที่ยกเลิกการดําเนินการโครงการ8 โครงการ  

๔.๓.๖ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางพัฒนา 
 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างย่ังยืน 
 ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และบริการสาธารณะในชุมชน 

โครงการตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเข
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ลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ และคร้ังที่ ๓ จํานวน ๑๕ โครงการ
งบประมาณ  72,980,000.-บาท นําไปปฏิบัติ จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 30,027,000.-
บาท สามารถบรรลุตามแนวทางที่กําหนดไว้เพียง4 ข้อ ถึงแม้ว่าจะมีโครงการที่  อยู่ระหว่างการ
ดําเนินโครงการ จํานวน  4  โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 2 โครงการ 
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สรปุผลการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๐     (ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  
 ในการสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แบ่งสถานะของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ดังนี้ 
ดําเนนิการแลว้เสร็จ   หมายถึง โครงการ/กิจกรรมทีม่ีการดําเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณในการดําเนินงานแล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
อยู่ระหว่างดาํเนนิงาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานไม่เสร็จก่อนปีงบประมาณ โดยงบประมาณโครงการ มีการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย                                    
                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไป   
                                       จ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
ยังไม่ไดด้ําเนนิงาน     หมายถึง โครงการที่ยังไม่ได้ทํา และยังไม่ได้ก่อหนี้ผู้พัน แต่มกีารขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
                                       กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณ และสภาท้องถิ่นเห็นชอบให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
ยกเลกิ                   หมายถึง  โครงการทีไ่ม่ได้ทําในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องจากมีเหตุให้ไม่สามารถดําเนินการได้ 
 
โดยผลการสรุปรายละเอียดผลการดําเนนิงาน  ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 25๖๐   ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ แยกเป็นยุทธศาสตร์ ดงันี ้
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
1 โครงการขยายเขตประปาส่วนภู มิภาค 

ภายในชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตําบลชมพ ู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(บ้านฟ่อน) 

- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตประปาภายใน
ชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณศูนย์เด็ก
เล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(บ้านฟ่อน) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ

20,000 ชุมชน 
บ้านฟ่อน  
หมู่ที่ 2 

ตําบลชมพู   
 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตประปาภายใน
ชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้าน
ฟ่อน)  ทําให้ประชาชนมีน้ําใช้

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 หน้า 88/122 ลําดับ
ที่ 1) 

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง  
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 19,518  บาท 

2 โครงการขยายเขตประปา  ภายในชุมชนบ้าน
ลําปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตําบลปงแสน
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
โ ดย ทํ าการขยาย เขตประปา 
บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อเมนประปา
บ้านหมอสม ถึงพื้นที่ภายในชุมชน
บ้านลําปางกลางตะวันตก ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 5,500 เมตร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้ า  89/122 
ลําดับที่ 2) 

5,000,000 ชุมชนบ้าน
ลําปางกลาง
ตะวันตก  
หมู่ที่ 3 
ตําบล 

ปงแสนทอง  
  

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตประปา บริเวณ
จุดเชื่อมต่อท่อเมนประปาบ้านหมอ
สม ถึงพื้นที่ภายในชุมชนบ้านลําปาง
กลางตะวันตก  ทําให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง  
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน   4,672,897    บาท 

 

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ภายในชุมชนบ้านกอกชุม  หมู่ที่ 6 ตําบล
พระบาท  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

- ก่อสร้างถังเก็บน้ําหอถังสูงแบบ
ถังแชมเปญขนาด 30 ลบ.ม.,ขุด
เจาะบ่อบาดาล,ติดตั้งถังกรองน้ํา,
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อมอุปกรณ์
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล

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

0 
 

ชุมชนบ้าน 
กอกชุม   
หมู่ที่ 6 
ตําบล 

พระบาท   

กองช่าง โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 34/
๖๐  ลงวันที่ ๑6 ส.ค. ๖๐ จํานวน 
1,500,000.- บาท 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
เมืองเขลางค์นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้ า  88/122 
ลําดับที่ 1) 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ชุมชน
บ้านหนองหัวหงอก  หมู่ ที่  9 ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โดยทําการขยาย  เขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณเสา
ไฟฟ้าต้นสุดท้ายซอย 15 หน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง  ระยะ
ไม่น้อยกว่า 400 เมตร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า  89 /122 
ลําดับที่ 1) 

250,000 
 

ชุมชนบ้าน  
หนองหัว
หงอก   
หมู่ที่ 9    

ตําบลชมพู 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณเสาไฟฟ้า
ต้นสุดท้ายซอย  15 หน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ชุมชน
บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตําบล
ชมพู ทําให้ประชาชนได้ รับความ
สะดวกและปลอดภัยในยามค่ําคืน  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  231,592  บาท 

 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุมชนบ้านกาดใต้  หมู่ที่ 7 ตําบลปงแสนทอง  

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม

60,000 ชุมชนบ้าน 
กาดใต้  

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๖๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณซอย1 

ถึงพื้นที่ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ 
ระยะไม่น้อยกว่า 120 เมตร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า   89/122 
ลําดับที่ 2) 

หมู่ที่ 7 
ตําบล 

ปงแสนทอง 
 

โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณซอย 1 ถึง
พื้นที่ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 
7 ตําบลปงแสนทอง ทําให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและปลอดภัยใน
ยามค่ําคืน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 27,370  บาท 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณซอย
ข้างวัด   ถึงทางเลี่ยงเมืองสะพาน
บ้านกาดเมฆตะวันออก ระยะ   ไม่
น้อยกว่า 1,200 เมตร   
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า  89 /122 
ลําดับที่ 3) 

800,000 ชุมชนบ้าน
หนองห้า
ตะวันออก 
หมู่ที่ 7  
ตําบล 

พระบาท 
 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โดยทําการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟสาธารณะ ภายในชุมชนบ้าน
หนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง ทําให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในยามค่ําคืน  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๖๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
จํานวน 733,670 บาท 

7 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในชุมชนเขตตําบลปงแสน
ทอง  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

- ติ ด ตั้ ง สั ญญาณไฟกระพริ บ
พลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 15 
ชุด ๆ ละ 20,000 บาท ชุมชน
บ้านสบตุ๋ย ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา 
ชุมชนป่ากล้วย พร้อมป้ายเตือน
จราจรและอุปกรณ์ อื่น  ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า   88/122 
ลําดับที่ 3) 

300,000 ชุมชนเขต
ตําบล 

ปงแสนทอง
อําเภอเมือง 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โ ดย ติด ตั้ ง สัญญาณไฟกระพ ริบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชน
เขตตําบลปงแสนทอง  จํานวน 15 
ชุด ๆ ละ 20,000 บาท ชุมชนบ้าน
สบตุ๋ย ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ชุมชน
ป่ากล้วย พร้อมป้ายเตือนจราจรและ
อุปกรณ์อื่น ๆ  ทําให้ประชาชนเกิด
ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ
ในการขับขี่ 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 300,000  บาท 

 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชน
บ้านแม่กืย หมู่ที่ 9  ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 - ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างและ
เสาไฟฟ้า ,  ตู้ควบคุมแสงสว่าง , 
พร้อมอุปกรณ์ อื่น  ๆ  ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

100,000 ชุมชนบ้าน
แม่กืย  
หมู่ที่ 9 
ตําบล 

ปงแสนทอง 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างและเสา
ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมแสงสว่าง, พร้อม
อุปกรณ์ อื่นๆ  ภายในชุมชนบ้าน
แม่กืย หมู่ที่ 9  ตําบลปงแสนทอง 
ทําให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยใน

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๖๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
พ .ศ .  2560 หน้า   88/122 
ลําดับที่ 2) 

การใช้ยานพาหนะในการขับขี่  
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 90,000  บาท 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย 3, 4, 
6, 12 หมู่ที่ 1 ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 3.00-
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
339.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  1,202.00 ตารางเมตร  
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน้า 118/122 ลําดับที่ 24 ) 

722,000 ชุมชนบ้าน
ย่าเป้า 

บริเวณซอย 
3, 4, 6, 

12  
หมู่ที่ 1 

ตําบลชมพู 
 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 

 

10 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (อุ่นไอรัก) หมู่ที่ 1 
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ขนาดความกว้างประมาณ 
5.00 เมตร ความยาวประมาณ 
375.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,875.00 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล

937,000 ชุมชนบ้าน 
ป่าขาม 

(อุ่นไอรัก)  
หมู่ที่ 1 
ตําบล 

พระบาท 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (อุ่น
ไอรัก) หมู่ที่ 1 ตําบลพระบาท  ทํา
ให้ผิวจราจรได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการสัญจร 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๗๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
เมืองเขลางค์นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า114/122 
ลําดับที่ 4 

  
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน  937,000 บาท 

11 โครงการก่อสร้างและขยายผิวถนนคอนกรีต
เส ริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันออก บริเวณซอยหมู่บ้านศรีแสงทอง 
หมู่ที่ 7 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 

- ก่ อ ส ร้ า ง และขย ายผิ ว ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหนองห้าตะวันออก ขนาด
ความกว้างประมาณ 1.00-4.00 
เ ม ต ร   ค ว า ม ย า ว ป ร ะ ม าณ 
173.00 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
332.00 ตารางเมตร  และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ .ศ .  2560 หน้า 117/122 
ลําดับที่ 18) 
 

250,000 
(-2,130) 
247,870 

ชุมชนบ้าน
หนองห้า
ตะวันออก  
บริเวณซอย
หมู่บ้าน 

ศรีแสงทอง  
หมู่ที่ 7 
ตําบล 

พระบาท   

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
ซึ่ งขออนุ มั ติกัน เงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ตามสัญญา
เลขที่ 42/60 ลงวันที่ 24 พ.ค. 60 
เป็นเงิน  224,300  บาท 
 
โอนลดงบประมาณ  ครั้งที่ 27/
๖๐ ลงวันที่ 9 ส.ค. 60  จํานวน 
2,130.-  บาท 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๗๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
12 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์    

ติกคอนกรีตภายในชุมชนศรีปงชัย  หมู่ที่ 6 
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 466.00 เมตร หรือ
พื้น ที่ ไ ม่น้อยก ว่า  2 ,097.00 
ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 119 /122 
ลําดับที่ 25)  

840,000 ชุมชนบ้าน 
ศรีปงชัย  
หมู่ที่ 6   

ตําบลชมพู 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 

 

 

13 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนอง
เจริญตั้งแต่ป้ายซุ้มประตูหมู่บ้านหนองเจริญ  
ถึงทางแยกเชื่อมคลองส่งน้ําชลประทาน หมู่
ที่ 14  ตําบลชมพู อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
 

-ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต  ภายใน
ชุมชนบ้านหนองเจริญ ตั้งแต่ป้าย
ซุ้มประตูหมู่บ้านหนองเจริญถึง
ท า ง แ ย ก เ ชื่ อ ม ค ล อ ง ส่ ง น้ํ า
ชลประทานโดยทําการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์- 

1,886,000 ชุมชนบ้าน
หนองเจริญ
ตั้งแต่ป้ายซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน
หนองเจริญ  
ถึงทางแยก

เชื่อมคลองส่ง

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านหนองเจริญตั้งแต่ป้ายซุ้มประตู
หมู่บ้านหนองเจริญ  ถึงทางแยก
เชื่อมคลองส่งน้ําชลประทาน หมู่ที่ 
14  ตําบลชมพู  ทําให้ผิวจราจรได้

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๗๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
ติกคอนกรีต  ขนาดความกว้าง
ประมาณ 5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ  960.00 เมตร หรือ
พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  4,717.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร   
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจํา  ปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า 118/122 
ลําดับที่ 22) 

น้ํา
ชลประทาน  
 หมู่ที่ 14   
ตําบลชมพู 

มาตรฐาน  ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย  
จํานวน 1,795,000 บาท 

14 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต  ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง 
ตั้งแต่บริเวณป้ายทางเข้าชุมชน หมู่ที่ 1 
ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณป้าย
ทางเข้าชุมชน โดยทําการปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดความกว้างประมาณ 5.00-
6.00 เมตร  ความยาวประมาณ 
520.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,860.00 ตารางเมตร และ

1,000,000 ชุมชนบ้าน 
ปงแสนทอง 

ตั้งแต่
บริเวณป้าย
ทางเข้า
ชุมชน  
หมู่ที่ 1     
ตําบลปง

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  ภายในชุมชนบ้าน
ปงแสนทอง  ตั้ ง แ ต่บ ริ เ วณ ป้าย
ทางเข้าชุมชน หมู่ที่ 1 ตําบลปงแสน
ทอง  ทําให้ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๗๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า114/122 
ลําดับที่ 3) 

แสนทอง 
 

โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 944,191 บาท 
  

15 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย 
บริเวณป้ายชุมชนถึงแยกบ้านหนองบัว หมู่ที่ 
5   ตําบลปงแสนทอง   อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ขนาดความกว้างประมาณ 
5.50 เมตร    ความยาวประมาณ 
640.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,520.00 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า 119/122 
ลําดับที่ 26) 

1,408,000 ชุมชนบ้านไร ่
นาน้อย  

บริเวณป้าย
ชุมชนถึงแยก
บ้านหนองบัว 

 หมู่ที่ 5  
ตําบล 

ปงแสนทอง 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดย ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่นา
น้อย บริเวณป้ายชุมชนถึงแยกบ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 5   ตําบลปงแสน
ทอง  ทําให้ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร 
 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน  1,270,000  บาท 

 

16 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองบัว  หมู่

- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ขนาดความกว้างประมาณ 

794,000 
(-44,000) 

ชุมชนบ้าน 
หนองบัว  

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๗๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
ที่ 5 ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 
 

3.70-5.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 470.00 เมตร หรือมี
พื้น ที่   ไ ม่น้อยกว่า  1,986.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า 119/122 
ลําดับที่ 27)  

750,000 หมู่ที่ 5   
ตําบล 

ปงแสนทอง 

ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนอง
บัว  หมู่ที่ 5 ตําบลปงแสนทอง  ทํา
ให้ผิวจราจรได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการสัญจร 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน 750,000 บาท 
โอนลดงบประมาณ  ครั้งที่ 31/
๖๐  ลงวันที่  15 ส.ค. 60   จํานวน  
44,000.- บาท 

17 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต  ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง 
ซอย 5,6,9 หมู่ที่ 3 ตําบลพระบาท อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต   ขนาดความกว้าง
ประมาณ 3.50-4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 645.00 เมตร หรือ
พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2,500.00  
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร   
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ 

1,125,000 ชุมชน 
บ้านโทกหัว

ช้าง  
ซอย 5,6,9 
หมู่ที่ 3  
ตําบลพระ

บาท 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต  ภายในชุมชนบ้านโทก
หัวช้าง ซอย 5,6,9 หมู่ที่ 3 ตําบล
พระบาท ทําให้ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน  848,555  บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๗๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
พ .ศ .2560 หน้า  118/122 
ลําดับที่  21) 

18 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่
บริเวณทางหลวงแผ่นดินอินทร์บุรี-เชียงใหม่ 
เข้าไปในชุมชนหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต  ขนาดความกว้างประมาณ 
5.00-6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 415.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,282 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560หน้า  113/122 
ลําดับที่ 1) 
 

800,000 ชุมชนบ้าน
หนองห้า
ตะวันออก 

ตั้งแต่บริเวณ
ทางหลวง

แผ่นดินอินทร์
บุรี-เชียงใหม่ 
เข้าไปใน

ชุมชนหนอง
ห้าตะวันออก 

หมู่ที่ 7  
ตําบลพระ

บาท 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต  ภายในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันออก ตั้งแต่บริเวณทางหลวง
แผ่นดินอินทร์บุรี-เชียงใหม่ เข้าไปใน
ชุมชนหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7  
ทํ า ใ ห้ ผิ ว จ ร า จ ร ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน  759,000   บาท 

 

19 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ 
ซอย 18 หมู่ที่ 2 ตําบลกล้วยแพะ อําเภอ
เมือง   จังหวัดลําปาง 

-ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 560.00 เมตร หรือมี

896,000 ชุมชนบ้าน
กล้วยแพะ 
ซอย 18    
หมู่ที่ 2  

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วย
แพะ ซอย 18 หมู่ที่ 2 ตําบลกล้วย

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๗๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
 พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2,240.00 

ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า118/122 
ลําดับที่ 20)  

ตําบล 
กล้วยแพะ 

แพะ ทําให้ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร 
 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน  813,000 บาท 

20 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง 
ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ขนาดความกว้างประมาณ 
3.00-3.50 เมตร    ความยาว
ประมาณ 345.00 เมตร หรือมี
พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1,167.50 
ตารางเมตร  และงานอื่นๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า 117/122 
ลําดับที่ 19) 

467,000 ชุมชนบ้าน
กล้วยกลาง 
ซอย 3     
หมู่ที่ 5  

ตําบลกล้วย
แพะ 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วย
กลาง ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตําบลกล้วย
แพะ ทําให้ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน  435,000 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๗๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
21 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 
บริเวณถนนทางเข้าชุมชนเขตรอยต่อเทศบาล
นครลําปางถึงเหมืองสาธารณะประโยชน์ถนน
สายอินทร์บุรี (เลี่ยงเมือง) หมู่ที่ 4 ตําบล
ชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 - ก่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้ํ า
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก  
ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 
– 0.80 เมตร ความยาวประมาณ  
521.00 เมตร และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้างประมาณ 3.50 – 5.00 
เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว ป ร ะ ม า ณ  
403.00 เมตร หรือพื้นที่  ไม่น้อย
กว่า 1,653.00 ตารางเมตร และ
งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบ 
ประม าณพ .ศ .  2 5 6 0  หน้ า 
116/122 ลําดับที่ 13) 

2,595,000 ชุมชนบ้าน 
ศรีหมวดเกล้า 

2 บริเวณ
ถนนทางเข้า
ชุมชนเขต
รอยต่อ

เทศบาลนคร
ลําปางถึง
เหมือง

สาธารณะ
ประโยชน์
ถนนสาย
อินทร์บุรี 

(เลี่ยงเมือง)  
หมู่ที่ 4  

ตําบลชมพู 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 

 

 

22 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพูหลวง 
ตั้ งแ ต่บริ เวณบ้านเลขที่  58 ถึ งบ ริ เวณ

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เส ริม เห ล็ก  ขนาดความก ว้าง 
0.60 เมตร ความยาวประมาณ 

1,520,000 ชุมชนบ้าน 
ชมพูหลวง 

ตั้งแต่บริเวณ

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
ซึ่ งขออนุ มั ติกัน เงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๗๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 7 ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

475.00 เมตร  และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเ มือง  
เขลางค์นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560หน้า  115/122 
ลําดับที่ 7) 

บ้านเลขที่ 
58 ถึงบริเวณ
บ้านเลขที่ 

253  
หมู่ที่ 7  

ตําบลชมพู 

2560 กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ตามสัญญา
เลขที่ 80/60 ลงวันที่ 18 ส.ค. 60 
เป็นเงิน 1,240,000 บาท 

23 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 
8 ตั้งแต่ตลาดบ้านหนองยางถึงโรงเรียนบ้าน
หนองยางเดิม  ตําบลชมพู  อํา เภอเ มือง 
จังหวัดลําปาง 
 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เส ริม เห ล็ก  ขนาดความก ว้าง 
0.60 เมตร  ความยาวประมาณ 
355.00 เมตร  และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเ มือง  
เขลางค์นคร  (ตามเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ .2560 หน้า 
115/122 ลําดับที่ 9) 

1,136,000 ชุมชนบ้าน 
หนองยาง  
หมู่ที่ 8  

ตั้งแต่ตลาด
บ้านหนอง
ยางถึง

โรงเรียนบ้าน
หนองยางเดิม 
ตําบลชมพู 

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
ซึ่ งขออนุ มั ติกัน เงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ตามสัญญา
เลขที่ 79/60 ลงวันที่ 18 ส.ค. 60 
เป็นเงิน 964,000 บาท 

 

24 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต และก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วย

 - ก่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้ํ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.40 เมตร ความ

3,290,000 
 

ชุมชนบ้าน
หนองหัว

หงอก ซอย 7 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๗๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
หนองหัวหงอก ซอย 7 หมู่ที่ 9 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

ยาวประมาณ  94.00 เมตร และ
ขนาดความกว้างประมาณ 0.80 
เมตร ความยาวประมาณ 572.00 
เมตร  และก่อสร้างถนนแอสฟัลท์-
ติกคอนกรีต  ขนาดความกว้าง
ประมาณ 5.00 เมตร  ความยาว
ประมาณ 298.00 เมตรหรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,470.00 ตาราง
เมตร  และก่อสร้างปรับปรุงถนน
เ ดิม ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต 
ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 
เมตร  ความยาวประมาณ115.00 
เ ม ต ร ห รื อ พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
570.00 ตารางเมตรและงาน 
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560หน้า 116/122ลําดับที่ 

หมู่ที่ 9  
ตําบลชมพู 

2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๘๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
14) 

25 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านร้อง ซอย 10 หมู่ที่ 12 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
 
 

-การก่อส ร้างระบบระบายน้ํ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 215.00 เมตร และ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 96.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  323.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า 117/122 
ลําดับที่ 16 ) 

817,000 ชุมชนบ้าน
ร้อง ซอย 10 
หมู่ที่ 12 
ตําบลชมพู 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 

 

 

26 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 1 
ตั้งแต่ทางแยกถนนสายลําปาง-แม่ทะ เชื่อม
ลงบ่อพักข้างบ้านเลขที่ 83 และบริเวณหน้า

- ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เส ริม เหล็ ก  ขนาดความก ว้ า ง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 150.00 เมตร และงาน

435,000 ชุมชน 
บ้านป่าแลว 

1  
ตั้งแต่ทาง

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 
1 ตั้งแต่ทางแยกถนนสายลําปาง –

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๘๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
โรงแรม  ลาภศรีชุมรีสอร์ท หมู่ที่ 13 ตําบล
ชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปี งบประมาณ 
พ .ศ .2560   หน้า 115/122 
ลําดับที่ 8) 
 
 
 
 

แยกถนนสาย
ลําปาง-แม่ทะ 

เชื่อมลง   
บ่อพักข้าง
บ้านเลขที่ 
83 และ

บริเวณหน้า
โรงแรมลาภ

ศรีชุม 
รีสอร์ท  
หมู่ที่ 13 
ตําบลชมพู 

แม่ทะ  เชื่อมลงบ่อพักข้างบ้านเลขที่ 
83 และบริเวณหน้าโรงแรมลาภศรี
ชุมรีสอร์ท หมู่ที่ 13 ตําบลชมพู  ทํา
ให้ลดปัญหาน้ําท่วมขังภายในชุมชน 
 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย  
จํานวน  364,000  บาท 

27 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านกลางทุ่ง ซอย 3, ซอย 4 
และซอยบ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 13 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เส ริม เห ล็ก  ขนาดความก ว้าง  
0.40 เมตร ความยาวประมาณ 
130.00 เมตร  และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 2.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 20.00 เมตร หรือพื้นที่

404,000 ชุมชนบ้าน
กลางทุ่ง  
ซอย 3,  
ซอย 4  
และซอย
บ้านเลขที่ 
37   หมู่ที่ 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 
1 ตั้งแต่ทางแยกถนนสายลําปาง –
แม่ทะ  เชื่อมลงบ่อพักข้างบ้านเลขที่ 
83 และบริเวณหน้าโรงแรมลาภศรี
ชุมรีสอร์ท หมู่ที่ 13 ตําบลชมพู  ทํา

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๘๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
ไม่น้อยกว่า 46.30  ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน้า 116/122 ลําดับที่ 15) 

13 ตําบล
ชมพู 

ให้ทําให้ลดปัญหาน้ําท่วมขังภายใน
ชุมชน 
 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย  
จํานวน  360,000 บาท 

28 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 48/1 ถึง
บริเวณซอยร้านลาบวังแคว้ง ชุมชนบ้านวัง
แคว้ง  หมู่ที่ 2 ตําบลปงแสนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เส ริม เห ล็ก  ขนาดความก ว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 234.00เมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .2560หน้ า  114/122  
ลําดับที่ 6) 

748,000 ชุมชนบ้าน 
วังแคว้ง    
หมู่ที่ 2  
ตําบล 

ปงแสนทอง 

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
ซึ่ งขออนุ มั ติกัน เงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ตามสัญญา
เลขที่ 54/60 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 60 
เป็นเงิน 660,000 บาท 

 

29 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง ตั้งแต่
บริเวณหน้าวัดบ้านไร่นาน้อยถึงลําเหมือง

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เส ริม เห ล็ก  ขนาดความก ว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาว

2,400,000 ชุมชนบ้าน
หลวง ตั้งแต่
บริเวณหน้า

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
ซึ่ งขออนุ มั ติกัน เงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๘๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
สาธารณประโยชน์  หมู่ที่ 5 ตําบลปงแสน
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ประมาณ 750.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า 115/122 
ลําดับที่ 11) 

วัดบ้านไร่นา
น้อยถึงลํา
เหมือง

สาธารณะ   
ประโยชน์   
หมู่ที่ 5 
ตําบล 

ปงแสนทอง 

2560 กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ตามสัญญา
เลขที่ 68/60 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 60 
เป็นเงิน 2,352,000  บาท 

30 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เส ริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันตก หมู่ที่ 10 ตําบลปงแสนทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เส ริม เห ล็ก  ขนาดความก ว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 780.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ 
พ .ศ .  2560หน้ า115/122 
ลําดับที่ 10) 

2,496,000 ชุมชนบ้าน
หนองห้า
ตะวันตก 
 หมู่ที่ 10 
ตําบล 

ปงแสนทอง 

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
ซึ่ งขออนุ มั ติกัน เงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ตามสัญญา
เลขที่ 74/60 ลงวันที่ 17 ก.ค. 60 
เป็นเงิน  2,090,000  บาท 

 

31 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต -ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต 1,056,000 ชุมชน กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๘๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
เสริมเหล็ก (ถนนสาย 2) ภายในชุมชน
สันติภาพ หมู่ที่ 2  ตําบลพระบาท อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 
 

เส ริม เห ล็ก  ขนาดความก ว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 330.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560หน้ า114/122 
ลําดับที่ 5) 

สันติภาพ  
หมู่ที่ 2   
ตําบลพระ

บาท 

โดยก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ถนนสาย 2) ภายใน
ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ 2  ตําบลพระ
บาท   ทําใ ห้ลดปัญหาน้ํ า ท่วมขัง
ภายในชุมชน 
 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย  
จํานวน  930,000 บาท 

32 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนประสบสุข ซอย 
3,4 หมู่ที่ 2 ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

-ก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เส ริม เห ล็ก  ขนาดความก ว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 180.00 เมตร และ
งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ 
พ .ศ .2560 หน้า  116/122  
ลําดับที่ 12) 

576,000 ชุมชน 
ประสบสุข 
ซอย 3,4  
หมู่ที่ 2  
ตําบล 

กล้วยแพะ 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนประสบสุข 
ซอย 3,4 หมู่ที่ 2 ตําบลกล้วยแพะ 
ทําให้ลดปัญหาน้ํ าท่วมขังภายใน
ชุมชน 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย  
จํานวน  462,000 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๘๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
33 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอยพัฒนา 6 
หมู่ที่ 1 ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

-ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
12.00 เมตร  และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560หน้า 118/122ลําดับที่ 
23) 

800,000 ชุมชนบ้าน
กล้วยหลวง 
ซอยพัฒนา6 

หมู่ที่1     
ตําบลกล้วย

แพะ 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 
 

 

34 โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณศาลา S.M.L. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า 
หมู่ที่ 7 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

- การก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
850.00  ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560หน้า117/122 ลําดับที่ 
17) 

425,000 ชุมชนบ้าน
หนองวัวเฒ่า 

หมู่ที่ 7 
ตําบลพระ

บาท 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต  บริเวณศาลา S.M.L. ชุมชน
บ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7  ตําบล
พระบาท  ทําให้ผิวลานได้มาตรฐาน
และชุมชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ในชุมชน 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย  
จํานวน 425,000 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๘๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
35 

 
 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 
7.00 เมตร  ความยาวประมาณ 
6.00 เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 42.00 ตารางเมตร   และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้ า  114/12 
ลําดับที่ 2) 
 

650,000 
 
 

 

ชุมชน 
บ้านร้อง  
หมู่ที่ 12 
ตําบลชมพู 

 

กองช่าง 
 
 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 

 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๘๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
1 โครงการจัดหาอาคารสถานที่สําหรับใช้เป็น

สํ า นั ก ง าน เทศบาล เมื อ ง เ ขล า ง ค์นค ร 
(ชั่วคราว) 

ค่าเช่าอาคารสถานที่สําหรับใช้เป็น
อาคารสํานักงานเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร (ชั่วคราว)  จํานวน 1 
แห่ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า3/122  ลําดับ
ที่ 4) 

1,296,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- ค่าเช่าอาคารสถานที่สําหรับใช้เป็น
อาคารสํ านั ก งาน เทศบาล เมื อ ง  
เขลางค์นคร (ชั่วคราว) จํานวน 1 
แห่ง  
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน  1,224,000.- บาท 

 

2 โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

- จั ด ตั้ ง สถ านธนานุ บ าลขอ ง
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง เ ข ล า ง ค์ น ค ร  
จํานวน 1 แห่ง 

238,300 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  11 สิ งหาคม 
2560 

 

  1. เก้าอี้สํานักงานชนิดเบาะหนัง 
มีวางแขนปรับสูงต่ําด้วยโช๊คไฮด
รอลิคขาพลาสติกมีล้อจํานวน 1 
ตัวราคา 1,500 บาท 

     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๘๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
  2. เก้าอี้สํานักงาน พนักพิงกลาง

ชนิด เบาะหนั งป รับสู ง ต่ํ า ด้วย  
โช๊คไฮดรอลิคขาพลาสติกมีล้อ
จํานวน 3 ตัวราคาตัวละ 1,800 
บาทเป็นเงิน 5,400 บาท 

     

  3. เก้า อี้สํานักงาน พนักพิงสูง 
ชนิดเบาะหนังปรับสูง ต่ํา  ด้วย  
โช๊คไฮดรอลิคขาอลูมิเนียมมีล้อ
จํานวน 1 ตัวราคา 4,900 บาท 

     

  4. เครื่องชั่งน้ําหนักทองคําและ
เพชร จํานวน 1 เครื่องราคา 
36,000 บาทมีรายละเอียดดังนี ้
- ชั่งน้ําหนักได้สูงสุด 3,200  
กรัม ค่ามีความถูกต้องรวดเร็วและ
แม่นยํา 
- มีใบรับรองมาตรฐานเครื่องชั่ง
จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ 
- สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้
เช่นกรัม (g) , กะรัต (ct)  

     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๘๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
  5. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ

ธรรมดาจํานวน 1 เครื่องราคา 
18,000 บาทส่งเอกสารได้ครั้งละ
ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 

     

  6. ตู้ 15 ลิ้นชัก ขนาด 375 x 
462 x 1324 มม.โครงเหล็ก
หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.จํานวน 
11หลังๆละ 4,500 บาทเป็นเงิน 
49,500 บาท  

     

  7. ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ขนาด  
(ก)916 x (ล)457 x (ส)1830 
มม.จํานวน 5 ตู้ๆละ 6,000 บาท
เป็นเงิน 30,000 บาท 

     

  8.ตู้นิรภัยขนาด 
1,016x660x622 มม. หนัก 
495 กก.จํานวน 1 ใบราคา 
45,000 บาท 

     

  9 .  โ ต๊ะ ทํางานแบบ  4  ลิ้ นชัก 
พร้อมกระจกขนาดโต๊ะ (ก) 

     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๙๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
1227 x (ล) 668 x (ส) 750 
มม.จํานวน 3 ตัวๆละราคา 
6,000 บาทเป็นเงิน 18,000 
บาท 

  10. โต๊ะทํางานแบบ 4 ลิ้นชัก 
พร้อมกระจก ขนาดโต๊ะ (ก) 
1057 x (ล) 668 x (ส) 750 
มม.จํานวน 1 ตัว ราคา 5,000 
บาท 

     

  11.  โ ต๊ะ ทํางานเหล็กแบบ  7 
ลิ้นชัก พร้อมกระจกปูโต๊ะขนาด
โต๊ะ (ก)1605 x (ล) 770 x (ส) 
750 มม.จํานวน 1 ตัวราคา 
8,500 บาท 

     

  12. โ ต๊ ะคอมพิ ว เตอ ร์แบบ  2 
ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า  120 
ซม.(สําหรับตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์) 
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท 
จํานวน 10,500 บาท  

     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๙๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
  13. เ ก้ า อี้  (สํ าห รั บ ใ ช้ กั บ โ ต๊ ะ

คอมพิวเตอร์) ชนิดเบาะหนัง มี
วางแขน ปรับสูงต่ํา ด้วยโช้คไฮโดร
ลิ ค   ข าพลาส ติ ก  สี ดํ า  มี ล้ อ 
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 
จํานวน 6,000 บาท  ลําดับที่ 1 
– 13  (ตามราคาท้องถิ่น) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 10/122 ) 

     

  1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจํานวน 
184,000 บาท 
ชนิดไอพีแบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร (Indoor IP 
Fixed Camera) แบบที่ 1 ราคา 
23,000 บาทพร้อมติดตั้งจํานวน 
8 ตัวมีรายละเอียดดังนี้ 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel 

259,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  11 สิ งหาคม 
2560 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๙๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base - T หรือดีกว่า
แ ล ะ ส า ม า ร ถทํ า ง า น ไ ด้ ต า ม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ 
IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกัน 
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลง
หน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ 

  2. ระบบสัญญาณเตือนภัยกัน
ขโมยจํ านวน  75 ,000 บาท
จํานวน 1 ชุดมีรายละเอียดดังนี ้
- ตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย
กั น ข โ ม ย แ บ บ ไ ร้ ส า ย 
- ระบบเตือนภัยแบบไซเลน 
- ระบบจับภาพเคลื่อนไหวและ
ร ะ บ บ แ ถ บ แ ม่ เ ห ล็ ก 

     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๙๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
- เมื่อมีผู้บุกรุกระบบสัญญาณ
เตือนภัยแบบเสียงจะส่งสัญญาณ
ไ ป ที่ โ ท ร ศั พ ท์ บ้ า น แ ล ะ
โทรศัพท์มือถือที่กําหนดหมายเลข
ไว้ได้สูงสุด 
5 หมายเลขและระบบเตือนภัย
แบบเสียงสัญญาณไซเลนพร้อมไฟ
ก ร ะ พ ริ บ จ ะ ทํ า ง า น ทั น ที 
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์การ
ป้องกันการเข้า-ออกและตรวจจับ
การเคลื่อนไหวได้ 8 จุดและ
สามารถขยายได้สูงสุด 32 จุด  
(ตามราคาท้องถิ่น) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 18-19/122 ) 

  1 .  กล้ อ ง ถ่ ายภาพนิ่ ง จํ านวน 
10,000 บาท 
ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อย

19,000  สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๙๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
กว่า 16 ล้านพิกเซลจํานวน 1 ตัว  
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  11 สิ งหาคม 
2560 

  2. โทรทัศน์(สําหรับสถานธนานุ
บาล)จํานวน  9,000  บาท 
แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อย
กว่า 32 นิ้ว 
- ระดับความละเอียดจอภาพไม่
น้อยกว่า 1366 x 768  พิกเซล
จํานวน 1 เครื่อง 
 (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ลําดับที่ 1-2 (ตามเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 
19/122)  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

     

  1. ตู้ทําน้ําเย็น จํานวน 14,000 
บาท แบบต่อท่อขนาด 1 ก๊อก

20,500  สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๙๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
จํานวน 1 เครื่อง (ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  11 สิ งหาคม 
2560 

  2.  ตู้เย็น   จํานวน 6,500 บาท 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต
จํานวน 1 ตู้ (ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  ลําดับที่ 1-2  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 21/122 ) 

     

  1. คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่องเครื่องละ 
16,000 บาท(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

504,500  สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๙๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 
หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

2560 เ มื่ อ วัน ที่  11 สิ งหาคม 
2560 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้วจํานวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

 
 

 2 .  เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ แบบฉี ดห มึ ก 
(Inkjet Printer)  จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ  4,300 บาท 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา
ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที 
(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ
คุณลั กษณะ พื้ น ฐ านค รุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์  

  3. เครื่องสํารองไฟขนาด 800 
VAจํ า น ว น  1  เ ค รื่ อ ง  ๆ  ล ะ 
3,200 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที  ตามเกณฑ์ราคา

     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๙๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  4. ระบบงานสถานธนานุบาล
จํ า น ว น  1  ร ะ บ บ  ร า ค า 
481,000 บาท 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 3
เครื่องๆ ละ29,000 บาทเป็นเงิน 
87 ,000  บาท  คุณลั กษณะ
พื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4  
แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
จํานวน 1 หน่วย 

     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๐๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
ห น่ ว ย ค ว า ม จํ า แ บ บ  Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แ ย ก จ า ก แ ผ ง ว ง จ ร ห ลั ก ที่ มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 
GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง  แบบ 
Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๐๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
แบบ Onboard Graphics ที่มี 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
จํานวน1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 
1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๐๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

  2.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่ยาว จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 
เข็มพิมพ์ 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 136 คอลัมน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 
10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 
400 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษร
แบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษร
ต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 
ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ 

     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๐๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 
360x360 dpi 
- มีหน่วยความจํา แบบ Input 
Buffer ไม่น้อยกว่า128 KB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 1.1 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

  3. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่สั้น จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็น
เงิน 44,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 
เข็ม 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 80 คอลัมน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 
10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 
400 ตัวอักษรต่อวินาที 

     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๐๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษร
แบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษร
ต่ อ นิ้ ว  ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  100 
ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ 
Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 
360x360 dpi 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 1.1 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีหน่วยความจําแบบ Input 
Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 

  4.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา แบบ Network แบบ
ที่ 1 (33 หน้า/นาที)  จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๐๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่
น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

  5.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 
3,200 บาท  เป็นเงิน  9,600 

     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๐๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
บาทคุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที 

 
 

 6.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมายจํานวน 3 ชุด 
ราคาชุดละ 3,800 บาท เป็นเงิน 
11,400 บาท 

     

  7.ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่
มีลิขสิท ธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย
จํ า น ว น  1  ชุ ด ๆ  ล ะ  บ า ท 
11,000 บาท 

     

  8.อุ ป ก ร ณ์ อ่ า น บั ต ร แ บ บ
อเนกประสงค์ (Smart Card 

     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๐๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
Reader)จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
700 บาทเป็นเงิน 1,400 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลใน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็น
อย่างน้อยจํานวน 1 ระบบ 
- เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบ
ความเร็วสูงจํานวนเครื่อง 
- แบบพิมพ์สําหรับใช้งานกับระบบ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๐๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
คอมพิวเตอร์ 
(1)ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย)ขนาด 
9x8 นิ้ว1 ชั้น 1  สี จํานวน
10,000 ชุด 

  (2)ตั๋วรับจํานํา (สารเคมีในตัว)
ขนาด 6.5 x 11 นิ้ว 2 ชั้น 1สี
จํานวน 10,000 ชุด 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน
สถานธนานุบาลจํานวน 1 ระบบ 
ลําดับที่ 1 – 8 ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ลําดับที่ 9 ตามราคาท้องถิ่น (ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน้า 22 - 27/122 ) 

     

3 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์/
ผู้สูงอายุ ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด  หมู่ที่ 2 
ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

-ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์/
ผู้สูงอายุเดิม  คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 12.00

300,000 ชุมชนบ้าน 
บุญเกิด 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๐๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
 
 

เมตร ความยาวประมาณ 12.00 
เ ม ต ร  ห รื อ พื้ น ที่ ป ร ะ ม า ณ 
144.00 ตารางเมตรและงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์ 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า 112/122 
ลําดับที่ 2) 

ตําบล 
พระบาท 

 

2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 

4 โครงการก่อสร้ างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณฌาปนสถาน 
บ้านกล้วยม่วง  ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง 
หมู่ที่ 3 ตําบลกล้วยแพะ  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 12.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 12.00 เมตร 
ห รื อ พื้ น ที่ ป ร ะม าณ  144.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า 112/122 

1,000,000 ชุมชนบ้าน
กล้วยม่วง 
หมู่ที่ 3 
ตําบล 

กล้วยแพะ 
 

     กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
ลําดับที่ 1)  

5 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  บริเวณวัดบ้านหัว
ฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตําบล
กล้วยแพะ  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาด
ความกว้างประมาณ 20.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 30.00 เมตร 
ห รื อ พื้ น ที่ ป ร ะม าณ  600.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้า 112/122 
ลําดับที่ 3)  

480,000 ชุมชนบ้าน 
หัวฝาย  
หมู่ที่ 4 
ตําบล 

กล้วยแพะ 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.3  พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
1 โครงการให้ความรู้การจัดทําผังเมือง ผังเมือง

ชุมชน และควบคุมอาคารฯ จํานวน 4 ตําบล 
ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
จํานวน 4 ตําบลในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  หน้า 107/122)  
หมวดค่าใช้สอย 

150,000  กองช่าง ยกเลิก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
1 โครงการก่อสร้างโรงอาหารภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2  
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ก่อสร้างโรงอาหาร กว้าง 6 เมตร 
ยาว 8 เมตร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 58/122) 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

150,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ฟ่อน 

กอง
การศึกษา 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 

 

2 โครงการก่อสร้างโรงอาหารและก่อสร้างรั้ว
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 
2 ตําบลพระบาท อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
 

1.ก่อสร้างโรงอาหาร  กว้าง 4 
เมตร ยาว 10 เมตร 
2.ก่อสร้างรั้วบริเวณหน้าอาคาร
ศูนย์ฯ ขนาดสูง 1.20 เมตร  ยาว 
15 เมตร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 58/122)  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

280,000 
 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

บุญเกิด 

กอง
การศึกษา 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่ อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 

 

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๑๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม    
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
1 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก

เล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
และผู้ดูแลเด็กเล็กเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร จํานวน ๒๗ คน ๆ ละ 
๒,๐๐๐ บาท 
- จัดส่งเข้ารับการอบรมสัมมนา
เ พื่ อ พัฒน า ศั ก ย ภ า พก า ร จั ด
การศึกษา 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้ า  52/122 
ลําดับที่ 2)  
 

54,000 เทศบาล
เมือง 

เขลางค์นคร 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
   
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  ๖๐๐ บาท 

 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 5๔/122 ลําดับที่ 
๑๒)     

๑,๔๔๕,๕๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จํานวน  

12 ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  1,420,300 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๑๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม    
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
3 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนเพื่อใช้จ่าย
ใน โ ค ร ง ก า ร อ าห า รกล า ง วั น
โรง เรียนในเขตเทศบาลเ มือง  
เขลางค์นคร  เ พื่อจ่ายอุดหนุน
ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร จํานวน ๑๑ โรงเรียน 
ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง 
เขต ๑ ที่ 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 58/122)  
หมวดเงินอุดหนุน 

๓,๓๓๖,๐๐๐ โรงเรียนใน
เขตเทศบาล

เมือง 
เขลางค์นคร 

จํานวน  
๑๑ แห่ง 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โ ดย อุ ดหนุ น งบประมาณ ใ ห้ แ ก่
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร จํานวน ๑๑ โรงเรียน เพื่อใช้
จ่ายในโครงการอาหารกลางวัน ฯ 
 
เบิกจ่ายงบประมาณ 3,335,000
บาท 

 

4 โครงการอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- จัด ซื้ออาหารเส ริม  (นม )  ใ ห้
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน  
๑๑ แห่ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
จิตต์อารี (กรมสามัญศึกษา) และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร จํานวน ๑๒ 
ศูนย์ 

๒,๗๐๗,๐๐๐ โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
จํานวน ๑๑ 

แห่ง ,
โรงเรียน
ศึกษา

สงคราะห์

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. จํานวน 11 แห่ง ,
โรงเรียนศึกษาสงคราะห์จิตต์อารีย์ 
และศู น ย์ พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก ใน เขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 12 ศูนย์ 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๑๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม    
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 56/122 ) 
วัสดุสํานักงาน 

จิตต์อารีย์ 
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต
เทศบาล
เมือง 

เขลางค์นคร 
๑๒ ศูนย์ 

จํานวน  2,530,964  บาท 

5 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- คณะผู้ บ ริ หา ร  สมาชิ กสภา
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง เ ข ล า ง ค์ น ค ร
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ครู ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแล
เด็ก  เข้าอบรมตามโครงการฯ 
จํานวน  50  คน 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ.ศ. 2560 หน้า 53/122 
ลําดับที่  7) 

250,000 ห้องประชุม
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดอบรมตามโครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ห้องประชุมแพะดอนตัน 
และศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ  จั งห วัด เพชรบุ รี และจั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน  245,328  บาท 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๑๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม    
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

(ปฐมวัย) 
 

จั ด พัฒน า ห ลั ก สู ต ร ก า ร ใ ห้ มี
มาตรฐานการศึกษาการใช้งาน
เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาหลักสูตร 
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
๑๒  ศู น ย์  ( ต า ม เ ท ศ บั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบ 
ประม าณพ .ศ .  2 5 6 0  หน้ า 
54/122 ลําดับที่ 8) 

10,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาหลักสูตร
การให้มีมาตรฐานการศึกษาการใช้
งานเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาหลักสูตร 
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 12 
ศูนย์ 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน   3,648  บาท 

 

7 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย แข็งแรง
แจ่มใสมีน้ําใจนักกีฬา 
 

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 12 ศูนย์  ในสังกัด
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมี
เด็กเล็ก ผู้ปกครองครู ผู้ดูแลเด็ก 
และชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ.ศ. 2560 หน้า 52/122 
ลําดับที่ 3) 

100,000 
(-62,000) 
38,000 

มหาวิทยา 
ลัยราชภัฏ
ลําปาง 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 
แข็งแรงแจ่มใสมีน้ําใจนักกีฬา  ณ 
ลานอเนกประสงค์บ้านชมพู ต.ชมพู 
อ . เ มือง  จ .ลํ าปาง  ใน วัน ที่   16 
ธันวาคม 2559  
 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน 34,008 บาท 
โอนลดงบประมาณ  ครั้งที่ 10/
๖๐  ลงวันที่  7 เม.ย. 60  จํานวน  
62,000 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๑๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม    
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
8 โครงการนิเทศและประเมินการดําเนินงาน

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

จัดนิเทศและประเมินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร จํานวน 12 ศูนย์ 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ.ศ. 2560 หน้า 53/122 
ลําดับที่ 6) 

20,000 
(-2,710) 
17,290 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวน 12 
ศูนย์ และ 

เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
นิเทศและประเมินการดําเนินงาน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 
12 ศูนย์  
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน   15,124 บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 10 /
๖๐  ลงวันที่  7 เม.ย. 60   จํานวน 
2,710  บาท 

 

9 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 
 

จัดแสดงผลงานการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย  ของเทศบาลเมือง  
เขลางค์นครให้หน่วยงานในภาครัฐ 
ภาคเอกชน   ชุมชนผู้ปกครอง 
ประชาชน  และ เค รือ ข่ า ยค รู 
ปฐมวัยได้ตระหนักถึงศักยภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า53/122 ลําดับที่ 5) 

100,000 ห้องประชุม
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎลําปาง

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานการ
จั ดการศึ กษาระ ดับปฐมวั ยของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 
21 ก.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตลําปาง 
 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน   60,029 บาท  

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๑๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.2  การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม    
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
10 โครงการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครจํานวน 12 ศูนย์   
(ต าม เทศ บัญญั ติ ง บป ระม าณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 54/122)   

501,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
12 ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
ให้แก่ศูน ย์ พัฒนาเ ด็กเล็กในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นครจํานวน 12 
ศูนย์   
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน   501,500  บาท 
 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
1 โครงการเพิ่มทักษะชีวิต เด็กเยาวชนด้วยวิชา

ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
 

จัดอบรมให้ความรู้และฝึกศิลปะ
การป้องกันตัวด้วยวิชาแม่ไม้มวย
ไ ท ย แ ก่ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น

200,000 ในพื้นที่ 
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจั ดอบรมการฝึ กศิ ลปะการ
ป้องกันตัววิชาแม่ไม้มวยไทย ให้กับ

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  จ า ก โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 80/122 ลําดับที่ 4) 

เด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้มีทักษะในการป้องกันตัวโดยใช้
วิชาแม่ไม้มวยไทยให้พ้นภัยอันตราย
ต่างๆ ต่อไป  โดยมีทั้งหมด 3 รุ่น 
รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 มิ.ย. 60 ณ 
โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 
รุ่ น ที่  2  วั น ที่  23  มิ .ย .  60  ณ 
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
รุ่นที่ 3 วันที่ 26-30 มิ.ย. 60 ณ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  198,592.- บาท 

2 โครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

1 .จั ดป ระชุ ม คณะกร รมกา ร
ดําเนินงานจํานวน 5ครั้ง 
2.จัดอบรมให้ความรู้และสร้าง
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ก่ เ จ้ า ข อ ง
ผู้ประกอบการหอพักและ/หรือ
ผู้จัดการหอพักในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 1 ครั้ง 
3.การประชุมและออกตรวจตรา

225,000 ในพื้นที่
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 
18 พ.ย. 60 , 28 ธ.ค. 60 , 14 
มี.ค. 60, 23 มิ.ย. 60, 14 ก.ย. 
60 
- จัดอบรมฯ วันที่ 13 ก.ย. 60 ณ 
โรงแรมบุษย์น้ํ าทอง  อ . เ มือง  จ .
ลําปาง  

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๒๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
จัดระเบียบหอพักในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร จํานวน 6 ครั้ง 
(ตาม เทศบัญญั ติ ง บประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 81/122 ลําดับที่ 7)  

- จัดประชุมและออกตรวจการจัด
ระเบียบหอพัก 11 ครั้ง  ในวันที่ 24 
พ.ย. 60, 27 ธ.ค. 60, 31 ม.ค. 
60, 28 ก.พ. 60, 28 มี.ค. 60, 
25 เม.ย. 60, 31 พ.ค. 60, 28 
มิ.ย. 60, 25 ก.ค. 60, 22 ส.ค. 
60, 12 ก.ย. 60 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย  
จํานวน  148,387 บาท 

3 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนเพื่อใช้จ่าย
ใน โ ค ร ง ก า ร อ าห า รกล า ง วั น
โรง เรียนในเขตเทศบาลเ มือง  
เขลางค์นคร  เ พื่อจ่ายอุดหนุน
ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร จํานวน ๑๑ โรงเรียน 
ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง 
เ ขต  ๑  ที่  (ปรากฎตาม บัญชี
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นครสามปี (พ .ศ .

3,336,000 โรงเรียนใน
เขตเทศบาล

เมือง  
เขลางค์นคร 

จํานวน  
๑๑ แห่ง 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
รัฐบาลอุดหนุนเพื่อใช้จ่ายในโครงการ
อาหารกลาง วันโรง เรี ยนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นครโดยให้
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 11 
แห่ง ,โรงเรียนศึกษาสงคราะห์จิตต์
อารีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 12 ศูนย์ 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน  3,335,000 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 58/122) 
หมวดเงินอุดหนุน   

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กตระหนัก
ถึ งบทบาทหน้ า ที่ ขอ งตน เอ ง 
รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็ก และ
ส่งเสริมความกล้าแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
๑.  ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี 
๒. ประกวดภาพระบายสี 
๓. ตอบปัญหาและเล่นเกมส์ตาม
เต็นท์ กิจกรรมต่าง ๆ 
๔. การประกวดร้องเพลงพร้อม
แดนเซอร์ 
๕. การแสดงของเด็กและร่วม
กิจกรรมบนเวที 
๖ กิจกรรมอื่น  

400,000 ตําบล 
ปงแสนทอง

วิทยา 
(ถึงรอบจัด
งานที่ตําบล
ปงแสนทอง) 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดย
ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดหนู
น้อยสุขภาพดี ประกวดวาดภาพ
ระบายสี การประกวดร้องเพลงพระ
ร า ช นิ พ น ธ์  รุ่ น อ า ยุ  7 -1 5  ปี 
นอกจากนั้นยังมีซุ้มนิทรรศการจาก
หน่ วยงานภายใน เทศบาล  การ
แข่งขันตอบคําถาม บิงโกพาเพลิน 
การเรียนรู้การทําลูกโป่งกับโปโซ่ 
กิจกรรมจากสภาเด็กและเยาวชน อีก
ทั้งการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพระ
ราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9
เพื่อให้เด็ก เยาวชน  และประชาชน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระ-

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560
หน้า 102/122 ลําดับที่ 5) 

ราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิ ราลงกรณ   บดินทรเทพ
ยวรางกูรฯ รัชกาลที่ 10 และพระ-
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภู มิพลอดุล เดช 
รัชกาลที่  9 รวมถึงการปกครอง
ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
และร่วมเล่นเกมส์ ต่างๆมากมาย 
ตลอดงานมีของขวัญ  ของแจก ขนม 
ไ อ ศ ก รี ม ใ ห้ เ ด็ ก ๆ  ใ น วั น ที่  1 4 
ม ก ร า ค ม  2 5 6 0  ณ  ล า น
อเนกประสงค์ชุมชนบ้านลําปางกลาง
ตะวันตก  
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน   301,260 บาท 

5 โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ นําเด็กและเยาวชนไปเรียนรู้ตาม
กระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
เ พื่อ เปิดโลกทัศน์ ใ ห้ก ว้างไกล 
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนและ

๑๒๐,๐๐๐ แหล่งเรียนรู้
ทางด้าน
ศิลป- 

วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

ยกเลิก 
เนื่องจากมีการใช้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัด
จ้ า งฯฉบับใหม่ ทํา ใ ห้ ไ ม่สามารถ
ดําเนินการได้เนื่องจากระยะเวลาการ

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๒๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 102/122 ลําดับที่ 
6) 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อม
หรือ

วิวัฒนาการ
ทาง

วิทยาศาสต
ร์และ

เทคโนโลยี
ในเขต

ภาคเหนือ 

ดําเนินการที่จํากัด 

6 โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- นําเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 
๗๐  คน  ร่ ว ม อบ รมคุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมอย่างน้อย ๒ วัน  ๑ คืน
เ พื่อฝึกจิต เส ริมส ร้างคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณพ.ศ.
2560 หน้า 54/122 ลําดับที่ 
10) 

120,000 วัดบรรพต
สถิต  

ต.พระบาท 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ระหว่างวันที่ 17-18 
สิงหาคม 2560 ณ วัดบรรพตสถิต 
ต.พระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  63,113 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๒๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
7 โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
-  จัดกิ จกรรมอบรมและเ พิ่ม
ศักยภาพของสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
สามัคคีและเกิดเครือข่ายในการ
ทํางานด้านเด็กและเยาวชนรวมทั้ง
เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้เกี่ยวกับ
โครงการในพระราชดําริ, ระบบ
นิเวศ, ศึกษาเรียนรู้ในองค์กรต่าง 
ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้แก่
เด็กและเยาวชนที่มีความโดดเด่น
รวมทั้งศึกษาเรียนรู้ในสภาเด็กและ
เ ย า ว ชน ที่ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
สามารถเป็นต้นแบบการดําเนินได้ 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560
หน้า102/122 ลําดับที่ 7)  

450,000 จังหวัด
ชลบุรี   
จังหวัด
ระยอง 

 
 
 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจั ดกิ จกรรมอบรมและ เ พิ่ ม
ศักยภาพของสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
สามัคคีและเกิดเครือข่ายในการ
ทํางานด้านเด็กและเยาวชนรวมทั้ง
เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้เกี่ยวกับ
โครงการในพระราชดําริ, ระบบนิเวศ
,  ศึกษา เรี ยนรู้ ในองค์ กร ต่ า ง  ๆ 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนที่มีความโดดเด่นรวมทั้ง
ศึกษาเรียนรู้ในสภาเด็กและเยาวชนที่
มี ก า รจั ดกิ จ ก ร รมสามา รถ เป็ น
ต้นแบบการดําเนินได้  ในวันที่ 3 – 
6 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัด
ชลบุรีและจังหวัดระยอง 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  380,396  บาท 

 

8 โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จํานวน 
2  รุ่น ๆ ละ 16 ทีม รวม 32 ทีม 

160,000 สนาม 
ฟุตซอล 

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดย จัดการแข่งขันฟุตซอล  เทศบาล

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๒๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ .ศ .  2560 หน้า 101/122 
ลําดับที่ 2) 

เทศบาล
เมือง 

เขลางค์นคร
ชุมชนบ้าน

ร้อง 

เมืองเขลางค์นคร  ณ  สนามฟุตซอล 
ชุมชนบ้านร้อง  ในระหว่างวันที่ 2-
25 ธันวาคม 2559 กําหนดให้มี
การแข่งขันทั้งสิ้น3 รุ่น ประกอบด้วย  
1.รุ่นเยาวชนอายุ 8 ปี  
2.รุ่นเยาวชน อายุ 12 ปีขึ้นไป  
3. รุ่นประชาชนอายุ 17 ปีขึ้นไป  
4 . รุ่ นประชาชน ทั่ ว ไป  F.A.CUP 
(น็อคเอาท์)  
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  145,000 บาท 

9 โครงการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 
 

จัดการแข่งขันกีฬาวิ่งมินิมาราธอน 
โดยมีผู้ เ ข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 
300 คน 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ .ศ .  2560 หน้า 101/122 
ลําดับที่ 1) 

180,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลําปาง

กอง
การศึกษา 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน  
ณ  บริเวณสะพานหนองหัวหงอก ใน
วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2560  
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน  175,900 บาท 

 

10 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
จํานวน 24 ทีม 

160,000 สนามฟุตบอล
เทศบาลเมือง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๒๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ .ศ .  2560 หน้า 101/122 
ลําดับที่ 3) 

เขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร   เ พื่อ
ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ส า มั ค คี แ ล ะ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและ
ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม และการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจาก
ยาเสพติดหรืออบายมุขซึ่งสอดคล้อง
กั บน โยบายภาครั ฐบ าล ในการ
ส่งเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพในชุมชนโดยกีฬาเป็นสื่อ
โดยจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 15 
มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  (โรงเรียนแพะดอนตันเดิม) 
ตํ าบลชมพู  อํ า เภอ เ มืองลํ าปาง 
จังหวัดลําปาง 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน   59,000  บาท 

11 โครงการจัดส่งนกักีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการ
อื่น ๆ ในนามตัวแทนของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร  

จัดส่ งนั กกีฬา เ ข้ า ร่ วมแ ข่ ง ขัน
รายการอื่น ๆ ในนามตัวแทนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

100,000 พื้นที่จังหวัด 
ลําปาง 

กอง
การศึกษา 

ยกเลิก 
ไม่มีการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในนามของเทศบาลเมือง

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๒๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.3  การพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
 (ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ .ศ .  2560 หน้า 102/122 
ลําดับที่ 8) 

เขลางค์นคร 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.4  พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
1 โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์

นคร 
 

ดําเนินการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุ 
2. กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา) 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560

680,000 ศูนย์ ผส.
ตําบลชมพู 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- 14 ธ.ค. 59 จัดกิจกรรมประชุม
ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  
- 6 มี.ค. 60 จัดกิจกรรมประชุมตาม
โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๒๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.4  พัฒนาผู้สงูอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
หน้า 80/122 ลําดับที่ 5) - 11 ม.ค. – 9 ส.ค. 60 จัดกิจกรรม

ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยฯ  
- 31 ส.ค. 60 จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยฯ 
- 1 ก.พ. – 9 ส.ค. 60 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- 23 ส.ค. 60 กิจกรรมให้ความรู้ผู้
สูงวัยและมอบเกียรติบัตร 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน   567,279  บาท 

2 โครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มผู้สูงวัย 
- ระดับเทศบาล 2  ครั้ง 
- ระดับตําบล 2  ครั้ง 
(ตาม เทศบัญญั ติ ง บป ระม าณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 80/122 ลําดับที่ 2) 

45,000 ห้องประชุม
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- 2 4 พ . ย . 5 9  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการกลุ่มผู้สู ง วัยระดับ
เทศบาล 
- 3 0  พ . ย .  5 9  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการผู้สูงวัยระดับตําบล  
- 14 ก.ค. 60 จัดประชุม
คณะกรรมการกลุ่มผู้สู ง วัยระดับ
เทศบาล 
- 2 7  ก . ค . 6 0  จั ด ป ร ะ ชุ ม

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๒๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.4  พัฒนาผู้สงูอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
คณะกรรมการผู้สูงวัยระดับตําบล  
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน    40,934   บาท 

3 โครงการพัฒนาจติคิดเชิงบวก จัดกิจกรรมการเ ข้าค่ายอบรม
จริยธรรม เรื่อง “การพัฒนาจิต 
คิดเชิงบวก” 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 80/122 ลําดับที่ 
3) 

490,000 
(-75,000) 
415,000 

 

จังหวัดในเขต
ภาคเหนือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  16 
– 17 มี.ค. 60 
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน   382,405  บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 21/
๖๐  ลงวันที่   20 มิ.ย. 60  จํานวน  
75,000  บาท 

 

4 โครงการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
 

ก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ขนาดความกว้าง
ประมาณ 20 เมตร ความยาว
ประมาณ 20 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ

6,000,000 สถานที่
ก่อสร้าง 
สนง.ใหม่ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
โดยกันเงินจาก บ.บ้านแก้ว เอ็นจิ
เนียร์ริ่ง  ตามฎีกาที่ 0605/60 ลง
วันที่ 15 สิงหาคม 2560  จํานวน
เงิน 5,990,000 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๓๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.4  พัฒนาผู้สงูอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 81/122)  
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.5  สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประชาคมอาเซียน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
1 โครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมงาน

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
นําคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กเล็ก 
เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและผู้ ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมดูงานและร่วม
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560 

500,000 ศูนย์ประชุม
และแสดง
สินค้าอิม
แพ็คเมือง
ทองธานี 

อําเภอปาก
เกร็ด 
จังหวัด

กอง
การศึกษา 

ยกเลิก 
โครงการเนื่องจาก ไม่ได้รับหนังสือ
แจ้ งการจัดงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๓๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.4  พัฒนาผู้สงูอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
หน้า 54/122 ลําดับที่ 9) นนทบุรี 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  และองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
1 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์

เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ผู้ เ ข้า รับการอบรมหลักสูตรละ  
30  คน 
- อบรมดนตรีพื้นเมือง  
- อบรมนวดฝ่าเท้า  
- อบรมทักษะกีฬา  
 (ตามเทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 101/122  
ลําดับที่ 4) 

150,000 ร.ร.กาดเมฆ 
ชุมชนบ้าน

ร้อง 
ชุมชน 

โทกหัวช้าง 
ดอย 

พระบาท 

กอง
การศึกษา 

 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- อบรมทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุต
ซอล   ณ  สนามฟุตซอลบ้านร้อง 
ระห ว่ า ง วัน ที่  20  พฤศจิ ก ายน 
2559  
- สร้างฝายแม้ว  ณ  ลํา ห้วยปูนก 
ชุมชนโทกหัวช้าง  ตําบลพระบาท
วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2560  
- อบรมนวดฝ่าเท้า ระหว่างวันที่ 7 -

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๓๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  2.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  และองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  

(KPI) 
 26 มิถุนายน 60 ณ โรงเรียนชุมชน

บ้านฟ่อนวิทยา 
- อบรมดนตรีพื้นเมือง  ระหว่างวันที่
24 - 25 มิถุนายน  60 ณ โรงเรียน
บ้านกาดเมฆ  
ใ ช้ ง บประมาณ ในกา ร เบิ ก จ่ า ย 
จํานวน 115,526 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๓๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกองคลัง 
 

1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens จํานวน 1 เครื่อง (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 42/122) 

24,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

กองคลัง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายจํานวน 
๒๔,๐๐๐.-บาท 

 

  2. จอรับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุม 
ขนาด 100 นิ้ว (ราคาท้องถิ่น)   
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 42/122) 

5,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

กองคลัง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายจํานวน 
๕,๐๐๐.-บาท 

 

  3. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา  จํานวน 1  
เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 42/122) 

25,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

กองคลัง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายจํานวน 
24,5๐๐.-บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๓๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 
KVA จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2559) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 43/122) 

5,800 เทศบาล
เมืองเขางค์ 

นคร 

กองคลัง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายจํานวน  
5,7๐๐.-บาท 

 

  5. ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ สํ า ห รั บ ง า น
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 
16,000 บาท (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว เตอ ร์  ประจํ าปี  พ .ศ . 
2559) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 42/122) 

64,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองคลัง ดําเนินการจัดซื้อ 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายจํานวน 
62,0๐๐.-บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  6.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จํานวน 4  เครื่อง ๆ ละ 
3,200 บาท (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว เตอ ร์  ประจํ าปี  พ .ศ . 
2559)  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 43/122) 

12,800 
 
 
 
 

เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองคลัง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายจํานวน 
12,4๐๐.-บาท 

 

  7. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา แบบ Network แบบ
ที่ 1 (33 หน้า/นาที) ราคาเครื่อง
ละ  16,000 บาท  จํ านวน  2 
เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลั กษณะ พื้นฐ านค รุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์)  
ขออนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ประชุมสมัย
สามัญ ประจําปี  พ .ศ .๒๕60  

32,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองคลัง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายจํานวน 
32,000-บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๓๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

เมื่อวันที่  ๒9 พฤษภาคม ๒๕60 

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม 
 

1 . เค รื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ ก 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2559) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 77/122) 

16,000 
 
 
 

เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายจํานวน 
16,0๐๐.-บาท 

 

 

  2 .คอมพิ ว เ ต อ ร์ สํ า ห รั บ ง า น
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
16,000 บาท (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว เตอ ร์  ประจํ าปี  พ .ศ . 
2559) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

32,000 
 
 

เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายจํานวน 
31,0๐๐.-บาท 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

พ.ศ. 2560 หน้า 78/122) 

  3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จํานวน 2  เครื่อง ๆ ละ 
3,200 บาท (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว เตอ ร์  ประจํ าปี  พ .ศ . 
2559)  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 78/122) 

6,400 
 

เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายจํานวน  
6,2๐๐.-บาท 

 

 

  4.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED    ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 
จํานวน 1เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว เตอ ร์  ประจํ าปี  พ .ศ . 
2559) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 78 /122) 

7,900 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายจํานวน  
7,8๐๐.-บาท 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๓๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  5.ปั้มหอยโข่ง ขนาด 1 HP X 1 
นิ้ ว  จํ านวน  1  เ ค รื่ อ ง  ๆ  ละ 
5,300 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 76/122) 

5,300 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  5,300 บาท 

 

  6. เครื่องเสียงสนามพร้อมอุปกรณ์ 
1 ชุด ๆ ละ 16,100บาท  (ตาม
ราคาท้องถิ่น) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 76/122) 

16,100 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  16,100  บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  7.พัดลมตั้งพื้นแบบสามขา ขนาด 
24 นิ้ ว  จํ านวน  7  ตั ว  ๆ  ละ 
3,900 บาท  (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
สํานักงาน ปี 2559) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 76/122) 

27,300 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  27,300  บาท 

 

  8.ตู้เหล็กบานพับ 2 บาน จํานวน 
2   ตู้ ๆ ละ 3,990 บาท  (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน ปี 2559) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 76/122) 

7,980 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  7,980 บาท 

 

  9.แท่นกราบพร้อมที่คุกเข่าจํานวน 
1 ชุด  (ตามราคาท้องถิ่น) (เกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน ปี 2559) 

2,800 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  2,800  บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๔๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 76/122) 

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จํานวน  2 เครื่องๆ ละ 
16,000  บาท   (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ .ศ .  2559)(ตามเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ . 2560 หน้า 
62/122 )  

32,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  31,000.- บาท 

 

  2.เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จํานวน  2 
เครื่องๆ ละ  7,900  บาท  (เกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2559) 

15,800 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  15,600.- บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๔๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 63/122 )  

  3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
3,200  บาท เป็นเงิน 32,000 
บาท  ( เ กณ ฑ์ร าคากลา งและ
คุณลั กษณะ พื้ น ฐ านค รุ ภัณ ฑ์ 
คอมพิว เตอ ร์  ประจํ าปี  พ .ศ . 
2559) 
 (ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 64/122 ) 

6,400 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  6,200.- บาท 

 

  4. พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 
จํานวน 4 ตัว ๆละ 1,400 บาท
(ตามราคาท้องถิ่น)  
(ต าม เทศบัญญั ติ ง บป ระม าณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 62/122 ) 

5,600 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 4,392.- บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  5. พัดลมตั้ง พื้น ขนาด 16 นิ้ว 
จํานวน  3 ตัว ๆ ละ  1,200 
บาท (ตามราคาท้องถิ่น) 
(ต าม เทศบัญญั ติ ง บป ระม าณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 62/122 ) 

3,600 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 2,392.- บาท 

 

  6.โต๊ะพับเอนกประสงค์บุด้วย 
โฟเมก้ า  จํ านวน  10 ตัวๆ  ละ 
3,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) 
(ต าม เทศบัญญั ติ ง บป ระม าณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 62/122 ) 

30,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 19,900.- บาท 

 

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักปลัดเทศบาล ฝ่ายอํานวยการ 
1 .  เค รื่องคอมพิวเตอร์สํ าหรับ
สํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จํานวน  2  เครื่อง ๆ 
ละ 16,000 บาท (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ  พื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําป ี

 
32,000 

 
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นคร 

 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 
ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  19,000.- บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๔๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

พ.ศ. 2559) 
(ต าม เทศบัญญั ติ ง บป ระม าณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 22 /122 ) 

  2.เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA
จํานวน  2 เครื่องๆ ละ 3,200 
บาท  ( เ กณฑ์ราคากลางและ
คุณลั กษณะ พื้นฐ านค รุ ภัณ ฑ์
คอมพิว เตอ ร์  ประจํ าปี  พ .ศ . 
2559) 
(ตามเทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 22 /122 ) 

6,400 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  3,๐๐๐.-บาท 

 

  3.โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าบุโฟ
เมก้าสีขาวปิดขอบด้วย PVC ขา
เหล็ กชุ บ โคร เมี่ ยม พับ เก็ บ ไ ด้  
ขนาด (ก) 183 x (ล) 76 x (ส) 
73  ซม .จํ านวน  20 ตั ว  ๆละ 
2,500 บาท   (ตามราคาท้องถิ่น)  

50,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

(ต าม เทศบัญญั ติ ง บป ระม าณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 9/122 ) 

  4.เก้า อี้อเนกประสงค์ โครงขา
เหล็กชุบโครเมียม ที่นั่ง-พนักพิงบุ
ฟองน้ํ าหนังเทียม จํานวน 30 
ตัวๆ ละ 600 บาท  (ตามราคา
ท้องถิ่น) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 9/122 ) 

18,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน ๑๖,๕๐๐.-บาท 

 

  5.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ร ะ ดั บคว ามละ เ อี ยดจอภาพ 
1920 x 1080 พิกเซล  ขนาด 
55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 19/122 )  

46,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
2560 เ มื่อวันที่ 11  สิงหาคม 
2560 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๔๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  ฝ่ายทะเบียนราษฎร 
5. เก้าอี้แถวแบบ 3 ที่นั่ง ทําจาก
พลาสติกโพรลีโพรพิลีน  ขาเกือกม้า 
จํานวน  4 แถว ๆ ละ  2 ,700 
บาท   (ตามราคาท้องถิ่น)    
(ต าม เทศบัญญั ติ ง บป ระม าณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 9/122 ) 

 
10,800 

 
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นคร 

 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน ๑๐,๘๐๐.-บาท 

 

  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
6. เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบ  ฟอกอากาศ)  ขนาด 
24,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ขออนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ประชุมสมัย
สามัญ  ประจําปี   พ .ศ .๒๕60  
เมื่อวันที่     ๒9 พฤษภาคม ๒๕
60 

 
30,000 

 
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นคร 

 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 
ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 29,900.- บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๔๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกองวิชาการและ
แผนงาน 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
16,000 บาท (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอม พิ ว เ ตอ ร์ป ระ จํ า ปี  พ .ศ .
2559) 
(ต าม เทศบัญญั ติ ง บป ระม าณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 36/122 )  

48,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  46,500.- บาท 

 

  2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 
พ.ศ.2559) 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน้า 37/122)  

4,300 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  4,300.- บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๔๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
3,200 บาท (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอม พิ ว เ ตอ ร์ป ระ จํ า ปี  พ .ศ .
2559) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 36/122)  

9,600 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  9,300.- บาท 

 

  4.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 
kVA จํานวน 1 เครื่อง  (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 
พ.ศ.2559) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 36/122) 

35,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  35,000.- บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๔๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  5.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 12,000 บีทียู  จํานวน  
1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
(ต าม เทศบัญญั ติ ง บป ระม าณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 34/122) 

18,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 16,900  บาท 

 

  6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
(33 หน้ า /นา ที )   จํ านวน  1 
เครื่อง  
 
ขออนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ประชุมสมัย
สามัญ  ประจําปี   พ .ศ .๒๕60  
เมื่อวันที่     ๒9 พฤษภาคม ๒๕
60 

15,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 16,900  บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๔๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกองช่าง 
 

งานไฟฟ้าสาธารณะ 
1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซี
ซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 
คัน (ตามราคาท้องถิ่น) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 85/122 ) 

 
51,000 

 
ขอแก้ไขในสภาฯ 
สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก เมื่อวันที่ 

15 ก.พ. 60 

 
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นคร 

 
กองช่าง 

 
ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 49,000  บาท 

 
 
 
 

  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์
ประจําปี พ.ศ.2559)  
(ตามเทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 87/122 ) 

16,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 15,500  บาท 

 

  3. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED  ขาวดํา   (30 นาที/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา

7,900 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 7,800  บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๕๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

กลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 
พ.ศ.2559 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 87/122 ) 

  4 .  เค รื่องสํ ารองไฟฟ้า  ขนาด 
8 0 0  VA จํ า น วน  1  เ ค รื่ อ ง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2559) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 87/122 ) 

3,200 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 3,100  บาท 

 

  งานศูนย์เครื่องจักรกล 
5. รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซี
ซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 
คัน (ตามราคาท้องถิ่น)  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ

 
51,000 

ขอแก้ไขในสภาฯ 
สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก เมื่อวันที่ 

 
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นคร 

 
กองช่าง 

 
ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 49,000  บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๕๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 85/122 ) 

15 ก.พ. 60 
 

  6. เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 85/122  

21,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 17,494  บาท 

 

  7. รอก ขนาด 2 ตัน จํานวน 1 
ชุด (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 86/122 ) 

8,500 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 8,500  บาท 

 

  8.  สแตนยกรถแบบ 4 ขา ขนาด 
3  ตั น   จํ านวน  4  ตั ว  ๆ  ละ 
1,500 บาท  (ตามราคาท้องถิ่น) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 86/122 ) 

6,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 6,000 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๕๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  9.  สแตนยกรถแบบ 4 ขา ขนาด 
6  ตั น  จํ านวน   4  ตั ว  ๆ  ละ 
2,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 86/122 ) 

8,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 8,000 บาท 

 

  10. ชุดตัดแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ ถัง
ลม ถังแก๊ส   สายยาว 15 เมตร 
จํานวน 1 ชุด  
(ตามราคาท้องถิ่น) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 86/122 ) 

15,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 15,000  บาท 

 

  11. รอกโยกโซ่แบบมือจับ ขนาด
ไม่น้อยกว่า   1.5 ตัน จํานวน 1 
ชุด (ตามราคาท้องถิ่น) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 86/122 ) 

10,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 10,000 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๕๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  งานสวนสาธารณะ 
12. สายส่งน้ํา ดับเพลิง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 
20 เมตร   พร้อมข้อต่อชนิดสวม
เร็วแบบอลูมิเนียม   จํานวน 2 
เส้น ๆ ละ 9,000 บาท (ตาม
ราคาท้องถิ่น) 
(ต าม เ ทศบัญญั ติ ง บป ร ะม าณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 91/122 ) 

 
18,000 

 
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นคร 

 
กองช่าง 

 
ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 17,000 บาท 

 

  งานวิศวกรรม 
13. ล้อวัดระยะ จํานวน 4 อัน ๆ 
ละ 10,000 บาท  (ตามราคา
ท้องถิ่น) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 111/122 ) 

 
40,000 

 
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นคร 

 
กองช่าง 

 
ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน   39,600 บาท 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๕๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  14. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์
ประจําปี พ.ศ.2559)  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 111/122 ) 

16,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน   15,500  บาท 
 

 

  15. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา  (30 นาที/
นาที )  จํานวน  1 เค รื่อง  ๆ ละ 
7,900 บาท (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอม พิ ว เ ตอ ร์ป ระ จํ า ปี  พ .ศ .
2559) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 111/122 ) 

7,900 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน   7,800  บาท 
 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๕๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  16. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA  จํานวน 1 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์
ประจําปี พ.ศ.2559)  
(ตามเทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 112/122 )  

3,200 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน   3,100 บาท 
 

 

  17.พัดลมโคจร ชนิดติดผนัง ชนิด 
16 นิ้ว     จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 
1,550 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560หน้า110/122 ) 

4,650 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองช่าง ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน   4,590 บาท 
 
 
 

 

7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ปรับปรุงข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล
และสามารถใช้งานร่วมกับระบบ 
ของ เทศบาลเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ตําบล  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ

400,000 ต.ปงแสน
ทอง 

ต.ชมพู 
ต.พระบาท 
ต.กล้วยแพะ 

กองคลัง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โ ด ย  ค่ า จ้ า ง เ ห ม า อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  (อสม.) 
สํารวจข้อมูลภาคสนามเขตตําบล
พระบาท ชุมชนบ้านผาลาด และ

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๕๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้ า  40/122 
ลําดับที่ 2) 

ชุมชนอิ่วเมียน  ในวันที่ 2 พ.ค. 60 
- 1 มิ.ย. 60 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 2,820 บาท 

8 โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สําหรับงานทะเบียน
ราษฎร 

- จ้ า ง เ หมาบํ า รุ ง รั กษ า  และ
ซ่อมแซม แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ 
ไม่ให้เกิดปัญหาหรือขัดข้องทาง
ระบบ เพื่อบริการประชาชนได้
อย่างต่อเนื่อง 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 4/122 ลําดับ
ที่ 7) 

133,200 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จะแล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  133,000 บาท 

 

9 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
สํ านั ก ง าน เทศบาล เ มือง เขลางค์ นคร 
(ชั่วคราว) (อาคารเลขที่ 70/1) 

จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด
อุ ปก รณ์ เ ค รื่ อ ง มื อ -เ ค รื่ อ ง ใ ช้ 
ห้ อ ง น้ํ า  ก ร ะ จ ก  พั ด ล ม 
เครื่องปรับอากาศ บันได ตลอดจน 
บริเวณทางเดินทั้งในและนอก
อาคารตั้งแต่ชั้น 1- 4  อาคาร 

250,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 249,6๐๐.-บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๕๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

เลขที่ 70/1 จํานวน 1 อาคาร    
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 4/122 ลําดับ
ที่ 6) 

10 โครงการจัดงานวันเทศบาล - จัดพิธีทางศาสนา ทําบุญ ถวาย
ภัตราหารเพลแด่ พระสงฆ์ 
- คณะผู้บ ริหาร   สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในวันที่24 
เมษายน ของทุกปี 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 6/122 ลําดับ
ที่ 4) 

150,000 
(-99,590) 
50,410 

เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดจัดกิจกรรมจัดพิธีทางศาสนา 
ทําบุญ   ถวายภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์  คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ  พนัก ง าน เทศบาล  และ
เจ้าหน้าที่ร่วมทํากิจกรรม ในวันที่ 
24 เม.ย. 60  
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  45,102  บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 20/
๖๐ ลงวันที่ 19 มิ.ย.60  จํานวน 
99,590.- บาท 

 

11 โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมสําคัญ
ของเทศบาล 

จัดงานวันสําคัญและงานรัฐพิธีต่าง 
ๆ เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา

300,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๕๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

,วันฉัตรมงคล,วันปิยมหาราช, 
วันจักรี ฯลฯ  (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ . 2560 หน้า 
5/122 ลําดับที่ 3) 

นครและ
หน่วยงาน
ราชการต่าง 

ๆ  

จํานวน  ๑6,139.-บาท 

12 โครงการเทศบาลพบประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน  และลูกจ้างเทศบาล 
ออกให้หน่วยบริการตามชุมชน
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า 
10 ครั้ง/ปี 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(พ .ศ .  2560 -2562 )  หน้ า  
ลําดับที่ )  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 6/122 ลําดับ
ที่ 5) 

120,000 
(-60,000) 
60,000 

(-30,000) 
30,000 

   ต.พระ
บาท       

ต.ชมพู      
ต.กล้วยแพะ  
ต.ปงแสน

ทอง 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยกเลิก 
เนื่องจากมีข้อทักท้วงจากสํานักงาน
ตรวจ เ งิ นแผ่ น ดินและจากการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  เห็น
ควรชะลอโครงการฯ 
 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 12/
๖๐ ลงวันที่  24 พ.ค. 60  จํานวน 
60,000.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 20/
๖๐ ลงวันที่ 19 มิ.ย. 60  จํานวน  
30,000.- บาท 

 

13 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อ
เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี

- คณะผู้ บ ริห า ร  สมาชิ กสภา
เทศบาลประธานชุมชน พนักงาน

400,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
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ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ของคนในชาติ เทศบาล จ้าหน้าที่ และประชาชน
ในเขตเทศบาล 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 6/122 ลําดับ
ที่ 6) 

และ
หน่วยงาน

ราชการต่างๆ  

จํานวน ๒41,๔45.-บาท 

14 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน  สําหรับใช ้ 
ณ อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร (โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้เก็บเอกสาร,โซฟา,    
โพเดียม, เก้าอื้ห้องประชุมเล็ก, เก้าอี้ห้อง
ประชุมใหญ่  เป็นต้น) 

เ พื่อ ดํา เนินการจัดหาครุ ภัณฑ์
สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร แห่งใหม่ดังต่อไปนี้ 
        1. ล็อคเกอร์ สําหรับใช้ใน
ส่วนของกองคลัง ชั้น 1  จํานวน 
3  ตู้ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 
จํานวน  3  ตู้   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ชั้น 1  จํานวน 3 
ตู้   สํานักปลัด เทศบาล  ชั้ น  2  
จํานวน  3 ตู้ กองช่าง   ชั้น 3  
จํานวน 8 ตู้ กองการศึกษา ชั้น 4 
จํานวน 15  ตู้ รวมจํานวน 35 ตู้ 
ตู้ ล ะ  8 , 500  บาท  เ ป็ น เ งิ น 

5,252,155 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
2560 เ มื่อ วัน ที่  11 สิ งหาคม 
2560 
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297,500 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก)917 x(ย)457 (ส) 1,829 
มม. 
       2.เก้าอี้ประชุม สําหรับใช้ใน
ส่วนของกองคลัง ชั้น 1  จํานวน 
10 ตัว กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 
จํานวน  10  ตัว กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ชั้น 1จํานวน 14 
ตัว  สํานักปลัดเทศบาล  ชั้น  2  
จํานวน  49 ตัว กองช่าง ชั้น 3  
จํานวน 10  ตัว  งานนิติการ ชั้น 
4 จํานวน 12 ตัว กองการศึกษา 
ชั้ น  4  จํ า น วน  17  ตั ว  กอ ง
วิช าการและแผนงาน  ชั้ น  4 
จํานวน 28 ตัว รวมจํานวน 150 
ตัว ตัวละ 900 บาท เป็นเงิน 
135,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก) 432 x (ล) 550 x (ส)905 
มม. เหล็กหนา 1.2 มม ขาเหล็ก
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ชุบโครเมียม 
       3.เก้าอี้ประชุม สําหรับใช้ใน
ส่วนของกองคลัง ชั้น 1  จํานวน 
10 ตัว กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 
จํานวน10  ตัว  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ชั้น 1  จํานวน 
12 ตัว กองช่าง ชั้น 3  จํานวน 
18  ตัว กองการศึกษา ชั้น 4 
จํานวน 10  ตัว รวมจํานวน 60 
ตัว ตัวละ 1,800 บาท เป็นเงิน 
108,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก) 480 x (ล) 570 x (ส) 905 
มม. 
       4.เก้าอี้ประชุม สําหรับใช้ใน
ห้องประชุมย่อยของสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้น 2  
จํานวน    18 ตัว   ห้องประชุม
ย่อยของผู้บริหาร  ชั้น 2 จํานวน  
12  ตัว   รวมจํานวน 30 ตัว ตัว
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ล ะ  5 , 0 0 0  บ า ท  เ ป็ น เ งิ น 
150,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก) 605 x (ล) 675x (ส) 
1155-1270 มม. 
       5.เก้าอี้ สําหรับห้องทํางาน
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี  ร อ ง
นายกเทศมนตรี ประธานสภา รอง
ประธานสภา เลขาสภาเลขานุการ
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี  ที่ ป รึ ก ษ า
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รอง
ปลั ด เ ทศบาล  หั วหน้ า สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล ผู้ อํานวยการกอง 
และหัวหน้าฝ่าย รวมจํานวน 42 
ตัว ตัวละ 6,000 บาทเป็นเงิน 
252,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก) 690 x (ล) 820 x(ส) 
1130-1240 มม. มีพนักพิงสูง 
มีที่วางแขน ชนิดหนัง สามารถ
ป รั บ เ อ น ไ ด้  ป รั บ สู ง ต่ํ า โ ด ย
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โช๊คไฮโดริค ขาทําจากอะลูมิเนียม
ขัดเงา มี 5 ล้อ  
       6.เก้าอี้พนักงาน สําหรับใช้
ใ น ส่ ว น ข อ ง ก อ ง ค ลั ง  ชั้ น  1  
จํานวน 11 ตัว กองสวัสดิการ
สังคม ชั้น  1  จํานวน   5  ตัว  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ชั้ น  1  จํ า น วน  7  ตั ว  สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล ชั้น 2  จํานวน12 
ตัว กองช่าง ชั้น 3  จํานวน 15  
ตัว  กองการศึกษา ชั้น 4 จํานวน 
3  ตัว กองวิชาการและแผนงาน 
ชั้น 4 จํานวน 8 ตัว รวมจํานวน 
61 ตัว ตัวละ 3,000 บาท เป็น
เงิน 183,000 บาท ขนาดไม่
น้อยกว่า (ก) 580 x (ล) 590 x 
(ส)970 มม. 
       7.เก้าอี้พนักงาน สําหรับใช้
ในส่วนของสํานักปลัดเทศบาล ชั้น 
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2  จํานวน  4 ตัว  ห้องทะเบียน
ราษฎร ชั้น 1 จํานวน 15  ตัว  
รวมจํานวน 19 ตัว ตัวละ 1,200 
บาท  เป็นเงิน  22,800 บาท 
ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 560 x (ล) 
535 (ส)x 760 มม. 
       8.เก้าอี้พนักงาน สําหรับใช้
ในส่วนของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ชั้น 1  จํานวน 2 ตัว 
สํานักปลัดเทศบาล ชั้น 2  จํานวน  
3 ตัว  รวมจํานวน 5 ตัว ตัวละ 
3,730 บาทเป็นเงิน 18,650 
บาท ขนาดไม่น้อยกว่า(ก) 560 x 
(ล) 535 x (ส) 720 มม. 
       9.เก้าอี้พักคอย  สําหรับใช้
ในส่ วนของกอง วิชาการและ
แผนงาน ชั้น 4 จํานวน 2 ตัว  
ตั วละ  1 ,500 บาท  เป็น เ งิ น 
3,000 บาท  ขนาดไม่น้อยกว่า 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
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(ก) 1010x (ล) x500 x (ส) 
790 มม. 
       10.เก้าอี้พักคอย นั่ง 3 คน 
สํ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ส่ ว น ข อ ง ก อ ง
สวัสดิการสังคม ชั้น 1 จํานวน 2  
ตั ว  ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ชั้น 1 จํานวน 4 ตัว  
กองการศึกษา ชั้น 4 จํานวน 2  
ตัว ห้องทะเบียนราษฎร ชั้น 1 
จํานวน 9 ตัว รวมจํานวน 17 ตัว  
ตั วละ  3 ,500 บาท  เป็น เ งิ น 
59,500 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก) 1340x(ล) x410 x (ส) 420 
มม. 
       11.เก้าอี้พักคอย นั่ง 4 คน 
สําหรับใช้ในส่วนของห้องทะเบียน
ราษฎร ชั้น 1  จํานวน 7 ตัว กอง
ช่าง  ชั้น 3 จํานวน 4 ตัว รวม
จํานวน 11 ตัว ตัวละ 4,000 
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บาท  เป็นเงิน  44,000 บาท 
ขนาดไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า (ก) 
1,815 x (ล) x 410 x (ส) 420 
มม. 
       12.เก้าอี้พักคอย นั่ง 5 คน 
สําหรับใช้ในส่วนของห้องทะเบียน
ราษฎร ชั้น 1 จํานวน 14 ตัว 
กองคลัง ชั้น 1 จํานวน  4  ตัว  
รวมจํานวน 18 ตัว ตัวละ 5,000 
บาท  เป็นเงิน  90,000 บาท 
ขนาดไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า (ก) 
2,300 x (ล)x 410 x (ส) 420 
มม. 
      13.ชั้นวางหนังสือ สําหรับใช้
ในส่วนของกองการศึกษา ชั้น 4 
จํานวน 12  ตัว ตัวละ 17,600 
บาท เป็นเงิน 211,200 บาท 
ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 1,825 x 
(ย) 546 x (ส) 1,969 มม. 
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       14.โซฟาคู่  สําหรับใช้ ใน
ส่วนของสํานักปลัดเทศบาล ชั้น 2 
( ห้ อ งป ระ ธานสภา เทศบาล ) 
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 9,500 บาท 
ขนาด ไม่น้อยกว่า (ก) 1310 x 
(ย) 720 x (ส) 720 มม. 
       15.โซฟาเดี่ยว สําหรับใช้ใน
ส่วนของสํานักปลัดเทศบาลห้อง
ประชุมย่อย จํานวน 1 ตัว ตัวละ 
5,500 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก) 685 x (ล) 720 x (ส) 720 
มม. 
       16.โซฟาชุด สําหรับใช้ใน
ส่วนของสํานักปลัดเทศบาล ชั้น 2 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห้ อ ง ทํ า ง า น
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 ชุด, 
ห้องทํางานรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 3 ชุด , ห้องทํางานเลขา/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน  
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1 ชุด, ห้องประชุมในสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ชุด ห้อง
รองปลัด  2 ชุด  หัวหน้าสํานัก
ป ลั ด เ ท ศ บ า ล  1 ชุ ด   ห้ อ ง
ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ชุด และ
ห้อง ทํา งานผู้ อํ านวยการกอง 
จํานวน  6 ชุด  รวมจํานวน 16 
ชุด ชุดละ 15,000 บาท เป็นเงิน 
2 4 0 , 0 0 0  บ า ท  แ ต่ ล ะ ชุ ด
ประกอบด้วย 1 ที่นั่ง ขนาดไม่
น้อยกว่า (ก) 80 x (ย) 80 x (ส) 
82 ซม.  และ 3 ที่นั่ง ขนาดไม่
น้อยกว่า (ก) 185 x (ย)80 x (ส)
82 ซม. 
       17.ตู้รางเลื่อน สําหรับใช้ใน
ส่วนของกองคลัง ชั้น 1  จํานวน 
2  ชุด  กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 
จํานวน 1  ชุด กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 จํานวน 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
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ชุด  สํานักปลัดเทศบาล ชั้น 2  
จํานวน  1 ชุด กองช่าง ชั้น 3  
จํานวน 3 ชุด รวมจํานวน 8 ชุด 
ชุดละ 55,000 บาท เป็นเงิน 
440,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก) 4800 x (ล) 3136x (ส) 
2370 มม. 
       18. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน สําหรับใช้ในส่วนของกอง
คลัง ชั้น 1 จํานวน 21 ตู้ กอง
สวัสดิการสังคม ชั้น 1 จํานวน 
20 ตู้  กองสาธารณสุขฯ ชั้น 1 
จํ า น ว น  1 0  ตู้   สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล ชั้น 2  จํานวน 21 
ตู้ กองช่าง ชั้น 1  จํานวน 18 ตู้  
งานนิติการ ชั้น 4 จํานวน 2 ตู้ 
กองการศึกษา ชั้น 4 จํานวน 8  
ตู้ กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 4  
จํานวน 6 ตู้ รวมจํานวน 106  ตู้ 
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ตู้ ละ   8 ,000 บาท  เป็น เ งิ น 
848,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก)900 x (ล)450 x (ส) 1,850 
มม. 
        19 . ตู้ เหล็ก เก็บ เอกสาร 
สําหรับใช้ในส่วนของกองคลัง ชั้น 
1  จํานวน 7 ตู้กองสวัสดิการ
สังคม ชั้น  1 จํานวน 7 ตู้กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1  
จํานวน 9  ตู้  สํานักปลัดเทศบาล 
ชั้น 2  จํานวน  17 ตู้ กองช่าง  
ชั้น 3  จํานวน 15 ตู้  งานนิติการ 
ชั้ น  4  จํ า น ว น  6  ตู้  ก อ ง
การศึกษา ชั้น 4 จํานวน 3  ตู้ 
กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 4  
จํานวน 4 ตู้ รวมจํานวน 68  ตู้ ตู้
ล ะ  6 , 0 0 0  บ า ท  เ ป็ น เ งิ น 
408,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก) 900 x (ย)  450x (ส) x 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 
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1,100 มม. 
       20 . โ ต๊ะ ทํางานผู้ บ ริหาร 
สํ าห รับ ใช้ ใ น ห้อ ง ทํ า ง านรอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 3 ตัว 
ห้องทํางานปลัดเทศบาล จํานวน 
1 ตั ว   ขนาดไ ม่น้อยก ว่า  (ก ) 
1000 x (ย) 2000 x (ส) 760 
มม. รวม จํานวน  4  ตัว ตัวละ 
2 0 , 0 0 0   บ า ท   เ ป็ น เ งิ น 
80,000 บาท 
       21 . โ ต๊ะ ทํางานผู้ บ ริหาร 
สํ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ห้ อ ง ทํ า ง า น
นายกเทศมนตรี จํานวน  1 ตัว 
และห้อง ทํางานประธานสภา
เทศบาล จํานวน  1 ตัว ขนาดไม่
น้อยกว่า (ก)1100 x (ล) 2200 
x (ส) 760 มม. รวม จํานวน 2 
ตัว ตัวละ 25,000 บาท เป็นเงิน 
50,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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ผลการประเมินตัวชี้วัด 
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       22. โ ต๊ะ ทํางานพนักงาน  
สําหรับใช้ในส่วนของกองคลัง ชั้น 
1  จํานวน 11 ตัว กองสวัสดิการ
สังคม ชั้น 1 จํานวน  5 ตัว  กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 
จํานวน 7ตัวสํานักปลัดเทศบาล 
ชั้น 2  จํานวน 12 ตัว กองช่าง 
ชั้ น  1  จํ า น วน  15  ตั ว  กอ ง
การศึกษา ชั้น 4 จํานวน 3 ตัว 
กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 4  
จํานวน 8 ตัว รวมจํานวน 61 ตัว 
ตั วละ  7 ,000 บาท  เป็น เ งิ น 
427,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก)1000 x (ล) 600 x (ส) 750 
มม.  
       23.โต๊ะผู้บริหาร สําหรับใช้
ในห้องทํางานรองปลัดเทศบาล
จํ า น ว น  2  ตั ว  ห้ อ ง ทํ า ง า น
ผู้ อํ านวยการกองและหัวหน้ า
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
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สํานักปลัดเทศบาล จํานวน  7 ตัว 
ห้ อ ง ทํ า ง า น เ ล ข า / ที่ ป รึ ก ษ า
นายกเทศมนตรี จํานวน  3 ตัว 
รวม   จํ านวน  12  ตั ว  ตั วละ 
2 0 , 0 0 0  บ า ท  เ ป็ น เ งิ น 
240,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก)950 x (ล) 2000 x (ส)760 
มม.  
       24.โต๊ะอ่านหนังสือ สําหรับ
ใช้ในส่วนกองการศึกษา  จํานวน 
13 ตัว ตัวละ 4,300 บาท เป็น
เงิน 55,900 บาท ขนาดไม่น้อย
กว่า (ก) 1220 X (ย) 760 x (ส) 
735 มม. 
       25.โต๊ะประชุม สําหรับใช้ใน
ส่วนกองสาธารณะสุขฯ ชั้น 1  
จํานวน 1 ชุด  กองสวัสดิการ
สังคม ชั้น 1 จํานวน 1 ชุด กอง
การศึกษา ชั้น 4  จํานวน 1 ชุด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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ราคาชุดละ 46,900 บาท รวม
จํานวน 3 ชุด เป็นเงิน 140,700 
บาท แต่ละชุดประกอบด้วย  
- โต๊ะขนาด (ก) 1800 x (ล) 
600 x (ส) 750 มม. จํานวน 4 
ตัว  
- โต๊ะขนาด (ก) 800 X (ล) 600 
X (ส) 750 มม จํานวน 2 ตัว  
- โต๊ะประชุมแบบต่อมุม ขนาด (ก) 
650 x (ล) 650 x (ส) 750 มม.  
จํานวน 4 ตัว 
       26.โต๊ะประชุม สําหรับใช้ใน
ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ย่ อ ย  สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล ชั้น 2  จํานวน 1 
ชุ ด  ชุ ด ล ะ  5 8 , 0 0 0  บ า ท 
ประกอบด้วย  
- โต๊ะขนาด (ก) 1800 x (ล) 
600 x (ส) 750 มม. จํานวน 8 
ตัว  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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- โต๊ะประชุม ครึ่งวงกลม ขนาด 
(ก)1,600 x (ล) 800 x (ส)750 
มม.  จํานวน 2 ตัว 
       27.โต๊ะประชุม สําหรับใช้ใน
ส่วนกองคลัง ชั้น 1  จํานวน 1 
ชุ ด   จํ า น ว น  1  ชุ ด  ชุ ด ล ะ 
40,000 บาท ประกอบด้วย 
- โต๊ะขนาด (ก)1500 x (ล)600 
x (ส) 750 มม. จํานวน 4 ตัว  
- โต๊ะประชุม ครึ่งวงกลม ขนาด 
(ก) 1,600 x (ล) 800 x (ส) 
750 มม.   จํานวน 2 ตัว 
       28.โต๊ะประชุม สําหรับใช้ใน
ส่วนกองช่าง ชั้น 3  จํานวน 1 ชุด  
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 73,580 
บาท ประกอบด้วย  
- โต๊ะขนาด (ก)1500 x (ล)650 
x (ส) 750 มม. จํานวน 10 ตัว 
- โต๊ะขนาด (ก) 800 x (ล) 600 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
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x (ส) 750 มม. จํานวน 2 ตัว 
- โต๊ะประชุมแบบต่อมุม ขนาด (ก) 
650 x (ล) 650 x (ส) 750 มม.  
จํานวน 4 ตัว 
       29.โต๊ะประชุม สําหรับใช้ใน
ส่วนกองสวัสดิการสังคม ชั้น 1  
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 41,325 
บาท ประกอบด้วย  
- โต๊ะขนาด (ก) 1800 x (ล) 
600 x (ส) 750 มม. จํานวน 4 
ตัว  
- โ ต๊ะประชุมแบบค รึ่งวงกลม 
ขนาด (ก) 1600 x (ล) 800 x 
(ส) 750 มม.จํานวน 2 ตัว 
30. เค้าท์เตอร์ประชาสัมพันธ์
จํานวน1ชุดเป็นเงิน 160,000 
บาท 
31 . โ ต๊ ะ ทํ า ง าน  สํ า ห รับ รอ ง
ประธานสภาและเลขานุการสภา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

จํานวน  2 ตัว และหัวหน้าฝ่าย
สําหรับใช้ในส่วนของกองคลัง ชั้น 
1  จํานวน  3 ตัว กองสวัสดิการ
สังคม ชั้น 1 จํานวน  3  ตัว  กอง
สาธารณสุขฯ ชั้น 1  จํานวน 3  
ตัว  สํานักปลัดเทศบาล ชั้น 2  
จํานวน  4 ตัว กองช่าง  ชั้น 3  
จํานวน 3 ตัว  กองการศึกษา ชั้น 
4  จํานวน  3  ตัว กองวิชาการ
และแผนงาน ชั้น 4  จํานวน 3 
ตั ว  จํ า น ว น  2 4  ตั ว  ตั ว ล ะ 
15,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก)930 x (ล)1800 x  (ส)760 
มม. เป็นเงิน 360,000 บาท 
(ตามเทศบัญญัติงบป ระมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หนา้  11-16/122  
ลําดับที่ 1-31) 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๗๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  สําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ (ห้อง
ประชุม 100 ที่นั่ง ชั้น 2)      
     1.เก้าอี้ประชุม จํานวน 100 
ตัว ตัวละ 900 บาท เป็นเงิน
90,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า
(ก)432 x (ย)550 x (ส) 905 
มม. 
       2.โซฟา จํานวน 2 ชุด    
ชุดละ 15,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท แต่ละชุด
ประกอบด้วย 1 ที่นั่ง ขนาดไม่
น้อยกว่า (ก) 80 x (ล)80 x (ส)
82 ซม.  และ  3 ที่นั่ง ขนาดไม่
น้อยกว่า (ก) 185 x (ล)80 x (ส)
82 ซม. 
       3. โต๊ะจํานวน 2 ตัวตัวละ 
2,000 บาทเป็นเงิน 4,000 
บาท ขนาด (ก)800 x (ย)600 x 

152,000   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
2560 เ มื่อ วัน ที่  11 สิ งหาคม 
2560 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๗๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

(ส)750 มม. 
       4. เก้าอี้จํานวน 2 ตัวตัวละ 
4,000 บาทเป็นเงิน 8,000 
บาท ขนาด (ก)660 x (ย)780 x 
(ส)117 มม. 
       5. โพเดียมจํานวน 2 ตัวตัว
ละ 10,000 บาทเป็นเงิน 
20,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก)650 x (ล)600 X (ส)1,100 
มม. 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 16-17/122 
ลําดับที่ 1-5) 

      สํ าห รับ  อาคารสํ านั ก ง าน
เทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ 
(ห้องประชุม 400 ที่นั่ง ชั้น 1) 
   1. เก้าอี้ประชุม จํานวน 400 
ตัว  ตัวละ  900 บาท  เป็นเงิน 

454,000   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๘๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

360,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก) 432 x (ล) 550x (ส) 905 
มม. 
2. โซฟาชุด 5 คน จํานวน 3 ชุด
ชุดละ15,000 บาท  เป็น เงิน  
45,000 บาท  ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก) 685 x (ล)720 x (ส)720 
มม. 
       3. โพเดียมจํานวน 2 ตัวตัว
ละ 10,000 บาท  เป็นเงิน 
20,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก) 650 x (ล)600 X (ส)1,100 
มม. 
       4. เก้าอี้ผู้บริหารจํานวน 4 
ตัวตัวละ 5,000 บาทเป็นเงิน 
20,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก)690 x (ล)820 x (ส)1130 
มม. 
        5. เก้าอี้บรรยายจํานวน 2 

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
2560 เ มื่อ วัน ที่  11 สิ งหาคม 
2560 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๘๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ตัวตัวละ 2,000 บาทเป็นเงิน 
4,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก)640 x (ล)700 x (ส)1,120 
มม. 
        6. โต๊ะขาวโฟเมก้าจํานวน 
2 ตัวตัวละ 2,500 บาทเป็นเงิน 
5,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก) 1,830 x(ล) 760 x (ส) 
730 มม.  ตามราคาท้องถิ่น  
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 17/122 
ลําดับที่ 1-6) 

        สําหรับ อาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่ง
ใหม่ (ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร) 
      1. เก้าอี้ประธานสภา จํานวน 
1 ตัว ตัวละ 12,000 บาท ขนาด

662,000   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๘๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ไม่น้อยกว่า (ก)620x(ย)715x(ส)
1160 มิลลิเมตร 
       2 .  เก้ า อี้ เลขานุการสภา
เทศบาล  จํ านวน1 ตั ว  ตั วละ 
10,000  บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
(ก ) 6 0 0 x(ย ) 7 1 0 x(ส ) 9 3 0 ) 
มิลลิเมตร 
       3.  เก้ า อี้สํ าหรับผู้บ ริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ จํานวน 50 ตัว ตัว
ล ะ  6, 500  บ า ท  เ ป็ น เ งิ น 
325,000 บาทขนาดไม่น้อยกว่า 
( ก ) 5 6 5 x(ย ) 6 9 0 x(ส ) 8 3 0 
มิลลิเมตร เก้าอี้โยกเอนได้ ปรับ
เบาะพับเก็บได้ ขาเหล็กยึดติดพื้น 
มีที่วางแขน 
       4. เก้า อี้สําหรับผู้ เ ข้า ร่วม
ประชุม และผู้สังเกตการณ์ จํานวน 
50 ตัว ตัวละ 6,000 บาทเป็น

2560 เ มื่อ วัน ที่  11 สิ งหาคม 
2560 
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เงิน 300,000 บาท ขนาดไม่
น้อยกว่า (ก)565x(ย)690x(ส)
830 มิลลิเมตร 
       5. โซฟา จํานวน 1 ชุด ชุด
ล ะ  1 5 ,0 0 0  บาท  เ ป็ น เ งิ น 
15,000 บาท  สําหรับ 1 ที่นั่ง 
ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 80 x (ล)80 
x (ส)82 ซม.  และสําหรับ 3 ที่นั่ง 
ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 185 x (ล)
80 x (ส)82 ซม. 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 17-18/122 
ลําดับที่ 1-5) 

  สําหรับสํานักงานเทศบาลเมือง   
เขลางค์นครแห่งใหม่ 
ชุดเคาน์เตอร์ครัวพร้อมอ่างล้าง
จานจํานวน 9 ชดุ  ราคาชุดละ 
32,880 บาทประกอบด้วย 

 
 

295,920 

   
 
ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๘๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
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1.ตู้เคาน์เตอร์ครัวขนาดไม่น้อย 
(ก) 2400 x (ล) 600 x (ส) 
840 มม.พร้อมมีอ่างล้างจานอยู่
ในตัวแบบ 1 หลุม 
2.ตู้แขวนผนังขนาดไม่น้อยกว่า 
(ย) 120 x (ก) 350 x (ส) 600 
มม.จํานวน 2 ตัว 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า21/122 ลําดับ
ที่ 1-2) 

2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
2560 เ มื่อ วัน ที่  11 สิ งหาคม 
2560 

15 โครงการติดตั้งระบบเสียงในห้องประชุม 
ต่าง ๆ ในสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

การติดตั้งระบบเสียงในห้อง
ประชุมต่าง ๆ ในอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ดังนี ้
1. ห้องประชุมขนาด  400  ที่นั่ง 
จํานวน 750,000 บาท 
2. ห้องประชุมขนาด  100 ที่นั่ง 
จํานวน 150,000 บาท 
3. ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง

1,500,000 สนง.
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
2560 เ มื่อ วัน ที่  11 สิ งหาคม 
2560 
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เขลางค์นคร จํานวน 400,000 
บาท 
4. ระบบเสียงประกาศในอาคาร 
จํานวน 200,000 บาท  (ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน้า 19-21/122  ลําดับที่ 1 -
4) 

16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้าน
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดมาตรฐานการบ ริหารของ
เทศบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เกณฑ์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 
สรุปผลการปฏิบัติราชการ เสนอ
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 
จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
หัวหน้างาน เพื่อศึกษาและให้นํา

20,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ซึ่งมีการดําเนินการแล้วบางกิจกรรม
ดังนี้ 
- จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
เพื่อซักซ้อมแลเตรียมรับการประเมิน 
ITA ปี ๒๕๖๐ วันที่ 17 ก.พ. 60 
- ค่ า ถ่ายเอกสารในการประชุม
ซักซ้อมการประเมิน LPA จํานวน 
59 ชุด   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
ประชุมซักซ้อมการตรวจประเมิน 
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ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปพัฒนางาน
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม 
ฯ 
รั บ ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (LPA) 
จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
หัวหน้างาน เพื่อศึกษาตัวชี้วัดการ
ประเมินอื่น ๆ เช่น ตัวชี้ วัดการ
ประเมินของสถาบันพระปกเกล้า  
เป็นต้น 
(ตามเทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 32/122  
ลําดับที่ 11) 

LPA ในวันที่ 30 พ.ค. 60 ณ 
ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  
- ค่ าป้ าย ไวนิ ล ต้อน รับคณะทีม
ประเมินประสิทธิภาพของ อปท 
(สถ-อปท)  (LPA) 
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
อปท. (LPA)  
   ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
ได้คะแนน 85.67%  
   ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา ได้คะแนน 
82.72%  
   ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงาน
การเงินและการคลัง  ได้คะแนน 
69.95%  
   ด้ า น ที่  4  ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร
สาธารณะ ได้คะแนน 91.03% 
ด้ าน ที่  5 ด้ านธรรมาภิบาล  ไ ด้
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คะแนน 92.00%   
  รวม 5 ด้าน ได้คะแนน 84.27% 
- ค่ า ป้ า ย ต้ อ น รั บ คณะ ที ม ง า น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ITA 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ
ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ในวันที่ 25 ส.ค. 60 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ
ในการประชุมกําหนดตัวชี้วัดปี 61  
ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  ในวันที่ 5 ก.ย. 60  
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  6,441  บาท  

17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
   

-จัดประชุมคณะทํางาน อย่างน้อย 
3  ครั้ง 
-ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ 
-พัฒนาโปรแกรมประยุก ต์ ต่อ

200,000 
(-35,000) 
165,000 

 
 

เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดประชุมคณะทํางาน ฯ   
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๘๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ยอดจากโปรแกรมที่มีอยู่เดิม 
-จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 30/122 
 ลําดับที่ 7) 

๒๕๖๐ 
จัดอบรมและศึกษาดูงาน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  วันที่ 
15 กันยายน 60  
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 20,825 บาท 
โอนลดงบประมาณ   ค รั้ ง ที่ 
33/60 ลงวันที่ 6 ส.ค. 60 จํานวน 
35,000 บาท 

18 โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร   
 (ตามเทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 30/122ลําดับ
ที่7) 

30,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยได้ดําเนินการบางกิจกรรมแล้ว 
ดังนี้ 
- จัดการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัด ทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมื่อวันที่
11 พ.ย. 2559 
- จัดการะชุมคณะกรรมการพัฒนา

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๘๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เมื่อวันที่
15 พ.ย. 2559 
- ค่าเดินทางกรรมการฯ 
-ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา 3 ส.ค. 60  
- ค่าเดินทางคณะกรรมการพัฒนา 5 
คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 3 ส.ค. 
60 จํานวน 37 ชุด  
-ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 15 มี.ค. 
2560  
-ค่าเดินทางคณะกรรมการสนับสนุน
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการ
ป ร ะ ชุ ม คณะก ร ร มก า ร พัฒน า
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ 30 
มี.ค. 2560 จํานวน 35  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๙๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 
จํานวน 25 ชุด 07 ก.ค. 2560  
- ค่ายานพาหนะ จํานวน 2 คน ใน
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุน  
- ค่าเดินทางคณะกรรมการ 3 ท่าน 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 
ชุด  ในการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ใ น วั น ที่  1 9 
ก.ย. 60 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 32 ชุด 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ในวันที่  26 ก.ย. 60 
- ค่าพาหนะในการเ ดินทางการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา  6  
ท่าน 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๙๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.1  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

จํานวน  11,179  บาท 

19 โครงการจ้าง ที่ปรึกษาออกแบบตกแต่ง
ภายในอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

- เ พื่ อ ว่ า จ้ า ง บุ ค คลภายนอก
ออกแบบ ให้มี รูปแบบรายการ 
พร้อมประเมินราคา ในการตกแต่ง
ภายในอาคารสํานักงานเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 27/122) 

200,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยกเลิก  

 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๙๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา   3.2  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลกองคลัง 
 

พนั ก ง าน เทศบาล  ไ ด้ รั บการ
ฝึ ก อ บ ร ม ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า รสน เทศบั น ทึ ก โป รแก รม 
อิเล็กทรอนิกส์ 
E-laas, E-GP, Ltax 3000 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน้า40/122ลําดับที่ 3) 

150,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร  

กองคลัง ยกเลิก  

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
จํานวน 250 คน พร้อมศึกษาดู
งาน 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน้า 6/122  ลําดับที่ 8) 

200,000 
(-100,000) 
100,000 

 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 16,070.- บาท  
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๖/
๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๐ จํานวน 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

 

3 โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ 

- ข้ า ร า ช ก า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  
ไ ด้ ร้ อ ยละ  50   ขอ งจํ า น วน
กลุ่ ม เป้ าหมาย  ไ ด้ เ ข้ า รับการ
ประชุมสัมมนา/การอบรมพัฒนา

150,000 
(+100,000) 
250,000 

(+300,000) 
550,000 

เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร   

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 274,267.- บาท  
โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๖/
๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๐ จํานวน 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๙๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา   3.2  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ตามโครงการ   
- ทําให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ได้มีการจัดทําเครื่องมือ/ตัวชี้วัด
และการจัดทําสมรรถนะประจํา
กลุ่มงาน และสมรรถนะหลัก เพื่อ
ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน้า 7/122  ลําดับที่ 9) 

(-200,000) 
350,000 
(-30,000) 
320,000 

๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๗/
๖๐ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๐ จํานวน 
๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 11/
๖๐ ลงวันที่  11 เม.ย. 60  จํานวน  
200,000.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 19/
๖๐ ลงวันที่  12 มิ.ย.60  จํานวน  
30,000.-บาท 
 

4 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 จัดอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
ผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560
หน้า 53/122  ลําดับที่ 4) 

50,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ของผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก ในวันที่ 
15 - 16 ก .ค .  2560 ณ  ห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองเขลางนคร 
(บ้านดอนตัน เดิม)   
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  31,716 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๙๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการพัฒนาศกัยภาพและศึกษาดูงานผู้
ประกาศข่าวประจําชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

- จัดอบรมและศึกษาดูงานผู้
ประกาศข่าวประจําชุมชนในเขต
เทศบาลเมือเขลางค์นคร 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560หน้า 32/122  
ลําดับที่ 13) 

300,000 สถานที่ที่
เหมาะสม 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ  
โ ด ย จั ด อ บ ร ม ผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว 
หลักสูตร  “การสื่ อสารเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ในยุค ๔.๐”      
ณ  มหา วิ ทย า ลั ย เ นชั่ น บ า ง น า 
กรุง เทพ  ฯ  และศึกษาดูงาน  ณ 
มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้าน 
จํารุง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 
๒๑ – ๒๓ มี.ค.๖๐  
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  243,075 บาท 

 

2 โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- จัดทําแผ่นพับ โปสเตอร์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สปอตวิทยุ 
- ซื้อ เช่าเวลาออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์ 
- ซื้อหรือเช่าคอลัมน์ใน
หนังสือพิมพ์ 
- จัดทําวารสาร และรายงาน

1,000,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 
 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
- ป้ายถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช   
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศสถานีวิทยุ 
อสมท. เดือนตุลาคม 59  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศ สทว .

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๙๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

กิจการประจําป ี
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้อง 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560หน้า 31/122  
ลําดับที่ 10) 

ลําปาง เดือนตุลาคม 59  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศ ทางสถานี
วิทยุ อสมท เดือน พฤศิกายน 59 
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศ ทางสถานี
วิทยุ สวท.ลําปาง เดือน พฤศิกายน 
59    
- ค่าป้ายโครงการทําความสะอาดถ
วานในหลวง   
- ป้ายสวัสดีปีใหม่ 2560 พร้อม
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ   
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศ ทางสถานี
วิทยุ อสมท เดือน ธันวาคม 59 
- ค่าวารสารเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร งวดที่ 1  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศ ทางสถานี
วิทยุ สวท.ลําปาง เดือน ธันวาคม 
59   
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศ ทางสถานี
วิทยุ อสมท เดือน มกราคม 6 0 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๙๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

- ค่าเช่าเวลาออกอากาศ ทางสถานี
วิทยุ สวท.ลําปาง เดือน มกราคม 
60 
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศ ทางสถานี
วิทยุ อสมท เดือน กุมภาพันธ์ 60  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศ ทางสถานี
วิทยุ อสมท เดือน มีนาคม 60  
- ค่าป้ายไวนิลงานปี๋ใหม่เมือง  
- ค่าป้ายรณรงคล์ดอุบัติเหตุ
สงกรานต์  
- ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์เขลางค์
นครโพสต์ 
- ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์ ลานนา
โพสต์  
- ค่าสปอตจัดงานปี๋ใหม่เมือง 
(มติมณ)  
- ค่าสปอตจัดงานปี๋ใหม่เมือง (นัน
ทา)  
- ค่าสปอตจัดงานปี๋ใหม่เมือง (อส



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๙๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

มท)  
- ค่าสปอตงานปีใ๋หม่ 
- ค่า นสพ แมงมุมลงโฆษณา
ประชาสัมพันธ์  
- ค่าหนังสือพิมพ์คนเมืองเหนือ  
- ค่าวารสาร งวดที่ 2  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศ สวท.
ลําปาง  
- ค่าเผยแพร่สปอตปี๋ใหม่เมือง  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศทางสถานี
วิทยุ สวท ลําปาง เดือนเมษายน 60  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศทางสถานี
วิทยุ อสมท ลําปาง เดือนเมษายน 
60  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศทางสถานี
วิทยุ สวท.ลําปาง เดือนพฤษภาคม 
60  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศทางสถานี
วิทยุ อสมท ลําปาง เดือนเมษายน 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๑๙๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

60  
- ค่าผลิตสปอตประชาสัมพันธ์
รายการวิทยุเทศบาลเมืองเขลางค์
นครเพื่อชุมชน 
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์งานสรงน้ํา
พระธาตุดอยม่วงคํา  
- ค่าเช่าเวลาออกอกาศรายการวิทยุ
เดือนมิถุนายน 60 ของ สวท.
ลําปาง  
- ค่าเช่าเวลาออกอกาศรายการวิทยุ
เดือนมิถุนายน 60 ของ อสมท.
ลําปาง  
- พิมพ์รายงานกิจการประจําปี 
2559  
- ค่าป้ายถวายพระพรในหลวง 
รัชกาลที่ 10  
- ค่าเช่าเวลาเผยแพร่สปอตวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10 ) สถานี
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วิทยุ อสมท.  
- ค่าเช่าเวลาเผยแพร่สปอตวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10 ) สถานี
วิทยุ สวท.ลําปาง  
- ค่าลงถวายพระพรสมเด็จพระ-
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) 
หนังสือพิมพ์คนเมืองเหนือ  
- ค่าลงถวายพระพรสมเด็จพระ-
เจ้าอยู่หัว หนังสือพิมพ์แมงมุม 
(รัชกาลที่ 10)  
- ค่าลงถวายพระพรสมเด็จพระ-
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) 
หนังสือพิมพ์เขลางค์นครโพสต์  
- ค่าลงถวายพระพรสมเดจ็พระ-
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) 
หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  
- ค่าวารสาร งวดที่ 3  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศสถานีวิทยุ 
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สวท ประจําเดือน ก.ค. 60  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศสถานีวิทยุ 
อสมท ประจําเดือน ก.ค. 60  
- ค่าถวายพระพรวันแม่ 12 ส.ค.60 
- ค่าถวายพระพรวันแม่ 
หนังสือพิมพ์สยามมวลชล  
- ค่าถวายพระพรวันแม่ 
หนังสือพิมพ์แมงมุม  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศสถานีวิทยุ 
สวท.ลําปาง วันแม่  
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศสถานีวิทยุ 
อสมท.ลําปาง วันแม่  
- ลงถวายพระพรวันแม่ 
หนังสือพิมพ์คนเมืองเหนือ  
- ค่าลงนามถวายพระพรวันแม่ 
หนังสือพิมพ์เขลางค์นครโพสต์  
- ค่าลงนามถวายพระพรวันแม่ 
หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ( 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๐๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
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จํานวน  847,066 บาท 
(กั น เ งิ น ไ ว้ เ บิ ก เ ลื่ อ มปี จํ า น วน 
23,498 บาท) 

3 โครงการเปิดบ้าน สานสัมพันธ์เครือข่าย 
การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

- จัดนิทรรศการแถลงผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง เ ท ศ บ า ล ใ ห้
สื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการ
ประชาสัมพันธ์ได้รับรู้และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560หน้า 31/122 ลําดับที่ 9) 

300,000 
(-100,000) 
200,000 

เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยกเลกิ 
ตามที่  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่าย
บริการและเผยแพร่วิชาการ กอง
วิชาการและแผนงาน   ได้ขออนุมัติ
ดําเนินโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์
เครือข่ายการพัฒนาเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการแถลงผลการดําเนินการ
โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร  และแถลงผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
ต่อสื่อมวลชน  และเครือข่ายด้าน
การประชาสัมพันธ์ นั้น  
เ นื่ อ ง จ ากม ติ ใน ที่ป ร ะชุ มคณะ
ผู้บ ริหารส่ วนราชการครั้ ง ที่  ๑/
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๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 
2560 เ ห็นควรยก เลิ กการจั ด
กิจกรรมตามโครงการเปิดบ้านสาน
สัมพันธ์เครือข่ายการพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ประกอบกับได้รับ
การทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ
ถึงการกําหนดเป้าหมายการดําเนิน
ในโครงการที่ระบุชัดเจนเฉพาะ
สื่อมวลชน ซึ่งไม่เกิดผลประโยชน์
โดยตรงกับประชาชน  ดังนั้น งาน
ประชาสัมพันธ์เห็นควรยกเลิกการ
ดําเนินการโครงการเปิดบ้านสาน
สัมพันธ์เครือข่ายการพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
โ อนลดงบประมาณ  ค รั้ ง ที่  
22/60 ลงวันที่  21 มิถุนายน  60  
จํานวน 100,000 บาท 

4 โครงการติดตามการดําเนินงานของศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาศูนย์ข้อมูล

- จัดประชุมคณะทํางานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมือง 

5,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยดําเนินการจัดประชุม
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ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขลางค์นคร ไตรมาส/ครั้ง เพื่อ
ติดตามการดําเนินงานตามคําร้อง
ทั่ ว ไปและหาแนวทาง ในการ
แก้ปัญหา 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560หน้า 30/122 ลําดับ
ที่ 5) 

นคร คณะทํางาน ฯ 
- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๑๕๖๐  
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๑๕๖๐  
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 60 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการดําเนินงาน
ของศูนย์ฯ 
 ใช้ งบประมาณในการ เบิกจ่ าย 
จํานวน 4,417  บาท 

5 โครงการติดตั้งพร้อมวางระบบเสียงตามสาย
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1.ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้าน
สบตุ๋ย หมู่ที่ 8  
ตําบลปงแสนทอง 
(งบประมาณ 72,500 บาท) 
ประกอบด้วย 
   1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ 
พร้อมปากฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว  
จํานวน  11 ชุด 
   2. พาดสายดรอปวาย์และ 

72,500 
 

บ้านสบตุ๋ย 
หมู่ที่ 8 
ตําบล 

ปงแสนทอง 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
แต่เบิกจ่ายงบประมาณ 69,600.- 
บาท 
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ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

อุกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่
น้อยกว่า 1,000 เมตร    
   3.ไมโครโฟนสาย จํานวน 1 ชุด 
   4. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด 
2,000 วัตต์ จํานวน 1เครื่อง 
    5. ลาย Output ขนาด 
2,000 วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง 
    6. เครื่องเล่น ดีวีดี จํานวน 1 
เครื่อง 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560หน้า 34/122) 

  2. ระบบเสียงตามสายชุมชน
บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 4  ตําบลปง
แสนทอง 
(งบประมาณ 67,000 บาท) 
ประกอบด้วย 
   1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ 

67,000 
(-5,300) 
61,700 

 
 
 

บ้าน 
ป่ากล้วย  
หมู่ที่ 4  
ตําบล 

ปงแสนทอง 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  61,700.-บาท 
 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 14/

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๐๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

พร้อมปากฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว 
จํานวน  12 ชุด 
   2. สายดรอปวาย์ความยาว 
200  เมตร จํานวน  
4 ม้วน 
   3.ไมโครโฟนสาย จํานวน 1 ชุด 
   4. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด 
1,500 วัตต์ จํานวน 1เครื่อง 
    5. ลาย Output ขนาด 
1,200 วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง 
    6. เครื่องเล่น ดีวีดี จํานวน 1 
เครื่อง 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
(ตามเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560หน้า 35/122) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ ลงวันที่ 30 พ.ค.60  จํานวน  
61,700.- บาท 
 

  3.ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้าน
ชมพู หมู่ที่ 7 ตําบลชมพู  
(งบประมาณ 109,000 บาท) 

109,000 
(-4,500) 
104,500 

บ้านชมพู 
หมู่ที่ 7 

ตําบลชมพู 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๐๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ประกอบด้วย 
   1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ 
พร้อมปากฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว 
จํานวน  25 ชุด 
   2. พาดสายดรอปวาย์พร้อม
อุปกรณ์ในการติดตั้งความยาวไม่
น้อยกว่า 2,200  เมตร  
   3.ไมโครโฟนสาย จํานวน 1 ชุด 
   4. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด 
2,000 วัตต์ จํานวน 1เครื่อง 
    5. ลาย Output ขนาด 
2,000 วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง 
    6. เครื่องเล่น ดีวีดี จํานวน 1 
เครื่อง 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560หน้า 35/122) 

 จํานวน 104,400.-บาท 
 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 14/
๖๐ ลงวันที่  30 พ.ค. 60   จํานวน  
4,500.- บาท 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๐๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

  4.ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้าน
ศรีพูนทรัพย์หมู่ที่ 5 ตําบลพระ
บาท  
(งบประมาณ 7,500 บาท) 
ประกอบด้วย 
   1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ 
พร้อมปากฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว 
จํานวน  2 ชุด 
   2. พาดสายดรอปวาย์พร้อม
อุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่
น้อยกว่า  200  เมตร  
   3.ไมโครโฟนสาย จํานวน 1 ชุด 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปงีบประมาณพ.ศ. 
2560หน้า 36/122) 

7,500 ชุมชนบ้าน
ศรีพูนทรัพย์ 

หมู่ที่ 5 
ตําบล 

พระบาท 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
เบิกจ่ายงบประมาณ 6,200.-บาท 

 

  5.ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้าน
ลําปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3  
ตําบลปงแสนทอง 

115,000 
(-5,200) 
109,800 

ชุมชนบ้าน
ลําปางกลาง
ตะวันตก 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๐๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

(งบประมาณ 115,000 บาท) 
ประกอบด้วย 
   1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ 
พร้อมปากฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว 
จํานวน 27 ชุด 
   2. พาดสายดรอปวาย์พร้อม
อุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่
น้อยกว่า 2,400  เมตร 
   3.ไมโครโฟนสาย จํานวน 1 ชุด 
   4. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด 
2,000 วัตต์ จํานวน 1เครื่อง 
   5. ลาย Output ขนาด 
2,000 วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง 
   6. เครื่องเล่น ดีวีดี จํานวน 1 
เครื่อง 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560หน้า 36/122) 

 หมู่ที่ 3  
ตําบลปง
แสนทอง 

จํานวน 109,800.-บาท 
 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 14/
๖๐ ลงวันที่  30 พ.ค. 60   จํานวน  
5,200.- บาท 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๐๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
สตรี ดังนี้ 
-ระดับเทศบาล 2 ครั้ง 
-ระดับตําบล 2 ครั้ง  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ

50,000 ห้องประชุม
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- 1 3  ม . ค . 6 0 จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการระดับเทศบาล 
- 3  ก . พ .  6 0 จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการระดับตําบล 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 96/122  
ลําดับที่ 2) 

- 6  มิ . ย .  6 0  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการระดับเทศบาล 
- 2 7  มิ . ย .  6 0  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการระดับตําบล 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  43,157 บาท  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ยุคใหม่สู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ดําเนินการอบรมให้ความรู้  และ
ศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลฯ  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 97/122  
ลําดับที่ 6) 

330,000 
(-40,600) 
289,400 

จังหวัดใน
เขต

ภาคเหนือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี ยุคใหม่สู่ประชาคม
อา เ ซี ยน   ณ  จั งห วัด เชี ย ง ให ม่ 
ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 289,340.-  บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 23/
๖๐ ลงวันที่  6 ก.ค. 60   จํานวน  
40,600.- บาท 

 

3 โครงการประชุมผู้นําชุมชนเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 
 

จัดประชุมผู้นําชุมชนหรือผู้แทน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร จํานวน 6 ครั้งหรือตามความ

100,000 ห้องประชุม
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จัดประชุมผู้นําชุมชนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร   

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

เหมาะสม 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 97/122  
ลําดับที่ 5) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ย. 60 
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ม.ค. 60 
ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มี.ค. 60 
ครั้งที่ 4 วันที่ 19 พ.ค. 60 
ครั้งที่ 5 วันที่ 21 ก.ค. 60 
ครั้งที่ 6 วันที่ 8 ก.ย. 60 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จาํนวน  91,269.-  บาท 

4 โครงการจัดทําแผนชุมชนเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 
 

 - อบรมให้ความรู้กระบวนการ
จัดทําแผนชุมชนทั้ง 63 ชุมชน 
 - มีการประชาคมเพื่อดําเนินการ
จัดทําแผนชุมชนทุกชุมชน 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 96/122  
ลําดับที่  1) 

390,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดกิจกรรมตามโครงการจัดทํา
แผนชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ประกอบด้วย  
1. อบรมให้ความรู้แก่ประชาคม
ชุมชนในวันที่ 23 – 24 พ.ค. 60 
2. จัดเวทีทบทวนแผนชุมชน 
จํานวน 10 ชุมชน ชุมชนดําเนินการ
เอง 4 ชุมชน และขอแก้ไข
รายละเอียดโครงการ 1 ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย  
จํานวน  366,983 บาท 

5 โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ 
 

- ปรับปรุงเทศบัญญัติฯ เรื่องการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
-  จัดทําร่างเทศบัญญัติฯ เ รื่อง 
การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 
-  จัดทําร่างเทศบัญญัติฯ เ รื่อง 
การประกอบกิจการตู้น้ําหยอด
เหรียญอัตโนมัติ 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 65/122 
 ลําดับที่  3) 
 

100,000  กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ยกเลิก 
 

 

6 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ฯ 
รายงานและให้ข้อเสนอแนะต่อ

200,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
- ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

คณะผู้บริหารเทศบาล 
ผู้บริหารรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาเทศบาล ฯ  
ประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล 
-  ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ    
    ผลการดําเนินงานเทศบาล 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 29/122 
ลําดับที่ 3) 

เ มือง เขลางค์นคร  ใน วัน ที่  11 
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดลําปาง 
- ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เ ข ล า ง ค์ น ค ร  ใ น วั น ที่  1 4 
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียน
บ้านดอนตันเดิม) 
- ค่ า เ อกสารจั ด ทํ า เป็ น รู ป เล่ ม
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2559  ฉบับย่อและฉบับ
สมบูรณ์  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
ประชุม 1 มื้อ 27 เม.ย. 2560 
- ค่าถ่ายเอกสารในการประชุม  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่
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สถานที่
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ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

- ค่าพาหนะไปกลับภาคประชาชน  
ในวันประชุม 27 เม.ย. 60 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  30,797 บาท 
(กั น เ งิ น ไ ว้ เบิ ก เ ลื่ อมปี  จํ านวน 
35,000 บาท) 

7 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง ถิ่นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

- จัดทําแผนพัฒนาท้อง ถิ่นสี่ป ี 
แผนการดําเนินงาน   
รวมถึงแผนฉบับ เ พิ่ม เ ติมห รือ
เปลี่ยนแปลง 
- จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล
เ พื่ อ รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ข้อเสนอแนะในการจัดทํา ร่าง
แ ผน พัฒน า ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี  แ ล ะ
กิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
( ต า ม บั ญ ชี เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี

๑๔๖,๐๐๐ 
(+๑๒๐,๐๐๐) 
๒๖๖,๐๐๐ 

เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- จัดการประชุม เชิ งป ฏิบั ติการ
ป ร ะ ช า ค ม ท้ อ ง ถิ่ น ก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์
นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ใน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ 
ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง   
- จัดการประชุมประชาคมเมือง
ระดับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ใน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง
ประชุมศาลาประชาคมอําเภอเมือง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่
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ผลการประเมินตัวชี้วัด 
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งบประมาณพ .ศ .2560 อนุมัติ
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2559 เทศบาล
เมือง  อ . เ มือง  จ .ลําปางแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 
ตามเทศบัญญัติงบ 
งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ . 2560 หน้า 
29/122 ลําดับที่ 3) 

ลําปาง 
- ค่าป้ายในการประชุม วันที่ 20 
กรกฎาคม 2560   
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มทําปกแผน 
4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  
- ค่าเช่าห้องประชุม (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง)   
- ค่าอาหารว่างในการประชุม 
จํานวน 350 ชุด ในการประชุม
ประชาคมเมือง วันที่ 20 กรกฎาคม 
2560   
- ค่าป้ายโครงการฯ  
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผน
ดําเนินงานปี 2560 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
ประชุม 190 ชุด ในวันที่ 7 ก.พ. 
60 
-  ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มทําปกแผน 
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
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งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 
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-  ค่าเช่าห้องประชุม (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง) 
- ค่าอาหารว่างในการประชุม 
จํานวน 350 ชดุ ในวันที่ 20 ก.ค. 
60 
-  ค่าป้ายโครงการ 
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผน
ดําเนินงานปี 2560 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน   203,905  บาท 
 
โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ ๑/
๖๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
จํานวน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 

8 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  5 ปี  (พ .ศ . 
2561-2565) 

จัดอบรม และประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน  ในการทบทวนและจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  5 ปี  (พ .ศ . 

120,000 
(-120,000) 

0 
 

เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยกเลิก 
    ตามที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ไ ด้ตรา เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยได้รับความเห็นชอบจาก

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๑๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
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รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 
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2561 - 2565)  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 30/122 
 ลําดับที่ 4)  เนื่องจากมีการ
ระเบียบฯ ให้จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
จึ ง ไ ม่ ไ ด้ กํ า ห น ด เ ว ล า ก า ร
ดําเนินงานไว้ 
 

สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ
ความเห็นชอบจาก ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดลําปาง และได้ประกาศใช้
บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  เมื่อวันที่  26 กันยายน  
2559และบันทึกข้อความที่ ลป 
52307/10141  ลงวันที่ 25 
ตุ ล า ค ม  2 5 5 9   เ รื่ อ ง  แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม  ประกอบ งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 แล้วนั้น 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ วยการจั ด ทํ าแผน พัฒนาของ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  
พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
( ฉ บั บ ที่2 )  พ . ศ .  2 5 5 9   ซึ่ ง



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๑๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2559  และได้
ลงประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2559  โดยระเบียบดังกล่าวให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ซึ่ง
ตามระเบียบ ข้อ 3 ให้แก้ไขคําว่า 
“ แ ผ น พั ฒ น า ส า ม ปี ”   เ ป็ น 
“แผน พัฒนา ท้อ ง ถิ่ นสี่ ปี”   ใ น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
ทุกแห่ง  ข้อ 4 ให้ยกเลิกบทนิยาม
คํ า ว่ า  “ แ ผ น พั ฒ น า ”  “ แ ผ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ” 
“แผนพัฒนาสามปี” “โครงการ
พัฒนา” “การเพิ่มเติม” และ “การ
เปลี่ยนแปลง”  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
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ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

    วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 
2543) ข้อ 26 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็น
อํานาจอนุมั ติของคณะผู้บ ริหาร
ท้องถิ่น 

   ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง   ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559 ดังกล่าวข้างต้น  ได้
ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
จึงเป็นเหตุให้งานวิเคราะห์ฯ  ต้อง
โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายใน
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 5 
ปี   (พ . ศ .  2 5 6 1  – 2 5 6 5 )  
งบประมาณอนุมัติ 120,000 บาท  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
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ม า โ อ น เ พิ่ ม โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมทั้งจํานวน  เ พื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดและเป็นไป
ตามระเบียบต่อไป  

 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๑/
๖๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
จํานวน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.5  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการดําเนินการเลือกตั้งประธานชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

ดําเนินการเลือกตั้งประธานชุมชน 
ที่ครบวาระรวมถึงประธานชุมชน
ลาออกหรือจัดตั้งชุมชนใหม่ 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้ า  98/122 
ลําดับที่  8) 

45,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- มีชุมชนดํา เนินการเลือก ตั้ง  3 
ชุมชน 
- มีชุมชนที่มีผู้สมัครประธานชุมชน
เพียงคนเดียว  6 ชุมชน 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  33,747  บาท 

 

2 โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
เขลางค์นครคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภา
เทศบาลและศึกษาดูงาน 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 6/122  ลําดับ
ที่ 7) 

500,000 โรงแรมเวียง
ละคอน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดอบรมสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นครคณะผู้บริหาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ณ โรงแรมเวียงละคร ลําปาง 
และศึกษาดูงาน ณ  กรุงเทพ ฯ , 
จังหวัดชลบุรี , จังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  
๑๙ – ๒๓   ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 497,435  บาท 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.5  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

3 โครงการพัฒนาระบบในการเลือกตั้ง และ
พัฒนาประชาธิปไตย 

ประชาชน ผู้นําชุมชน ตัวแทน
กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ของเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน
ทั้งสิ้น 60 คน 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 5/122  ลําดับ
ที่ 1) 

50,000 อําเภอเมือง
ลําปาง 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดอบรมตามโครงการพัฒนา
ระบบในการเลือกตั้ง และพัฒนา
ประชาธิปไตย ตาม Road Map 
ระยะที่ 1 (เตรียมดิน) โดยจัดให้มี
การอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิ ถี
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย   ใ น วั น ที่   0 4 
พ ฤ ษ ภ า ค ม   2 5 6 0  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  48,488.- บาท 

 

4 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมืองเขลางค์นครและสมาชิก  สภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมืองเขลางค์นคร และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 5/122 ลําดับ
ที่  3)   

3,000,000 
(-๓๐๐,๐๐๐) 
๒,๗๐๐,๐๐๐ 
(+200,000) 
2,900,000 

ในเขตพื้นที่
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยกเลิก 
เ นื่ อ ง จ า ก ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น  ฉบับ
ที่ 1/2559  จึงไม่ได้ดําเนินการ
จัดการเลือกตั้ง 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๗/
๖๐ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๖๐ จํานวน 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๒๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.5  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ 11 
/๖๐  ล ง วั น ที่   11  เ ม .ย .  60  
จํานวน    200,000.- บาท 
 

5 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทําการสํารวจหรือจัดเวที  รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อ
การดําเนินโครงการเทศบาล หรือ
โครงการที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและการพัฒนาเทศบาล 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 หน้ า  33/122 
ลําดับที่ 14) 

50,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยกเลิก  
เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาล
เมืองเขลางค์นครไม่มีกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
เทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.6  พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่ 
เด็กปฐมวัย  ผู้ปกครอง  ครู  ผู้ ดูแลเด็ก
เ ย าวชนและประชาชนปรั บ ตั วอ ยู่ ใน
ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย ให้มีความสอดคล้องกัน  
เป็น 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่  

จัดอบรมเด็กปฐมวัย  ผู้ปกครอง  
ค รู   ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก เ ย า ว ชนและ
ประชาชนให้ได้รับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเปิดประชาคมอาเซียน
และได้รับความรู้และการฝึกทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ สามารถ
สื่อสารเบื้องต้นได้ จํานวน  90  
คน โดยดําเนินการแยกเป็น 3 จุด 
ดําเนินการจุดละ  30  จุด 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 103/122  
ลําดับที่ 11) 
 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย 
ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก  เยาวชน
และประชาชนได้รับความรู้เรื่องการ
เปิดประชาคมอาเซียน 
- มีความรู้ด้านภาษา ต่างประเทศ  
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

70,000 
(-70,000) 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 

ศพด.บ้าน 
หนองห้า 
ศพด.วัด 

กล้วยหลวง 
ศพด. บุญเกิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศพด.บ้าน 

หนองห้า 

ศพด.วัด 
กล้วยหลวง 

ศพด. บุญเกิด 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 

โอนลดงบประมาณ  ครั้งที่ 9/
๖๐ ลงวันที่   21 มี.ค. 60  จํานวน 
70,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 

โดยจัดอบรมเด็กปฐมวัย  ผู้ปกครอง  
ครู ผู้ดูแลเด็กเยาวชนและประชาชน
ให้ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
เปิดประชาคมอาเซียนและได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม 
แนวทางการพัฒนา  3.6  พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

เ ด็กปฐมวัย  ผู้ปกครอง  ค รู  ผู้ ดูแล เ ด็ก  
เยาวชนและประชาชน  ปรับ ตัวอ ยู่ ใน
ประชาคมอาเซียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

อาเซียน
-ส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของ
เยาวชนและประชาชน 

คว าม รู้ และก า รฝึ ก ทั กษะ ด้ าน
ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสาร
เบื้องต้นได้ประสิทธิภาพ 

โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  34,868 บาท 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.2  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการอบรมการผลิตข้าวในภาวะภัยแล้ง 
 

อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการผลิตข้าวในภาวะภัย
แล้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว
แก่ เกษตรกรผู้ปลูก ข้าวในเขต

65,000 ศูนย์เมล็ด
พันธ์ข้าว 
จ.ลําปาง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้าวใน
ภ า ว ะภั ย แ ล้ ง แ ล ะก า ร แป ร รู ป

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๒๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.2  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(ตามเทศบัญญั ติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 120/122 
ลําดับที่ 3) 

ผลิตภัณฑ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปาง ตําบลปง
แสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  64,810 บาท 

2 โครงการอบรมการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และโรคพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชมพู 
 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขยาย
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแก่เกษตรกร
ในเขตตําบลชมพู จํานวน 2 รุ่น 
(ตามเทศบัญญั ติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 120/122 
ลําดับที่ 2) 

55,000 ชุมชนในเขต
ตําบลชมพู 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ขยาย เชื้ อ ร า ไตร โค เดอร์ ม่ า แก่
เกษตรกรในเขตตําบลชมพู จํานวน 
2 รุ่น ระหว่างวันที่ 17-18 
สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  52,735.- บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๒๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  4.3  ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง กลุ่ม เครือข่าย และสถาบันทางการเกษตร 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลด้าน
การเกษตรเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

 - จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ศูนย์บริการฯ ทั้ง 4 ตําบล 
 - สํ า ร ว จ ข้ อ มู ล แ ล ะ จั ด ทํ า
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร 
 - จัดประชุมสรุปและรับรองผล
ก า ร จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น
การเกษตร 
(ตามเทศบัญญั ติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบ  ประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 120/122
ลําดับที่ 1) 
 

40,000 
(+45,000) 
๘๕,๐๐๐ 

ทั้ง 4 ตําบล กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยการดําเนินการบางกิจกรรมแล้ว 
ดังนี้ 
- วันที่ 21 ธ.ค. 59 ประชุมชี้แจง
การดําเนินการสํารวจฯ 
- ดําเนินการสํารวจเดือน ม.ค . – 
เม.ย. 60 
- วันที่ 26 พ.ค. 60 ประชุมรับรอง
ผลการสํารวจข้อมูลฯ 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย  
จํานวน   77,514   บาท 
 โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ 
3/60 ลงวันที่ 27 ม.ค.60 จํานวน 
45,000 บาท 
 

 

 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๒๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

 - ฝึกอบรมให้ความ รู้ เกี่ ยวกับ
อาชีพในด้านต่างๆ แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
(ตามเทศบัญญั ติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบ  ประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 97/122ลําดับ
ที่ 3) 

145,000 
(+75,000) 
220,000 

- ห้องประชุม
เทศบาลฯ 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 
- ในเขต
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ แ ก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเ มือง  
เขลางค์นคร จํานวน 7 ครั้ง 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  216,617.-บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ 21 
/๖๐ ลงวันที่  20 มิ.ย. 60  จํานวน   
75,000.- บาท 

 

2 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น  หลักสูตรการ
ทําอาหารนานาชาติ 
 

 อบรมการทําอาหารนานาชาติให้
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร จํานวน 20 คน 
(ตามเทศบัญญั ติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบ  ประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 97/122 
ลําดับที่ 4) 
 

80,000 วิทยาลัย
สารพัดช่าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยดําเนินการอบรมอาชีพระยะสั้น 
หลักสูตรการทําอาหารนานาชาติ 
จํานวน 20 คน เข้ารับการอบรม 
วิทยาลัยสารพัดช่างลําปาง ตั้งแต่
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560  
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  79,511 บาท 

 

3 เ งิ น อุ ด หนุ น โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดํา เนินงานของกลุ่ม ตัด เ ย็บสตรีชุมชน

อุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม
อาชีพฯ  

20,500 ที่ทําการกลุ่ม
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
อุดหนุนเงินกลุ่มอาชีพชุมชนบ้าน

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๒๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ธนวรรณ 
 

(ตามเทศบัญญั ติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบ  ประมาณ 
พ.ศ. 2560 หน้า 99/122 
ลําดับที่ 2) 

หนองวัวเฒ่า จํานวน 20,500 บาท 
 

4 เ งิ น อุ ด หนุ น โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินงานของกลุ่มอาชีพชุมชนบ้านหนอง
วัวเฒ่า 
 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม
อาชีพฯ 
 (ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ .ศ .  2560 หน้า   99/122 
ลําดับที่ 2) 

10,000 ที่ทําการกลุ่ม
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
อุดหนุนเงินกลุ่มอาชีพชุมชนบ้าน
หนองวัวเฒ่า   จํานวน 10,000 
บาท 
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1 โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยว สําหรับคนรัก
สุขภาพ  รักสิ่ งแวดล้อม  เทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 

-จัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว 
สํ า ห รั บ ค น รั ก สุ ข ภ า พ  รั ก
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ .ศ .  2560 หน้า   31/122 
ลําดับที่ 8) 
 

100,000 ในพื้นที่
เทศบาล 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
   ต า ม โ ค ร ง ก า ร ปั่ น จั ก ร ย า น
ท่องเที่ยว สําหรับคนรักสุขภาพ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม      เทศบาลเมือง
เขลางค์นคร   ครั้งที่ 3   ภายใต้
สโลแกน   “ปั่นจักรยานท่องเที่ยว
ตามรอยต้นไม้ของพ่อ ย้อนรอย
เศรษฐกิจพอเพียง”  เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. 
น า ย ไ พ ฑู ร ย์  โ พ ธิ์ ท อ ง 
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปั่น
ปาแอ่ว ครั้งที่ 3” ตามโครงการปั่น
จักรยานท่องเที่ยว สําหรับคนรัก
สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 3 ภายใต้
สโลแกน “ปั่นจักรยานท่องเที่ยว
ตามรอยต้นไม้ของพ่อ ย้อนรอย
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีการปล่อย
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ตัวนักปั่นจักรยาน ณ บริเวณวัดศรี
หมวดเกล้า ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง โดยได้รับเกียรติจาก พัน
ตํารวจเอกจิตตพล วงษ์วัน ผู้กํากับ
การสถานีตํารวจภูธรเขลางค์นคร 
และนายสุรพล ตันสุวรรณ ประธาน
ชมรมจักรยานนครลําปาง ร่วมปั่น
จักรยาน ซึ่งมีนักปั่นจักรยานทั้งมือ
อาชีพและสมัครเล่นจํานวนกว่า 
200 คน เข้าร่วมกิจกรรม – โดย
เส้นทางปั่นจักรยานเริ่มต้นที่บริเวณ
วัดศรีหมวดเกล้า ชุมชนบ้านศรีปง
ชัย ไปยังชุมชนบ้านศรีปงชัย ชุมชน
บ้านต้า ชุมชนบ้านฟ่อน ชุมชนบ้าน
ชมพู ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวและเยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 
ชุมชนบ้านห้วยหล่อแวะเยี่ยมชม
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พุทธอุทยาน และนมัสการรอยพระ
พุทธบาทจําลอง ชุมชนบ้านกล้วย
ม่วงแวะเยี่ยมชมสวนสมุนไพรของ
ชุมชน และสวนเศรษฐกิจพอเพียง 
ของลุงสุนทร เกริ่นกระโทก ชุมชน
บ้านศรีหมวดเกล้า โดยเส้นทางปั่น
วนมาสิ้ นสุด ที่ วัดศ รีหมวดเกล้ า 
ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า – ร่วมรับ
ฟังการเสวนาในหัวข้อ ปั่นจักรยาน
ท่องเ ที่ยวตามรอยต้นไม้ของพ่อ 
ย้อนรอยเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปิด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติความ
เป็นมา วิถีชีวิต และวิถีวัฒนธรรม
ข อ ง ชุ ม ช น  ร ว ม ทั้ ง รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลเมือง
เขลางค์นครโดยมี  ผู้ ร่วมเสวนา
ประกอบด้วย  นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา 
ที่ป รึกษานายกเทศมนต รี เ มือง  
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เขลางค์นคร  นายอนันต์  สีแดง 
ผู้ อํ านวยการการท่องเ ที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานลําปาง นาง
จําเนียร วรรณารักษ์ ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลศรี
หมวด เกล้ า  ร .ต .สํ า รอง  ลา ธุลี 
ประธานชุมชนบ้านชมพู นายสุนทร 
เกริ่นกระโทก เกษตรกร เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ขอขอบคุณทุก
ภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาทิเช่น 
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สาขาลําปาง – โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านศรีหมวดเกล้า – 
วัดบ้านศรีหมวดเกล้า และพี่น้อง
ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า – ร.ต.
สํารอง ลาธุลี ประธานชุมชนบ้าน
ชมพู และคณะกรรมการ พี่น้อง
ชุมชนบ้านชมพู – คุณลุงสุนทร 
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เก ริ่นกระโทก ผู้ ดํา เนินการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง
รัชกาลที่ 9 – ชมรมจักรยานนคร
ลําปาง – ผู้กํากับการสถานี
ตํารวจภูธรเขลางค์นคร – กู้ภัยอัมริ
นทร์ – สวนสมุนไพรชุมชนบ้าน
กล้วยม่วง – สวนเกษตรปลอด
สารพิษคุณนายแสงจันทร์ ชุมชน
บ้านศรีหมวดเกล้า – เจ้าอาวาสวัด
ห้วยหล่อ และพี่น้องชุมชนบ้านห้วย
หล่อ – นักปั่นทั้งมืออาชีพและมือ
สมัครเล่นที่เคารพรักทุกท่าน ซึ่ง
บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความอบ อุ่น  ประชาชนใน เขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมให้การ
ต้อนรับนักปั่ น เป็นอย่าง ดี  ทั้ งนี้
เทศบาลเมืองเขลางค์นครจะได้
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  ข้ อ เ ส นอแน ะ 
คําแนะนําที่ได้จากเวทีเสวนา เป็น



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.2  พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวในระดับชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
ต่อไป 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  89,149 บาท 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการจั ดงานประ เพณีลอยกระทง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

จัดกิจกรรมที่อนุรักษ์และส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีลอย
กระทง  ใน เขต เทศบาล เ มือง  
เขลางค์นคร ณ บริเวณคันคลอง
บ้านหนองหัวหงอก 

500,000 
(-๔๙๕,0๐๐) 

๕,๐๐๐ 

- คันคลอง
ชลประทาน
ชุมชนบ้าน
หนองหัว
หงอก 

กองการศึกษา ยกเลิก 
เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ ทุกข์  การ
ส ว ร ร คตขอ งพ ร ะบ าทสม เ ด็ จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๙/

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๓๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณพ.ศ. 2560 หน้า  
104/122 ลําดับที่ 3) 

ต.ชมพู ๖๐ลงวันที่ ๒๑ มี .ค ๖๐ จํานวน 
๔๙,๕๐๐.-บาท 

2 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อน 
และชุมชนบ้านชมพู) 

จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณี
ล่องสะเปาชุมชนบ้านฟ่อนและ
ชุมชนบ้านชมพู เช่น การขอขมา
พระแม่คงคา การประกวดขบวน
แห่สะเปา การจัดขบวนสะเปา 
การลอยประทีป ฯลฯ 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  106/122  
ลําดับที่ 9) 

๖๕,๐๐๐ 
(-๓๕,๕๐๐) 
๒๙,๕๐๐ 

(-22,000) 
7,500 

บริเวณ
สนามกีฬา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๗๒ 
พรรษา      

(ริมแม่น้ําวัง)
ชุมชนบ้าน

ฟ่อน 
วัดชมพู

หลวง ชุมชน
บ้านชมพู 

กองการศึกษา ยกเลิก 
เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ ทุกข์  การ
ส ว ร ร คตขอ งพ ร ะบ าทสม เ ด็ จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๙/
๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค ๖๐ จํานวน 
๓๕,๕๐๐.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 10/
๖๐ ลงวันที่ 7 เม.ย. ๖๐ จํานวน 
22,000.-บาท 

 

3 โครงการจัดงานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่
เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

จัดกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อ
สืบสานและรักษาขนบธรรมเนียม
อันดีงามของท้องถิ่นไว้ เช่น การ
ประกวดค่าว ปั๋นปอน การดําหัว

๕๑๐,๐๐๐ วัดชมพู
หลวง ชุมชน
บ้านชมภู  
ต.ชมพู 

กองการศึกษา ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 
เ พื่ อ สื บ ส า น แ ล ะ รั ก ษ า
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผู้สูงอายุ การประกวดก่อเจดีย์
ทราย การประกวดทําตุงไชย การ
ประกวดเทพี และการละเล่นเนื่อง
ในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองฯลฯ 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  105/122  
ลําดับที่ 7) 
 

ไว้ เช่น การประกวดค่าว ปั๋นปอน 
การดําหัวผู้สูงอายุ การประกวดก่อ
เจดีย์ทราย การประกวดทําตุงไชย 
การประกวดเทพี และการละเล่น
เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง  ในวันที่ 
13 เมษายน 2560  ณ ชุมชนบ้า
นกลําปางกลางตะวันตก  ตําบลปง
แสนทอง  
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย  
จํานวน 416,348 บาท 

4 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ จัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
ของวัดในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร จํานวน ๓๒ แห่ง 
- ชุมชนบ้านต้า 
- ชุมชนบ้านห้วยหล่อ 
- ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี 
- ชุมชนบ้านแม่กืย 
- ชุมชนบ้านกล้วยกลาง- 
 ชุมชนบ้านป่ากล้วย 

800,000 วัดในเขต
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นคร จํานวน 
๓๒ แห่ง 

 
 

 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- 14 ธ .ค .59 สรงน้ํ าพระธา ตุ
บ้านต้า  
- 12 มค.60 สรงน้ําพระธาตุบ้าน
ห้วยหล่อ ,สรงน้ําพระธาตุบ้านบุญ
เกิด  
- 11ก.พ.60 สรงน้ําพระธาตุบ้าน
กล้วยกลาง , บ้านแม่กืย,บ้านหัวทุ่ง 
- 5 มี.ค.60 สรงน้ําพระธาตุบ้านป่า
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

- ชุมชนบ้านสําเภา 
- ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก 
- ชุมชนบ้านกาดใต้ 
- ชุมชนบ้านร้อง 
- ชุมชนบ้านกล้วยม่วง 
- ชุมชนบ้านกาศเมฆตะวันตก 
- ชุ ม ช น บ้ า น ลํ า ป า ง ก ล า ง
ตะวันออก 
- ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา 
- ชุมชนบ้านกล้วยหลวง 
- ชุมชนบ้านหนองยาง 
- ชุมชนบ้านฟ่อน 
- ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 
-  ชุมชนบ้านสบตุ๋ย 
- ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง (วัดกู่) 
- ชุมชนบ้านลาํปางกลางตะวันตก 
- ชุมชนบ้านหัวฝาย 
- ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก 
- ชุมชนบ้านไร่นาน้อย 

กล้วย  
- 12 มี.ค.60 สรงน้ําพระธาตุบ้าน
สําเภา ,บ้านร้อง ,บ้านกาดใต้,บ้าน
หนองหัวหงอก,บ้านกล้วยม่วง 
- 20 มี.ค. 60  สรงน้ําพระธาตุพระ
ธาตุวัดบ้านกาดเมฆ 
- 10 พ.ค. 60  สรงน้ําพระธาตุ วัด
บ้านฟ่อน, วัดเข้าหมู่, วัดกล้วยหลวง
, วัดกู่, วัดสบตุ๋ย, วัดป่าตันกุมเมือง 
- 25 พ.ค. 60 สรงน้ําพระธาตุวัด
ลําปางกลางตะวันตก 
- 2 มิ.ย. 60 สรงน้ําพระธาตุวัดหัว
ฝาย,  วัดหนองห้าตะวันออก 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 716,400 บาท 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

- ชุมชนบ้านกล้วยแพะ 
- ชุมชนบ้านจอมเมือง 
- ชุมชนบ้านหนองปล้อง 
- ชุมชนบ้านผาลาด 
- ชุมชนบ้านปงแสนทอง 
- ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย 
- ชุมชนบ้านบุญเกิด 
- ชุมชนบ้านป่าขาม (ม่อนจําศีล) 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 
งบประมาณพ .ศ .  2560 หน้า 
104/122 ลําดับที่ 4) 

5 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟ 
ครัวตานวัดลําปางกลางตะวันตก 
 

จัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณี
แ ห่ โคมไฟค รัวตาน  เช่ น  การ
ทําบุญตักบาตร  การประกวด
ขบวนแห่โคมไฟครัวตาน ฯลฯ 
(ตามเทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 หน้า104/122 

๕๐,๐๐๐ 
(-47,000) 

3,000 

วัดลําปาง
กลาง

ตะวันตก ต.
ปงแสนทอง 

กองการศึกษา ยกเลิก 
เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ ทุกข์  การ
ส ว ร ร คตขอ งพ ร ะบ าทสม เ ด็ จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 10/
๖๐ ลงวันที่  7 เม.ย 60   จํานวน 
47,000.-  บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๔๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ลําดับที่ 6)  
 

6 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
ดอยม่วงคํา 

จัดกิจกรรมสรงน้ําพระธาตุ ณ วัด
ดอยม่วงคํา เพื่อสืบสานประเพณี
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 
(ตามเทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 หน้า  104/122 
ลําดับที่ 5) 

๒๐๐,๐๐๐ วัดดอยม่วง
คํา ตําบล
กลว้ยแพะ 

กองการศึกษา ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดกิจกรรมสรงน้ําพระธาตุดอย
ม่วงคํา  เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น
และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้คง
อยู่สืบไป  ในวันที่  17  มิ.ย. 60  
ณ วัดดอยม่วงคํา ตําบลกล้วยแพะ 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  191,440 บาท 

 

7 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย 

จั ดการประกวดสวดมน ต์ห มู่ 
สรรเสริญพระรัตนตรัย จํานวน ๓ 
รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๘ ปี และรุ่น
ประชาชนทั่วไป  เ พื่อเป็นการ
ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 

๔๐,๐๐๐ ห้องประชุม
เทศบาลฯ 

กองการศึกษา ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดจัดการประกวดสวดมนต์หมู่ 
สรรเสริญพระรัตนตรัย จํานวน ๓ 
รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๘ ปี และรุ่นประชาชน
ทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ในวันที่ 19 
มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร (บ้านดอนตันเดิม) 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๔๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

2560 หน้า  103/122  
ลําดับที่ 10) 

โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน   19,700  บาท 

8 โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณี “งาน
บุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวง
พ่อเกษม เขมโก” 

จั ด ขบ วนแ ห่ เ ค รื่ อ ง สั ก ก า ร ะ 
(มณฑปสรงน้ําพระเจ้า)ร่วมกับ
อําเภอเมือง หน่วยงาน และ อปท.
ในเขตอําเภอเมืองลําปาง  เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ลําปาง 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 105/122 ลําดับที่ 
8) 

๕๐,๐๐๐ อําเภอเมือง 
จังหวัด
ลําปาง 

กองการศึกษา ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จัดกิจกรรมงานประเพณี งานบุญ
ตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า 
หลวงพ่อเกษม เขมโก  ในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2559  
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 47,991   บาท 

 

9 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าที่ ประธานชุมชน 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ม ช น แ ล ะ
ประชาชนได้ร่วมกันหล่อเทียน
พรรษา และนําเทียนพรรษาไป
ถวายให้กับวัดในเขตเทศบาลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ วัดในเขต
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ใน
วันที่ 4 ก.ค. 60 ณ วัดศรีหมวด
เกล้า  ในวันที่ 12 ก.ค. 60 นํา
เทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดในเขต
เทศบาลฯ  
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่
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งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 
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เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
(ตามเทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 หน้า  104/122 
ลําดับที่ 2)  

จํานวน 27,000 บาท 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

จั ด ทํ า เ อ ก ส า ร เ ผ ย แ พ ร่
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ล ง พื้ น ที่
ประชาสัมพันธ์พร้อมรับสมัคร
สมาชิกในเขตเทศบาล 

25,000 63 ชุมชน กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดย  จั ดกิ จกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนฯ 
ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 20 ก.ค. 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๔๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชวีิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ .ศ .  2560 หน้า   81/122 
ลําดับที่ 6) 

60 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 24,270  บาท 

2 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชี วิต ด้วย
สายใยแห่งครอบครัว 
 

ดําเนินการอบรมให้ความรู้และจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ให้กับสมาชิกในครอบครัว จํานวน 
40 ครอบครัว และ ศพค. 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ .ศ .  2560 หน้า   81/122 
ลาํดับที่ 8) 

400,000 -จังหวัดในเขต
ภาคเหนือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ชี วิต  ด้วยสายใยแห่งครอบครั ว  
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มี.ค. 60 ณ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 366,831.- บาท 

 

3 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- จั ดอบรมกา รจั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล
พื้นฐานแก่อาสาสมัครจัด เก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 63 ชุมชน 
- ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ครัวเ รือนในเขตเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร ทั้ง  4  ตําบล  
- บันทึกและประมวลผลข้อมูล

100,000 
(-๔๕,๐๐๐) 
๕๕,๐๐๐ 

(-๑๖,๕๐๐) 
๓๘,๕๐๐ 

63 ชุมชน กองสวัสดิการ
สังคม 

ยกเลิก 
เนื่องจาก สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอเมืองลําปางเป็นผู้ดําเนินการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน
โดยประสานโดยตรงกับประธาน
ชุมชนในพื้นที่ 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๓/

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชวีิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

พื้นฐาน   
- ประชุม เ พื่อนํ า เสนอผลการ
จัดเก็บฯ 
 (ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ .ศ .  2560 หน้า   98/122 
ลําดับที่ 7) 

๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
จํานวน ๔๕,๐๐๐.-บาท  
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ ๔/
๖๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
จํานวน ๑๖,๕๐๐.-บาท 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

สนับสนุนเงินสมทบให้แก่กองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  122/122  
ลําดับที่ 4 ) งบกลาง     

200,000 กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน

เทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ยกเลิก 
ฎีกาการเบิกจ่าย เนื่องจาก สตง .
ขอให้ระงับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
สมทบกอง ทุนส วัส ดิการชุ มชน
เทศบาลฯ จนกว่าจะมีข้อยุติในกรณี
ดังกล่าว 

 

5 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 
 

จัดทําข้อมูลและดําเนินการเบิก
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตรา
ขั้นบันไดให้แก้ผู้สูงอายุ เดือนละ 
1 ครั้ง  ภายในวันที่  10  ของ
เดือน รวม 12  ครั้ง 

86,266,800 ในพื้นที่
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
-ดําเนินการจัดทําข้อมูลและเบิก
จ่ายเงิน งวดเดือน ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 รวม  12 ครั้ง 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๔๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชวีิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  121/122 )  
งบกลาง 

จํานวน 83,113,800  บาท 

6 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
 

จัดทําข้อมูลและดําเนินการเบิก
จ่ายเงินเบี้ยความพิการในอัตรา
เดือนละ  800  บาท  ให้แก่คน
พิการ เดือนละ 1 ครั้ง  ภายใน
วันที่  10  ของเดือน รวม 12  
ครั้ง 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  121/122 )  
งบกลาง 

18,355,200 ในพื้นที่
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- ดําเนินการจัดทําข้อมูลและเบิก
จ่ายเงิน งวดเดือน ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 รวม 12 ครั้ง 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 19,774,400 บาท 

 

7 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

1. ขออนุมัติคุณสมบัติผู้ป่วยเอดส์ 
รายใหม่ระหว่างปี 
2 .จัดทําข้อมูลและดําเนินการเบิก
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ใน
อัตราเดือนละ 500 บาท ให้แก่

780,000 ในพื้นที่
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- ดําเนินการจัดทําข้อมูลและเบิก
จ่ายเงิน งวดเดือน 9.8. 59 – ก.ย. 
60 รวม 12 ครั้ง 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๔๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชวีิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผู้ป่วยเอดส์เดือนละ 1 ครั้ง 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนรวม 
12 ครั้ง 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  121/122 )  
งบกลาง 

จํานวน  773,500 บาท 

8 โครงการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว 
 

ประสานหรือส่งต่อหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก ภ า ย ใ น
ครอบค รั ว ที่ ตกอยู่ ใ น สภาวะ
ยากลํ าบากตามหลั ก เกณฑ์ฯ  
ได้รับการสงเคราะห์ 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  79/122)  
หมวดค่าใช้สอย 

50,000 ในพื้นที่
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และมอบเงินสงเคราะห์จากบ้านพัก
เด็กและครอบครัวจังหวัดลําปาง 
จํานวน ๕ ราย   

 

9 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง 
 

ประสานหรือส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ ยว ข้องเพื่อใ ห้ครอบครัวผู้ มี
รายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง  และผู้ตกอยู่

50,000 ในพื้นที่
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ดําเนินการเยี่ยมบ้าน ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ร่วมมอบสิ่งของ รวบรวม

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๔๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.4  พัฒนาคุณภาพชวีิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ใ น ส ภ า ว ะ ย า ก ลํ า บ า ก ต า ม
หลักเกณฑ์ฯ  ได้รับการสงเคราะห์ 
 (ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 80/122) 
หมวดค่าใช้สอย 
 

ข้อมูล ประสานการดําเนินงานและ
ส่งต่อผู้ขอรับการสงเคราะห์ไปยัง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปางและ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง จํานวน 31 
ราย 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการอบรมเครือข่ายสุขภาพด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะของ

- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

600,000 - กิจกรรมที่1 
มหาวิทยาลัย
สวนดสุิต 

กอง
สาธารณสุข

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- กิจกรรมที่1 / ได้ดําเนินการจัด

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๔๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต่อสุขภาพประชาชน จํานวน 1วัน 
 - กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ จํานวน 3 วัน 
- สรุปผลการดําเนินงาน  
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560
หน้า  66/122 ลําดับที่ 7) 

- กิจกรรมที่2 
ศึกษาดูงาน 
ณ อปท. ที่มี
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม

ดีเด่น 

และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมเครือข่ายสุขภาพด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุข
ภาวะของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นครกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย เครือข่ายสุขภาพและ
เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อบง จํานวน 150
คน  ในวันที่ 04 พ.ค. 2560  
- กิ จกรรมที่  2  /  ง านส่ ง เส ริม
สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 โดยมี นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง 
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
และคณะผู้บริหาร ได้นําเครือข่าย
สุขภาพและเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  จํ านวน  150  คน
เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 
ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชี วิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตําบลสมอพ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๔๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ลือ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
และการจัดการน้ําเสียที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ณ เทศบาลเมืองชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี  
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 496,073.- บาท 

2 โ ค ร งกา ร เ งิ น อุ ดหนุ นก า ร พัฒนา ง าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

- ประชุมชี้แจงแนวางการเบิก
จ่ า ย เ งิ น อุ ด ห นุ น แ ล ะ บั น ทึ ก
ข้อตกลง 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
- ติดตามการดําเนินงาน 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  68/122) 
 หมวดเงินอุดหนุน 

465,000 62 ชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ยกเลิก 
เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน
ทั่วไป ทั้งนี้เทศบาลแนะนําให้ อสม.
เสนอขอรับงบประมาณการดําเนิน
โครงการจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

 

3 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย สําหรับ
ส่งเสริมการออกกําลังกายให้กับประชาชน 

- สํารวจข้อมูลพื้นที่ติดตั้ง 
- จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
- สรุปรายงานผล 
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

600,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
จํานวน 6 
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัด ซื้อ เค รื่องออกกํ าลั งกาย 
สําหรับส่งเสริมการออกกําลังกาย
ให้กับประชาชน  6 ชุมชน  คือ 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๕๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  67/122) 

- ชุมชนกล้วยกลาง  
- ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 
- ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา  
- ชุมชนลําปางคณู  
- ชุมชนหัวทุ่งสามัคคี  
- ชุมชนศรีปงชัย 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  519,600.- บาท 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - สํารวจประชากรสุนัขและแมวใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
- ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์
เลี้ยงอย่างถูกวิธี ผ่านทางเวปไซต์
และคลื่นวิทยุของเทศบาลฯ /แผ่น
พับ 
- ดําเนินการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า โดยการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและ
แมวกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลฯ 

130,000 ชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- ง า น สั ต ว แพทย์  ฝ่ า ยบ ริ ก า ร
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดําเนินโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี
งบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนับ
ข้า โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ
ให้กับสุนัขและแมวตามประกาศเขต
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า    ของกรม
ปศุสัตว์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
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(ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  66/122) 

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์
เลี้ยงอย่างถูกวิธีให้กับประชาชนเขต
เทศบาล เ มือ ง เขลา งค์ นคร  ซึ่ ง
กําหนดไว้ 3 กิจกรรม คือ  
1. สํารวจประชากรสุนัขและแมว  
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ  
3.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  
- จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบสํารวจ
สุนัขและแมว  
- จัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ (วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์) 
วันที่ 20 มี.ค. - 27 เม.ย. 2560  
-เผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ความ รู้
ข้อเสนอแนะในการสังเกตอาการ
ของสัตว์และวิธีปฎิบัติเมื่อถูกสุนัขกัด 
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามชุมชน
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ต่างๆที่ประชาชนอาศัยอยู่หน้าแน่น 
จํานวน 32 ป้าย.  
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย  
จํานวน 109,665.- บาท 

5 โครงการประชาชนคนเขลางค์บ ริ โภค
เนื้อสัตว์ปลอดภัยห่างไกลโรค 

- สํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนผู้
จําหน่ายเนื้อสัตว์(โค, กระบือ และ
สุกร) ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ความรู้
การจํ าหน่ ายและการบริ โภค
เนื้อสัตว์ปลอดภัย 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
การจํ าหน่ ายและการบริ โภค
เนื้อสัตว์ปลอดภัยผ่านทางเวปไซต์
และคลื่นวิทยุของเทศบาลฯ  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  65/122) 

30,000 ผู้ประกอบ 
การจําหน่าย

เนื้อสัตว์    
(โค, กระบือ 
และสุกร)  
ในเขต
เทศบาล
เมือง 

เขลางค์นคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- การดําเนินโครงการฯ อยู่ระหว่าง
การสํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนผู้
จําหน่ายเนื้อสัตว์ (โค กระบือ และ
สุกร) ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ความรู้
การจําหน่ายและการบริโภคเนื้อสัตว์
ปลอดภัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้การจําหน่ายและการบริโภค
เนื้อสัตว์ปลอดภัยผ่านทางเวปไซต์
และคลื่นวิทยุของเทศบาลฯ 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 12,144.- บาท 

 

6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ 60,000 สถานศึกษา กอง ดําเนินการแล้วเสร็จ  
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เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน
โรคเอดส์ 
- อบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
แก่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 125 
คน 
- เยี่ยม/แนะนํา/ให้กําลังใจผู้ติด
เชื้อที่เปิดเผยตัวอย่างน้อย 1 ครั้ง/
คน 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  66/122) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับโรค
เ อ ด ส์ แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ภายใต้
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .
2560 ให้แก่ นักเรียน โรงเรียน
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมจํานวน 125 คน  
- จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ (ถุงยางอนามัย)  
- จัดจ้างทําป้าย X-Stand จํานวน 2 
ป้ายๆละ 642 บาท  
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย  
จํานวน  50,107  บาท 

7 โครงการชุมชนเขลางค์ร่วมใจป้องกันภัย
ไข้เลือดออก 

 - พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่ระบาด  
 - สนับสนุนเคมีภัณฑ์ควบคุมไข้
เลือดออก ๔ ครั้ง/ปี  
 - พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก
พื้นที่เสี่ยง (วัด/  โรงเรียน/ศูนย์ฯ

150,000 ชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาล
เมือง     เข
ลางค์นคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- กิจกรรมอบรมเครือข่ายป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายใต้
โครงการชุ มชน เขลางค์ ร่ วม ใจ 
ป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจําปี
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เด็กเล็ก) ๒ ครั้ง/ปี  
 - ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมโรคไข ้
เลือดออก  
  - อบรมเครือข่าย/ทีมเคลื่อนที่
เร็วในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 - เฝ้าระวังสํารวจ และทําลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย 
 : สุ่มสํารวจและทําลายแหล่
งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา ยุงลายใน 
ชุมชน ๖๓ ชุมชน และโรงเรียน  
12  โรง  โดย เจ้าหน้าที่และแกน
นักเรียน  ๒ ครั้ง/ปี 
(ตามเทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 หน้า  65/122) 

งบประมาณ 2560 ผู้เข้าร่วมอบรม
ไ ด้ แ ก่ อ า ส า ส มั ค ร ส า ธ า รณสุ ข 
เจ้ าหน้ า ที่ โ ร งพยาบาล ส่ง เส ริม
สุขภาพตําบล ผู้แทนวัด ครู และผู้มี
ส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องจํานวน 80คน 
วันที่ 02 ก.พ. 2560 
-จัดซื้อทรายทีมีฟอส 1% SG จาก
องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ 
จํานวน 12,000 ซอง -ดําเนินการ
พ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่เสี่ยง(วัด/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก
เล็ก) รอบที่1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 
2559 -ดําเนินการสุ่มสํารวจและ
ทําลายแหล่ ง เพราะ พัน ธุ์ลู กน้ํ า
ยุงลาย ใน 63 ชุมชน และโรงเรียน 
ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธุ์ 2560 
ระหว่างวันที่  12 ม.ค. 2560 - 
02 ก.พ. 2560  
-ดําเนินการพ่นสารเคมีควบคุมโรค



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๕๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ไ ข้ เลื อดออกใน พื้น ที่ เสี่ ย ง ( วั ด /
โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ) รอบที่1 
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 -
ดําเนินการสุ่มสํารวจและทําลาย
แหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย ใน 
63 ชุมชน และโรงเรียน ครั้งทึ่1 
เดือนกุมภาพันธุ์ 2560  
วันที่ 16 พ.ค. - 29 พ.ค. 60  
- ดําเนินการพ่นสารเคมีป้องกันและ
ค ว บ คุ ม ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค
ไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง (บ้าน/วัด/
โ ร ง เ รี ยน /ศูน ย์ พัฒนา เ ด็ก เล็ ก ) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2560 
รอบที่ 2   วันที่ 11 ก .ค .   - 28 
ก.ค. 60  
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
ชุมชนเขลางค์ ร่วมใจป้องกันภัย
ไข้เลือดออก (สติ๊กเกอร์ “มาตรการ 
5 ป 1 ข” ขนาด A4 (21 x 29.7 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๕๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

cm.) Outdoor จํานวน 500 แผ่น  
- รณรงค์การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โดยการใช้ทรายทีมี
ฟ อ ส  1%.SG.ใ น โ ร ง เ รี ย น  วั ด  
และชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ทุก 3 เดือน จํานวน 4 
รอบ  ได้แก่ เดือนธันวาคม พ .ศ .
2559, เดือนมีนาคม พ.ศ.2560, 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 และ
เดือนกันยายน พ.ศ.2560 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  102,632  บาท 

8 เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

- สนับสนุนงบประมาณ  ในการ
จั ดบ ริ ก า รส า ธ า รณ สุข ใ ห้ กั บ
กองทุนฯ อย่างน้อย ร้อยละ 60 
ของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน
จ าก  สป .สช .  (ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แ ห่ ง ช า ติ  เ รื่ อ ง ก า ร กํ า ห น ด

1,650,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดย ดํ า เนิ นการ เบิ กจ่ า ยสมทบ
กอ ง ทุ นหลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ าพฯ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย
จํานวน ๑,๖๕๐,๐๐๐.-บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๕๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

หลั ก เ กณ ฑ์ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
เทศบาลฯดําเนินการและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ . 
2557) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 122/122 ลําดับที่
3) 

9 โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด - สํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูล
ผู้ประกอบการตู้น้ําหยอดเหรียญ 
- ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร
และน้ํ า ดื่ ม และตรวจแนะนํ า
สุขลักษณะอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
- อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ผู้สัมผัสอาหาร ตลาด และตู้น้ํา
หยอดเหรียญ จํานวน 80 คน 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 

60,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาลเมอืง 
เขลางค์นคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินงานแล้วเสร็จ 
กิจกรรมที่1 ดําเนินการสํารวจ/ทํา
ทะเบียนข้อมูล ผู้ประกอบการตู้น้ํา
ดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
กิจกรรม ที่  2  ดํ า เนินการตรวจ
สุ ข อนา มั ยขอ งผู้ สั ม ผั ส อ าหา ร 
ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ 
และตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร
ที่จําหน่าย 
กิจกรรมที่ 3 ได้ดําเนินการการจัด

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๕๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.5  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

2560 หน้า 66/122 ลําดับที่6) 
 

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสุขาภิบาลอาหารและตลาด 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 36,189 บาท 

10 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ทํ าการตรวจสอบคุณภาพน้ํ า 
อุป โภคบ ริ โภค  ภายในชุมชน  
จํานวน 4 ตําบล  ในเขตเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  83/122)  
หมวดค่าใช้สอย 
 

200,000 4 ตําบลใน
เขตเทศบาล
เมืองเขลางค์ 
นคร 

 

กองช่าง ยกเลิก  
เนื่องจากติดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบใหม่  จึ ง ทํา ใ ห้ ไ ม่สามารถ
ดําเนินการได้ทัน 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ที่ผ่านการบําบัดฟื้นฟู) 
 

ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟู จํานวน 20 ราย 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า98/122 ลําดับที่ 9) 

50,000 จังหวัดลําปาง กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดย ไ ม่ ไ ด้ เบิ ก งบประมาณจาก
เทศบาล เนื่องจากศูนย์อํานวยการ
ป้องกันการปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดลําปางเป็นผู้ดําเนินการ 

 

2 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) 

จัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพ ติด ในสถานศึ กษา ใน เขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นครอย่าง
น้อย จํานวน ๒ แห่ง 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 98/122  
ลําดับที่ 10) 

๓๐,๐๐๐ โรงเรียนใน
เขตเทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 
 

กองการศึกษา ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดกิจกรรมเทศบาลเมืองเขลางค์
นครร่วมกับสถานีตํารวจภูธรเขลางค์
นครและโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน
วิทยา ตําบลชมพู โรงเรียนวัดหลวง
วิทยา ตําบลกล้วยแพะ และโรงเรียน
บ้านโทกหัวช้าง ตําบลพระบาท จัด
อบรมใ ห้ความ รู้แก่นั ก เ รียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนและ
เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้
ความรู้และปลูกจิตสํานักแก่ เ ด็ก

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

นักเรียนและเยาวชนถึงพิษภัยยาเสพ
ติดที่มีผลต่อร่างกายสุขภาพอนามัย 
และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม 
ตลอดจนความมั่นคงของชาติ  ใน
วันที่ 25 ส .ค .  60 ณ  โรงเรียน
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน 24,500 บาท 

3 โครงการการประชาคม ยาเสพติดภายใน
ชุมชน 

สื บ ส ภ า พ แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาคมชุมชนเ พื่อหาข้อมูล
เกี่ ยวกับยา เสพติดและสภาพ
ปัญหาของแ ต่ละชุ มชน  ตาม
สถานะของ ปปส.ภาค ๕ แจ้งให้
จังหวัดลําปางดําเนินการ 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  99/122  
ลําดับที่ 13) 

๓๐,๐๐๐ ชุมชนในเขต
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นคร 

กองการศึกษา ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จั ดกิ จ ก ร รมตาม โค ร งก า รก า ร
ประชาคม ยาเสพติดภายในชุมชนใน
เขต เทศบาล เมื อ ง เขลาง ค์นคร 
ระหว่างวันที่  1 พ.ค. 60 - 3 ก.ค. 
60  
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  7,255  บาท 

 

4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชน กองการศึกษา ดําเนินการแล้วเสร็จ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้มแข็งในชุมชนในการต่อต้านยา
เสพติด ปัญหายาเสพติดในกองทุน
แ ม่ ขอ ง เทศบาลฯ  และพื้ น ที่
ใกล้ เคียง เช่น การอบรมสร้าง
ความตระหนัก การแข่งกีฬาต้าน
ยาเสพติดและเชื่อมความสามัคคี
ในชุมชน การเฝ้าระวังในชุมชน 
ฯลฯ 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  98/122  
ลําดับที่ 11) 

กองทุนแม่
ของแผ่นดิน 
ทั้ง ๘ แห่ง 
ประกอบ 

ด้วย 
๑. ชุมชน
บ้านกาดใต้ 
๒. ชุมชน

บ้านหมอสม 
๓. ชุมชน
บ้านหนอง
ห้า(ตอ.) 
๔. ชุมชน 
บ้านร้อง 
๕. ชุมชน
บ้านศรี

หมวดเกล้า 
๖. ชุมชน
บ้านกล้วย

โดยนําคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ
คณะกรรมการกอง ทุนแ ม่ขอ ง
แผ่น ดิน  ไปศึ กษา ดูงานจั งห วัด
เชียงราย ในวันที่ 6 ก.ค. 60 - 7 
ก.ค. 60 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน    94,170   บาท 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๖๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.6  เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ม่วง 
๗. ชุมชน
บ้านศรี 
ปงชัย 

๘. ชุมชน
บ้านกาดเมฆ 

5 โครงการจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกพลังสังคม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

แกนนําชุมชนในเขตเทศบาลอย่าง
น้อยชุมชนละ  ๕ คน เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างจิตสํานึกพลังสังคมฯ 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  99/122 
 ลําดับที่ 12) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(-6,000) 
94,000 

ห้องประชุม
ศูนย์

การศึกษา
นอกที่ตั้ง
ลําปาง 

ม.ราชภัสวน
ดุสิต 

กองการศึกษา ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกพลังสังคม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2560 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  86,684  บาท 
 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 35/
๖๐ ลงวันที่   17 ส.ค. 60  จํานวน  
6,000.- บาท 
 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย 
 

-ให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค
บริโภคเครื่องนุ่ ง ห่ม เครื่องกัน
หนาว ฯลฯ แก่ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า  79/122  
ลําดับที่ 1) 

200,000 ในพื้นที่
เทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- ใน วัน ที่   8 ก .ย .  60 ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการประชาชน
ผู้ประสบภัยด้านการเกษตรในเขต
เทศบาลเมือง เขลางค์นคร  โดย
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ทางด้านการเกษตรกรณีเกิดน้ําท่วม
นาข้าว ตําบลปงแสนทอง จํานวน 
10 ราย 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  71,232 บาท 

 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

1 . เ ค รื่ อ ง รั บ ส่ ง วิ ท ยุ ร ะ บ บ 
VHF/FM   ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 
บาท  เป็นเงิน  60,000 บาท  
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
 (ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ .ศ . 2560 หน้า 49/122 ) 

60,000 
 

เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  59,750.- บาท 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 

  2.เลื่อยยนต์ขนาดบาร์ 12 นิ้ว
เค รื่องยนต์ เบนซิน  2 จั งหวะ  
ลู ก สู บ เ ดี่ ย ว  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
(ราคาตามท้องถิ่น)   
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ 
พ.ศ. 2560  หน้า50/122)  
ครุภัณฑ์โรงงาน 

20,000 
 
 
 
 

เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  ๑๙,๐๐๐.-บาท 

 

3 โครงการจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 
 

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ สามารถ
ชาร์จแบตเตอรี่ ที่ความจุไม่เกิน 
200 แอมป์ ที่ 6-12-24 โวลต์ 
จํ านวน  1 เค รื่อง  (ตามราคา
ท้องถิ่น) 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ

10,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการจัดซื้อแล้ว 
 
ใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
๙,๘๐๐.-บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ .ศ .  2560 หน้า  49/122)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

4 โครงการป้องกันและลดอุบั ติ เห ตุช่ ว ง
เทศกาล 
 

บริการประชาชนในช่วงเทศกาล 
เช่น  เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ 
ใ ห้ กั บป ระช าชน ใน เ ขต พื้ น ที่
เทศบาลและประชาชนโดยทั่วไป 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 46/122ลําดับที่ 2) 

30,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยดําเนินการบางกิจกรรมแล้ว 
ดังนี้ 
ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล
ปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 6,975 บาท 

 

5 โครงการฝึก อปพร. เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 
 

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนสังกัดเทศบาลเมือง  
เขลางค์นครจํานวน 30 คน 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า46/122 ลําดับที่ 3) 

200,000 
(-5,300) 
194,700 

(-46,458.85) 
148,241.50 

 

เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยการจัดทบทวน อาสาสมัคร
ป้ อ ง กั น ภั ยฝ่ า ยพล เ รื อนสั ง กั ด
เทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐  
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  27,29๐.- บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 13/

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

๖๐ ลงวันที่  26 พ.ค. 60  จํานวน  
5,300.-บาท 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 26/
๖๐ ลงวันที่ 25 ก.ค. 60   จํานวน 
46,458.85. -บาท 

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า 
 

พนักงานดับเพลิง,เทศบาล,อปพร 
และ อาสาสมัครดับไฟป่าของ
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ
ประชาชนในพื้นที่จํานวน 40 คน  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า47/122 ลําดับที่ 5) 

200,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยการจัดอบรมพนักงานดับเพลิง,
เทศบาล,อปพร และ อาสาสมัครดับ
ไฟป่า เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 123,119 บาท 

 

7 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนสังกัดเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครจํานวน 30 คน(ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
หน้า47/122 ลําดับที่ 4) 

30,000 เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐  
เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๗,๔๙๘.-บาท 

 

8 โครงการสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า จัดหาเครื่องมือในการป้องกันและ 50,000 เทศบาลเมือง สํานัก ยกเลิก   



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๖๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  5.7  เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

และหมอกควัน แก้ไขปัญหาไฟป่าให้แก่อาสาสมัคร
ฯ ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อใช้ใน
ภารกิจดับไฟป่า  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560หน้า47/122 ลําดับที่ 6) 
 

เขลางค์นคร ปลัดเทศบาล เนื่องจากโครงการดังกล่าว ตั้งจาก
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าให้แก่อาสาสมัครที่ได้รับ
การฝึกอบรมแล้ว เพื่อใช้ในภารกิจ
ดับไฟป่า  แต่ปีงบประมาณ พ.ศ . 
2560 เทศบาลฯ  ไ ม่ ไ ด้ รับ เงิน
อุ ด ห นุ น จ า ก รั ฐ บ า ล ใ น ก า ร
ดําเนินงานดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๖๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคี
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA 21) 

- เ ว ทีทบทวนแผนปฏิบั ติการ
ชุมชน,ติดตามผลการดําเนินงาน
ของเครือข่าย LA 21 (เก่า) 
- ก า รป ร ะชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตําบลกล้วยแพะ ทั้ง 6 ชุมชน 
- เวทีชี้แจงความเป็นมาโครงการ 
ทิศทาง นโยบาย สร้างความเข้าใจ
ให้กับเครือข่ายใหม่ 39 ชุมชน 
- เวทีวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน  
ค้นหาปัญหาและจัดทําแผนชุมชน
ให้เครือข่ายใหม่ 
- เวทีเสนอแผน และลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ของเครือข่าย
ใหม่ 39 ชุมชน 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ.ศ. 2560 หน้า  93/122 
ลําดับที่ 2) 

250,000 ห้องประชุม 
ณ สถานที่
ราชการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดย 
- กิจกรรมที่1 การประชุมเชิงปฎิบัติ
การ เวทีทบทวนแผนปฎิบั ติการ
ชุมชน ติดตามผลการดําเนินการ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
งานตามแผนงานของเค รือ ข่าย 
LA21 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของพหุภาคี เ พื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
เป็นแกนนําชุมชนเครือข่าย LA21 
วัด โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ และ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมจํานวน 80 
คน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ 
ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร (โรงเรียนแพะดอนตันเดิม) 
- กิจกรรมที่2 การประชุมเชิงปฎิบัติ
การ ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
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ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน ของเครือข่าย 
LA21 ตําบลกล้วยแพะ เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคี
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่ง
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนําชุมชน
เครือข่าย LA21 ของทั้ง 6 ชุมชน 
ตําบลกล้วยแพะ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 70 คน  ในวันที่ 
22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียน
แพะดอนตันเดิม) 
- กิจกรรม ที่  3 การประชุม เชิ ง
ปฎิบัติการ "เวทีแจงความเป็นมา
โครงการ ทิศทางนโยบายเพื่อสร้าง
ความเข้ใจแนวทางการดําเนินงาน
แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงาน ให้กับเครือข่าย จํานวน 
39 ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริม
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ลําดับ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่
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(KPI) 

การมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่าง ยั่ ง ยืน  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนําชุมชน
เครือข่าย LA21 และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องรวมจํานวน 200 คน ใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง
ประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง  
- กิจกรรมที่4 การประชุมเชิงปฎิบัติ
การ " เวที วิ เคราะห์ข้อมูลชุมชน 
ค้นหาปัญหา/ความต้องการของ
ชุ ม ช น  แ ล ะ จั ด ทํ า แ ผ น ชุ ม ช น
กิจกรรม/โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
ของเครือข่ายใหม่" ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคี
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
โดยมรกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนํา
ชุมชนเครือข่าย LA21ชุมชนใหม่
39ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

จํานวนรวม 200 คน ในวันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
โอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง 
- กิจกรรมที่5 การประชุมเชิงปฎิบัติ
การเวทีนําเสนอแผน/วิพากษ์แผน
ชุมชน  และบันทึก ข้อตกลงการ
ดําเนินงานร่วมกัน (MOU) ของ
เค รือ ข่ายใหม่  ภายใ ต้ โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคี
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
(LA21) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนํา
ชุมชนในเขตเทศบาลฯที่เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 28ชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจํานวน 
85 คน  ในวันที่  29 มีนาคม 
2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร (โรงเรียนแพะดอนตัน
เดิม) 
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ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ลําดับ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
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ดําเนินการ 
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ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  121,697 –บาท 
 

 
2 

 
โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบ
พิธี ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 
 

ตําบลชมพ ู
-ก่ อส ร้ า งอาคาร เมรุ เ ผ าศพ ที่
ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อม
อาคารประกอบพิธี ภายในชุมชน
บ้านศาลาดอน โดยทําการก่อสร้าง
อาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษ
ต ามม า ต ร ฐ า นพ ร้ อมอ าค า ร
ประกอบพิธี และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ.ศ. 2560 หน้า 113/122 
ลําดับที่ 2) 

 
2,900,000 

(-1,000) 
2,899,000 

 
ชุมชนบ้าน
ศาลาดอน  
หมู่ที่ 3  

ตําบลชมพู 

 
กองช่าง 

 
อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
ขออนุมัติกันเงินตามสัญญาเลขที่ 
61/60 ลง วัน ที่  15 มิ .ย .  60  
จํานวน 2,899,000  บาท 
 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 40/
๖๐ ลงวันที่ 7 ก.ย. 60  จํานวน  
1,000.- บาท 
 

 

 
3 

 
โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม

ตําบลปงแสนทอง 
-ก่ อส ร้ า งอาคาร เมรุ เ ผ าศพ ที่

 
2,900,000 

 
ชุมชนบ้าน 

 
กองช่าง 

 
อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
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มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบ
พิธี ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง หมู่ที่ 4 
ตําบลปงแสนทอง   อําเภอเมือง   จังหวัด
ลําปาง 
 

ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อม
อาคารประกอบพิธี ภายในชุมชน
บ้านป่าตันกุมเมือง โดยทําการ
ก่ อ ส ร้ า ง อ าค า ร เม รุ เ ผ าศพ ที่
ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อม
อาคารประกอบพิธี และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเ มือง  
เขลางค์นคร 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ.ศ. 2560 หน้า 113/122 
ลําดับที่ 2) 

(-1,000) 
2,899,000 

ป่าตันกุมเมือง 
หมู่ที่ 4 

ตําบลปงแสน
ทอง 

อนุ มั ติ กั น เ งิ นตามสัญญา เลข ที่ 
60/60 ลง วัน ที่  15 มิ .ย .  60  
จํานวน 2,899,000  บาท 
 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 40/
๖๐ ลงวันที่ 7 ก.ย. 60  จํานวน  
1,000.- บาท 
 

4 โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษ ตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบ
พิธี ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 
ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 

-ก่ อส ร้ า งอาคาร เมรุ เ ผ าศพ ที่
ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อม
อาคารประกอบพิธี ภายในชุมชน  
บ้านหมอสม โดยทําการก่อสร้าง
อาคารเมรุเผาศพ     ที่ควบคุม
มลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคาร
ประกอบพิธี และงานอื่น ๆ ตาม

2,900,000 
 

ชุมชนบ้าน 
หมอสม 
หมู่ที่ 2 

ตําบลปงแสน
ทอง 

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
อนุ มั ติ กั น เ งิ นตามสัญญา เลข ที่ 
65/60 ลง วัน ที่  20 มิ .ย .  60  
จํานวน 2,900,000  บาท  โดย
เบิกจ่ายงวดที่ 1 จํานวน 750,000 
บาท 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๗๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560หน
113/122 ลําดับที่ 1) 

5 โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุม
มลพิษ  ตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบ
พิธี ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7 ตําบล
ปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

-ก่ อส ร้ า งอาคาร เมรุ เ ผ าศพ ที่
ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อม
อาคารประกอบพิธี ภายในชุมชน  
บ้านกาดใต้ โดยทําการก่อสร้าง
อาคารเมรุเผาศพ ที่ควบคุมมลพิษ
ต ามม า ต ร ฐ า นพ ร้ อมอ าค า ร
ประกอบพิธี และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 หน้า 113/122  
ลําดับที่ 4) 

2,900,000 
(-1,000) 

2,899,000 

ชุมชนบ้าน
กาดใต้ หมู่ที่ 

7 
ตําบลปงแสน

ทอง 

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
อนุ มั ติ กั น เ งิ นตามสัญญา เลข ที่ 
62/60 ลง วัน ที่  15 มิ .ย .  60  
จํานวน 2,899,000  บาท 
 
โอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 40/
๖๐ ลงวันที่ 7 ก.ย. 60  จํานวน  
1,000.- บาท 
 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๗๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

-จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ คัน  ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี แบบ
อัดท้าย 
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความ
จุ ขอ ง ตู้ ไ ม่น้ อยก ว่ า   5 ,000 
กิโลกรัม 
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก
บ ร ร ทุ ก ไ ม่ ต่ํ า ก ว่ า  1 5 , 0 0 0  
กิโลกรัม 
(3) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮ
ดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว 
(4) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสี
เหลือง 1 ดวง 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 
2560 หน้า 94/122ลําดับที่ 1 

2,300,000 เทศบาล
เมืองเขลางค์

นคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยได้ดําเนินการจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 
โดยใช้งบประมาณในการเบิกจ่าย 
จํานวน  2,290,000  บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๗๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1. ขยะมูลฝอยทั่วไป 
-  เ ก็ บ ขนขยะ มู ลฝอยทั่ ว ไ ป 
ครอบคลุมพื้นที่ 63 ชุมชน 
- ดําเนินการจ้างเอกชนกําจัดขยะ
มูลฝอย โดยการฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล 
2. ขยะอันตราย 
-  เก็บรวบรวมขยะอันตรายจาก
ชุมชน อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
-  ดําเนินการจ้างเอกชนกําจัดขยะ
อันตราย 1ครั้ง/ปี 
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ.ศ. 2560 หน้า  92/122 
ลําดับที่ 1) 

4,700,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- ได้ดําเนินการเก็บขนขยะทั่วไป 
ควบคุมพื้นที่ 63 ชุมชน และได้จัด
จ้าง บริษัทเชียงใหม่ริมดอย กําจัด
ข ย ะ  โ ด ย วิ ธี ฝั ง ก ล บต า มหลั ก
สุ ข า ภิบาล  ตั้ ง แ ต่ เ ดื อน ตุลาคม 
2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2560  
ได้ดําเนินการรวบรวมขยะมูลฝอย
อันตรายและนําส่งให้กับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลําปาง ณ ศูนย์กําจัดขยะมูล
ฝอยรวมจังหวัดลําปางขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปาง เพื่อนําไป
กําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทั้งหมดจํานวน 1,900 กโิลกรัม 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  3,259,791.- บาท 

 

3 โครงการเฝ้าระวังและ ส่งเสริมการจัดการน้ํา
เสียในชุมชน 

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการน้ําเสียในชุมชนแกนนํา

600,000 - ห้อง
ประชุม

กอง
สาธารณสุข

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๗๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ชุมชนจํ านวน  63 ชุมชนรวม 
200 คน 
- ศึ กษา ดู ง านชุ มชน /อปท . ที่
ประสบผลสําเร็จในการบริหาร
จัดการน้ําเสียในชุมชน  
(ตาม เทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ
พ.ศ. 2560 หน้า  93/122 
ลําดับที่ 1) 
 

สถานที่
ราชการ 
- ชุมชน/
อปท.ที่
ประสบ

ผลสําเร็จใน
การบริหาร

จัดการน้ําเสีย
ในชุมชน 

และ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการน้ําเสียชุมชน โครงการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมการจัดการน้ํา
เสียในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายครือ 
แกนนํ า ในชุ มชนเทศบาล เมื อ ง  
เ ข ล า ง ค์ น ค ร แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่
เกี่ยวข้อง  จํานวน 140 คน ณ 
ห้องประชุมมณีเขลางค์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชนนี นครลําปาง 
- กิจกรรมศึกษาดูงานด้านบริหาร
การจัดการน้ําเสียชุมชน โครงการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมการจัดการน้ํา
เสียในชุมชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ 
แกนนําชุมชนในเขตเทศบาลเมือง  
เ ข ล า ง ค์ น ค ร แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 140 คน ณ 
โครงการศึกษาและวิจัยและพัฒนา
สิ่ ง แวดล้ อมแหลมผั ก เบี้ ย   อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เพชรบุรี  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๗๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน  563,206 บาท  

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการปรับปรุงสวนน้ําพุ ปฎิมากรรมรูป
ไก่ขาว บริเวณสวนบ้านย่าเป้า  ชุมชนบ้าน
ย่าเป้า   ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

- ติดตั้งระบบน้ําพุ ,ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําและตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์
อื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 
(ตามเทศบัญญั ติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

400,000 
(-400,000) 

0 

ชุมชนบ้าน 
ย่าเป้า     

ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๗๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

2560 หน้า 92/122) 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นครและศูนย์ 
ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิ
ทัศน์ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเขลางค์นครและศูนย์
ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
โดยการปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้ว  
ปลูกและดูแลต้นไม้ยืนต้น  ไม้
ด อ ก ไ ม้ ป ร ะ ดั บ  จั ด ต ก แ ต่ ง
สวนหย่อม   และส่ วน อื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(ตามเทศบัญญั ติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 91/122) 
ค่าบํารุงรักษาและสิ่งก่อสร้าง 

600,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นครและ
ศูนย์    

ผู้สูงวัย
เทศบาล

เมืองเขลางค์
นคร 

 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ 
แต่ขออนุ มั ติกัน เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเมื่อ
คราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
2560 เ มื่อ วัน ที่  22 กันยายน 
2560 

 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๘๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แนวทางการพัฒนา  6.5  ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการสาธารณะในชุมชน 
 

 
ลําดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัด 

(KPI) 

1 โครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการ 800 ล้าน
กล้า 

- ปลูกต้นไม้ตามโครงการ 800 
ล้านกล้า   (ไ ม้ ยืนต้น   จํานวน 
500 ต้น  กล้าไม้ถุงดํา จํานวน 
1,000 กล้า) 
(ตามเทศบัญญั ติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หน้า 90/122) 
ค่าใช้สอย 
 

200,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

กองช่าง 
 
 

ดําเนินการแล้วเสร็จ  
โดยการปลูก ต้นไ ม้  ซึ่ ง เป็นการ
ดําเนินโครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑๒ 
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พะบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา มหา
ราชินี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ชุมชนบ้าน
สบตุ๋ย - ศรีสง่า หมู่ ๘ ตําบลปงแสน
ทอง 
เบิกจ่ายงบประมาณ 190,000 
บาท 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๘๑ 
 

สรุปผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕60 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
(ข้อมูล ณ วันที่  ๓0  กันยายน  ๒๕60) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

 
ผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

1. โครงการขยายเขตประปา ภายใน
ชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ 6 ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ประชุมสมัยสามัญ 
ประจําปี  พ .ศ .๒๕60  เมื่อวันที่  
๒9 พฤษภาคม ๒๕60 
 
เปลี่ยนจากบ้านกอกชุมเป็นศรีหมวด
เกล้า 
โครงการขยายเขตประปา ภายใน
ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 หมู่ที่ 4 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง โดยทําการขยายเขตประปา 
ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 
บริเวณซอย 10 ความยาวไม่น้อยกว่า 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคโดย
ทําการขยายเขตประปาภายใน
ชุมชนบ้านกอกชุม ความยาวไม่น้อย
กว่า 2,500 เมตร  

1,500,000 บ้านกอกชุม  
หมู่ที่ 6  

ตําบลพระบาท 

กองช่าง 
 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
โดยทําการขยายเขตประปาภายใน
ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 หมู่ที่ 4 
ตําบลชมพู 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 1,481,500 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๘๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

 
ผลการดําเนินการ 

ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

1,600 เมตร งบประมาณ 
1,500,000 บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์
นครสามปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๘๓ 
 

สรุปผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีจ่ายจากเงินสะสม ประจําปี พ.ศ.๒๕60  
(ข้อมูล ณ วันที่  ๓0  กันยายน  ๒๕60) 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

๑ โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง (ไท
ลื้ อ )   หมู่ ที่  1 ตํ าบลกล้วยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําปี ๒๕59 วันที่ 29  
ธันวาคม 2559 

โดยทําการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ติดตั้งถังกรองน้ํา
และติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

5๐๐,๐๐๐.- ชุมชนบ้าน 
กล้วยหลวง  
หมู่ที่ 1  

ตําบลกล้วยแพะ 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยทําการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง (ไท
ลื้อ)  หมู่ที่ 1 ตําบลกล้วยแพะ ทําให้
ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย  
จํานวน 491,937  บาท 

 

2 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ชุมชนบ้านลําปางกลาง
ตะวันตก  หมู่ที่ 3 ตําบลปงแสน
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล

โดยทําการก่อสร้างถังกรองน้ําขนาด 
10 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งถัง
กรองน้ําและถังเหล็ก ติดตั้งเครื่อง
สู บน้ํ า ไ ฟ ฟ้ า   ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

5๐๐,๐๐๐.- ชุมชนบ้านลําปาง
กลางตะวันตก   

หมู่ที่ 3 
ตําบลปงแสนทอง 

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยทําการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้ านชุมชนบ้านลําปางกลาง
ตะวันตก  หมู่ที่ 3 ตําบลปงแสน
ทอง ให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๘๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําปี ๒๕59 วันที่ 29  
ธันวาคม 2559 

ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย  
จํานวน 500,000  บาท 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง 
ซอย 7 หมู่ที่ 1 ตําบลกล้วยแพะ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ประจําปี ๒๕60 วันที่ 14 
กุมภาพันธ์  2560 

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ 
3.00 เมตร ความยาวประมาณ 
200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

350,000.-  ชุมชน 
บ้านกล้วยหลวง  
ซอย 7  หมู่ที่ 1 
ตําบลกล้วยแพะ 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย ซอย 
1 หมู่ที่ 8 ตําบลปงแสนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ 
3.00 เมตร ความยาวประมาณ 
150.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 450.00 ตารางเมตร และงาน

270,000.- ชุมชน 
บ้านสบตุ๋ย  

ซอย 1 หมู่ที่ 8 
ตําบลปงแสน

ทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๘๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ประจําปี ๒๕60 วันที่ 14 
กุมภาพันธ์  2560 

อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ
ตะวันตก ซอยทุ่งหลวงรีสอร์ท  หมู่ที่ 
5  ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ประจําปี ๒๕60 วันที่ 14 
กุมภาพันธ์  2560 

 

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ 
3.50 เมตร ความยาวประมาณ 
416.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,456.00 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

815,000.- ชุมชนบ้านกาด
เมฆตะวันตก 
ซอยทุ่งหลวง 

รีสอร์ท   
หมู่ที่ 5   

ตําบลชมพู 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๘๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง 
ตั้งแต่แยกทางหลวงแผ่นดินสาย
อินทร์บุรี – เชียงใหม่ (11) ตอน
เลี่ยงเมือง บริเวณกิโลเมตรที่ 7 เข้า
ไปเชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เ ดิ ม  ห มู่ ที่  3   ตํ าบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ประจําปี ๒๕60 วันที่ 14 
กุมภาพันธ์  2560 

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
680.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,720.00 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

1,550,000.- ชุมชน 
บ้านโทกหัวช้าง 
ตั้งแต่แยกทาง
หลวงแผ่นดิน
สายอินทร์บุรี – 
เชียงใหม่ (11) 
ตอนเลี่ยงเมือง 
บริเวณกิโลเมตร
ที่ 7 เข้าไปเชื่อม

กับถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็กเดิม  
หมู่ที่ 3   

ตําบลพระบาท   

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนมงคลกาญจน์  
ซอยร่มโพธิ์ 2, 4, 5, 6 ซอยร่มเย็น 
2 ซอยกลางทุ่ง  หมู่ที่ 8  ตําบลปง
แสนทอง   อํา เภอเ มือง  จั งหวัด

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ 
3.00 – 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 400.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,591.00 ตารางเมตร 

950,000.- ชุมชน 
มงคลกาญจน์  
ซอยร่มโพธิ์ 2, 

4, 5, 6  
ซอยร่มเย็น 2 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนนิการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๘๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ลําปาง 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ป ร ะ จํ า ปี  ๒ ๕ 6 0  วั น ที่  1 4 
กุมภาพันธ์  2560 

และงาน อื่น  ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ซอยกลางทุ่ง  
หมู่ที่ 8   

ตําบลปงแสน
ทอง 

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายใน
ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอยสวน
เทพศิ ริ  หมู่ที่  8 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ป ร ะ จํ า ปี  ๒ ๕ 6 0  วั น ที่  1 4 
กุมภาพันธ์  2560 

โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 183.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร 
และงาน อื่น  ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

320,000.- ชุมชนบ้านหัวทุ่ง
สามัคคี  

ซอยสวนเทพศิริ 
หมู่ที่ 8  

ตําบลพระบาท 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ภายในชุมชนบ้านแพะดอน

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้างประมาณ 

2,350,000.- ชุมชนบ้าน 
แพะดอนตัน  

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ตามสัญญาเลขที่ 72/60 ลงวันที่ 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๘๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ตัน  หมู่ที่ 9  ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ประจําปี ๒๕60 วันที่ 14 
กุมภาพันธ์  2560 

4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
24.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
96.00 ตารางเมตร และปรับปรุง
ถนนด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต 
ขนาดความกว้าง 1,236.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,624.00 
ตารางเมตร  โดยทําการปรับปรุงชั้น
ทางเดิมในที่  (pavement in-
place recycling)   
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

หมู่ที่ 9  
ตําบลชมพู 

12 ก.ค. 60  สิ้นสุดวันที่ 10 ต.ค. 
60  งบประมาณ 1,980,000  
บาท 

10 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหมอสม ตั้งแต่ระบบระบายน้ํา
เดิมถึงบ่อพักเดิม หมู่ที่ 2  ตําบลปง
แสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม

โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.40 เมตร ความ
ยาวประมาณ 80.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

220,000.- ชุมชนบ้าน 
หมอสม  

ตั้งแต่ระบบ
ระบายน้ําเดิมถึง

บ่อพักเดิม  
หมู่ที่ 2   

ตําบลปงแสน
ทอง 

กองช่าง 
 

ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๘๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ประจําปี ๒๕60 วันที่ 14 
กุมภาพันธ์  2560 

11 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย 4  หมู่ที่ 
5  ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ประจําปี ๒๕60 วันที่ 14 
กุมภาพันธ์  2560 

โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.40 เมตร ความ
ยาวประมาณ 238.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

665,000.- ชุมชนบ้านกาด
เมฆตะวันตก 

ซอย 4  หมู่ที่ 5  
ตําบลชมพู 

กองช่าง 
 

ยังไม่ได้ดําเนินการ  

12 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนจิตต์
อารีย์วิลเลจ 1 เข้าไปในหมู่บ้าน
เฮือนสายคํา หมู่ที่ 6 ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 200.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

305,000.- ชุมชน 
จิตต์อารีย์ 
วิลเลจ 1  

เข้าไปในหมู่บ้าน
เฮือนสายคํา  

หมู่ที่ 6  

กองช่าง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน
จิตต์อารีย์วิลเลจ 1 เข้าไปในหมู่บ้าน
เฮือนสายคํา หมู่ที่ 6 ตําบลพระบาท 
ทําให้ผิวจราจรได้มาตรฐานและ

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๙๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ป ร ะ จํ า ปี  ๒ ๕ 6 0  วั น ที่  1 4 
กุมภาพันธ์  2560 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตําบลพระบาท ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร 
 
ใช้ งบประมาณในการ เบิ กจ่ า ย 
จํานวน 266,000  บาท 

13 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้าน
สบตุ๋ย  ตั้งแต่ป้ายชุมชนถึงทางรถไฟ
และซอยข้างบริษัทบางกอกมอเตอร์
เวอคส์ จํากัด  หมู่ที่ 8  ตําบลปง
แสนทอง   อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ป ร ะ จํ า ปี  ๒ ๕ 6 0  วั น ที่  1 4 
กุมภาพันธ์  2560 
 

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้างประมาณ 
4 .00- 5 .00 เมตร  ความยาว
ประมาณ 2,040.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 
 

4,010,000.- ชุมชนบ้าน
สบตุ๋ย   

ตั้งแต่ป้ายชุมชน
ถึงทางรถไฟและ
ซอยข้างบริษัท
บางกอกมอเตอร์
เวอคส์ จํากัด  

หมู่ที่ 8   
ตําบลปงแสน

ทอง 

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ตามสัญญาเลขที่ 73/60 ลงวันที่  
12 ก.ค. 60  สิ้นสุดวันที่  10 ต.ค. 
60  งบประมาณ  3,387,000 
บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๙๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม 
(ห้วยหาญ) หมู่ที่ 6  ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ป ร ะ จํ า ปี  ๒ ๕ 6 0  วั น ที่  1 4 
กุมภาพันธ์  2560 
 

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ หล็ ก  ขน าดค ว ามก ว้ า ง
ประมาณ 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 160.00 เมตร  หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

384,000.- ชุมชน 
บ้านกอกชุม 
(ห้วยหาญ)  
หมู่ที่ 6   

ตําบลพระบาท   

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

15 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านฟ่อน  ตั้งแต่บริเวณสี่แยกร้าน
จันทร์หอมพาณิชย์ไปทางชุมชนบ้าน
ชมพู  หมู่ที่ 2 ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 
 
 

โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.60 เมตร  ความ
ยาวประมาณ 340 เมตร  และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

1,088,000.- ชุมชนบ้านฟ่อน  
ตั้งแต่บริเวณสี่
แยกร้านจันทร์
หอมพาณิชย์ไป
ทางชุมชนบ้าน
ชมพู  หมู่ที่ 2 
ตําบลชมพู 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๙๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตคอน
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาด
เมฆตะวันตก ซอย ½ หมู่ที่ 5 ตําบล
ชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560  

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ หล็ ก  ขน าดค ว ามก ว้ า ง
ประมาณ   4 เมตร   ความยาว
ประมาณ 108 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 432 ตารางเมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร  

260,000.- ชุมชนบ้านกาด
เมฆตะวันตก 

ซอย ½ หมู่ที่ 5 
ตําบลชมพู 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

17 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร
อเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านย่า
เป้า  บริเวณโรงเรียนบ้านย่าเป้าเดิม 
หมู่ที่ 1 ตําบลชมพู อําเภอเมือง 

โ ด ย ทํ า ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
ชั้น  ขนาดความกว้างประมาณ 8 
เมตร ความยาวประมาณ 20 เมตร 

1,200,000.- ชุมชนบ้าน 
ย่าเป้า   

บริเวณโรงเรียน
บ้านย่าเป้าเดิม 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๙๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

จังหวัดลําปาง  
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตาราง
เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

หมู่ที่ 1  
ตําบลชมพู 

18 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านฟ่อน 
สายทางไปชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่
ที่ 2 ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง  
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 
 

โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  
ติ ก คอนก รี ตขนาดคว ามก ว้ า ง
ประมาณ 3.50 เมตร  ความยาว
ประมาณ 1,200 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร  
และงาน อื่น  ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

1,800,000.-  ชุมชนบ้านฟ่อน 
สายทางไป

ชุมชนบ้านศาลา
ดอน หมู่ที่ 2 
ตําบลชมพู 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๙๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

19 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักในชุมชน
บ้านศรีปงชัยต่อจากถนนแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตเดิมถึงชุมชนบ้านย่าเป้า
บริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

ได้ทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (ชนิดปรัปปรุงชั้น
ทางเดิมในที่ pavement in-place 
recycling)   ข น า ด ค ว า ม ก ว้ า ง
ประมาณ  4-5 เมตร  ความยาว
ประมาณ  1,069 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,810.50 ตารางเมตร 
และงาน อื่น  ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1,924,000.
- 

สายหลักใน
ชุมชนบ้าน 

ศรีปงชัยต่อจาก
ถนนแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตเดิม
ถึงชุมชนบ้านย่า
เป้าบริเวณคลอง
ชลประทาน หมู่
ที่ 6 ตําบลชมพู 

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ตามสัญญาเลขที่ 83/60 ลงวันที่ 6 
ก.ย. 60 สิ้นสุดวันที่ 5 พ.ย. 60
งบประมาณ 1,900,000  บาท 

 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน 
ซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านแพะเดิน
ตัน  ( เ ดิม )  ห มู่ ที่  9  ตํ าบลชมพ ู 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
 

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ หล็ ก  ขน าดค ว ามก ว้ า ง
ประมาณ   4 เมตร   ความยาว
ประมาณ 80 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 320 ตารางเมตร และงาน
อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

200,00.- ชุมชนบ้านแพะ
ดอนตัน ซอย

ตรงข้ามโรงเรียน
บ้านแพะเดินตัน 
(เดิม) หมู่ที่ 9 
ตําบลชมพู   

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๙๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

เขลางค์นคร 

21 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายในชุมชนบ้าน
ห้วยหล่อ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตําบล
ชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดความ
กว้างประมาณ 4 เมตร ความยาว
ประมาณ 388 เมตร  หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,552 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

590,000.- ชุมชนบ้าน 
ห้วยหล่อ  

ซอย 1  หมู่ที่ 2  
ตําบลชมพู 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านต้า บริเวณ
ข้างศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 10 
ตําบลชมพู  อําเภอเมือง จังหวัด

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

168,000.- ชุมชนบ้านต้า 
บริเวณข้างศาลา
อเนกประสงค์  

หมู่ที่ 10  

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๙๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ลําปาง  
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

ตําบลชมพู   

23 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหมอสม ตั้งแต่บริเวณวัดหมอ
สมถึงแม่น้ําวัง หมู่ที่ 2 ตําบลปง
แสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 
 

โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,110 เมตร และงานอื่น 
ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 

2,886,000.- ชุมชนบ้านหมอ
สม ตั้งแต่บริเวณ
วัดหมอสมถึง

แม่น้ําวัง  
หมู่ที่ 2  

ตําบลปงแสน
ทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๙๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

24 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน
บ้านกาดโป่ง ตั้งแต่บริเวณวัดกาด
โป่งถึงสามแยกไปชุมชนบ้านกาดใต้
ไปยังชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก 
หมู่ที่ 7 ตําบลปงแสนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 
 

โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 440 เมตร และทําการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้างประมาณ 3 เมตร  
ความยาวประมาณ 440 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

2,134,000.- ชุมชนบ้านกาด
โป่ง ตั้งแต่

บริเวณวัดกาด
โป่งถึงสามแยก
ไปชุมชนบ้าน
กาดใต้ไปยัง
ชุมชนบ้าน
หนองห้า
ตะวันตก  
หมู่ที่ 7  

ตําบลปงแสน
ทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

25 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
ทุ่งกู่ด้าย สายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 6 
ตํ าบลปงแสนทอง  อํ า เภอเมือง 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ป ร ะม าณ  4  เ ม ต ร  คว ามย า ว
ประมาณ 1,150 เมตร หรือพื้นที่

1,840,000.- ชุมชนบ้านทุ่งกู่
ด้าย สายเลียบ
ทางรถไฟ หมู่ที่ 
6 ตําบลปงแสน

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๙๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

จังหวัดลําปาง  
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร 
และงาน อื่น  ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ทอง 

26 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านลําปางกลางตะวันตก  ซอย
โรงเรียนบ้านลําปางกลางตะวันตก 
หมู่ที่ 3 ตําบลปงแสนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 
 
 ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก ส ภ า
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมื่อคราว
ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2ประจําปี ๒๕60  วันที่ 29 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.60 เมตร ความ
ยาวประมาณ 214 เมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

684,000.- ชุมชนบ้าน
ลําปางกลาง
ตะวันตก ซอย
โรงเรียนบ้าน
ลําปางกลาง
ตะวันตก  
หมู่ที่ 3  

ตําบลปงแสน
ทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๒๙๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

27 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้าน
ลําปางกลางตะวันตก ตั้งแต่บริเวณ
แยกศาลาไปทางฌาปนสถาน หมู่ที่ 
3 ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้างประมาณ 3.30 – 4 เมตร 
ความยาวประมาณ 435เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,520 ตาราง
เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

532,000.- ภายในชุมชน
บ้านลําปางกลาง
ตะวันตก ตั้งแต่
บริเวณแยก

ศาลาไปทางฌา
ปนสถาน  

หมู่ที่ 3 ตําบล
ปงแสนทอง 

กองช่าง ยงัไม่ได้ดําเนินการ  

28 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
หนองห้าตะวันตก ตั้งแต่บริเวณป้าย
ชุมชนถึงสามแยกทางไปชุมชนบ้าน
ป่าตันกุมเมือง หมู่ที่ 10 ตําบลปง
แสนทอง  อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอส ฟั ล ท์ ติ ก คอนก รี ต   (ชนิ ด
ป รั บ ป รุ ง ชั้ น ท า ง เ ดิ ม ใ น ที่ 
pavement in-place  
recycling)     ขนาดความกว้ า ง
ประมาณ 6 – 7 เมตร ความยาว
ประมาณ 3,100 เมตร หรือพื้นที่

8,060,000.- ชุมชนบ้านหนอง
ห้าตะวันตก 
ตั้งแต่บริเวณ
ป้ายชุมชนถึง

สามแยกทางไป
ชุมชนบ้านป่า
ตันกุมเมือง  

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินงาน  
ตามสัญญาเลขที่ 84/60 ลงวันที่ 6 
ก.ย. 60 สิ้นสุดวันที่ 25 พ.ย. 60
งบประมาณ 8,015,000 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๐๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

ไม่น้อยกว่า 20,150 ตารางเมตร 
และงาน อื่น  ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 

หมู่ที่ 10  
ตําบลปงแสน

ทอง 

29 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านไร่ข่วงเปา ตั้งแต่ป้ายทางเข้า
ช ุม ช น บ ้า น ไ ร ่ข ่ว ง เ ป า ถ ึง ป ้า ย
ทางเข้าชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 
ห มู ่ที ่ 1 1  ตํ า บ ล ป ง แ ส น ท อ ง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุง
ชั้นทางเดิมในที่pavement in-
place recycling) ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4 – 6.50 เมตร ความ
ยาวประมาณ 3,650.00 เมตร 
หรือพื้น ที่ไ ม่น้อยกว่า  17,750 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

7,100,000.- ชุมชนบ้านไร่
ข่วงเปา ตั้งแต่
ป้ายทางเข้า
ชุมชนบ้านไร่
ข่วงเปาถึงป้าย
ทางเข้าชุมชน
บ้านป่าตันกุม
เมือง หมู่ที่ 11 
ตําบลปงแสน

ทอง 

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินงาน  
ตามสัญญาเลขที่ 87/60 ลงวันที่ 
12 ก.ย. 60 สิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค. 60
งบประมาณ 7,100,000 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๐๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

30 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
ภายในวัดไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตําบล
ปงแสนทอง อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โ ด ย ทํ า ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ศ า ล า
อเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง
ประมาณ  10 เมตร  ความยาว
ประมาณ 25 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 250 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

2,500,000.- ภายใน 
วัดไร่นาน้อย  

หมู่ที่ 5  
ตําบลปงแสน

ทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

31 โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าตัน
กุมเมืองบริเวณฌาปนสถานชุมชน
บ้านป่าตันกุมเมือง หมู่ที่ 4 ตําบล
ปงแสนทอง อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2

โดยทําการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,391ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

2,556,000.- ภายในชุมชน
บ้านป่าตันกุม
เมืองบริเวณฌา
ปนสถานชุมชน
บ้านป่าตันกุม
เมือง หมู่ที่ 4 
ตําบลปงแสน

ทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๐๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

32 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
หมอสม ซอย 5หมู่ที่ 2 ตําบลปง
แสนทอง  อํ า เภอเ มือง   จั งหวัด
ลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดความ
กว้างประมาณ 4 เมตร   ความยาว
ประมาณ 160 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 640 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

245,000.- ภายในชุมชน
บ้านหมอสม 

ซอย 5 หมู่ที่ 2 
ตําบลปงแสน

ทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

33 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุม
เมือง ตั้งแต่บริเวณป้ายชุมชนบ้าน
ป่าตันกุมเมืองไปทางชุมชนบ้านกาด
ใ ต้   หมู่ ที่  4 ตํ าบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

โดยทําการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่นขนาดความกว้างประมาณ 4 
เมตร ความยาวประมาณ 1,100 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

600,000.- ชุมชนบ้านป่า
ตันกุมเมือง 
ตั้งแต่บริเวณ

ป้ายชุมชนบ้าน
ป่าตันกุมเมือง
ไปทางชุมชน

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๐๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

บ้านกาดใต้  หมู่
ที่ 4 ตําบลปง

แสนทอง 

34 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น  ภายในชุมชนบ้านหมอสม 
บริ เวณประปาหมู่บ้ าน  หมู่ ที่  2 
ตํ าบลปงแสนทอง  อํ า เภอเ มือง 
จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น ขนาดความกว้างประมาณ 4 
เมตร ความยาวประมาณ 55 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตาราง
เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

35,000.- ภายในชุมชน
บ้านหมอสม 
บริเวณประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ตําบลปงแสน

ทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

35 โครงการก่อสร้างงานวางท่อลอด
เหลี่ยมสําเร็จรูป ภายในชุมชนบ้าน
ห ัว ทุ ่ง ส า ม ัค ค ี(บ ้า น ส ัน ป ่า ต ึง ) 

โดยทําการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
สําเร็จรูป ขนาด 1.5x1.5x1.00 
ม. จํานวน 8 ท่อน 2 แถว และงาน

300,000.- ภายในชุมชน
บ้านหัวทุ่ง

สามัคคี(บ้านสัน

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๐๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

บริเวณลําเหมืองสาธารณประโยชน์ 
บริเวณบ้านเลขที่ 110/1  หมู่ที่ 8 
ตํ า บลพระบาท   อํ า เ ภ อ เ ม ือ ง 
จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

ป่าตึง)  
บริเวณลํา

เหมืองสาธารณ 
ประโยชน์ 
บริเวณ

บ้านเลขที่ 
110/1 หมู่ที่ 8 
ตําบลพระบาท 

36 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
หัวทุ่งสามัคคีเข้าไปทางวัดสามัคคี
บุญญาราม  หมู่ที่ 8  ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้น
ทางเดิมในที่ pavementin-place 
recycling)  ข น า ด ค ว า ม ก ว้ า ง
ประมาณ 5เมตร ความยาวประมาณ 
2,100เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10,500ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

4,200,000.
- 

ภายในชุมชน
บ้านหัวทุ่ง

สามัคคีเข้าไป
ทางวัดสามัคคี
บุญญาราม    
หมู่ที่ 8  

ตําบลพระบาท 

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ตามสัญญาเลขที่ 84/60  ลงวันที่ 
8 ก.ย. 60 สิ้นสุดวันที่ 7 พ.ย. 60 
งบประมาณ 3,900,000 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๐๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 
2ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ หล็ ก  ขน าดค ว ามก ว้ า ง
ประมาณ 2.50 - 4เมตร ความยาว
ประมาณ 1,090เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,767ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

2,150,000.
- 

ภายในชุมชน
บ้านบุญเกิด  
หมู่ที่ 2  

ตําบลพระบาท 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

38 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 7 
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 

โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.40-0.60เมตร 
ความยาวประมาณ 147เมตร และ
งานอื่น ๆตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

413,000.- ภายในชุมชน
บ้านหนองห้า
ตะวันออก 
บริเวณถนน
เลียบคลอง
ชลประทาน  
หมู่ที่ 7    

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๐๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

ตําบลพระบาท 

39 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท ์ต ิกคอนกร ีต  ภายในช ุมชน
บ้านโทกหัวช้าง ซอย 11,12 หมู่ที่ 
3  ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้างประมาณ 3.50เมตร ความ
ยาวประมาณ 445เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,557.50ตารางเมตร 
และงาน อื่น  ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

576,000.- ภายในชุมชน
บ้านโทกหัวช้าง 
ซอย 11,12  

หมู่ที่ 3    
ตําบลพระบาท 

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ตามสัญญาเลขที่ 86/60  ลงวันที่ 
8 ก.ย. 60 สิ้นสุดวันที่ 8 ต.ค. 60 
งบประมาณ  483,000 บาท 

 

40 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
โทกหัวช้าง ตั้งแต่บริเวณโรงเรียน

โดยทําการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4เมตร ความยาวประมาณ 

547,000.- ภายในชุมชน
บ้านโทกหัวช้าง 
ตั้งแต่บริเวณ

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๐๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

บ้านโทกหัวช้างถึงถนนคอนกรีตเดิม 
หมู่ที่ 3ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

370เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,480ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

โรงเรียนบ้านโทก
หัวช้างถึงถนน
คอนกรีตเดิม  

หมู่ที่ 3      
ตําบลพระบาท 

41 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่ง
สามัคคี สายทางไปวัดสามัคคีบุญญา
รามผ่านบ้านเลขที่ 185 บ้านนาย
คนึง ใจแก้วแดง หมู่ที่ 8ตําบลพระ
บาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2

โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
ก ค อนก รี ต  ขน า ด ค ว า มก ว้ า ง
ประมาณ   4  เ มตร  ความยาว
ประมาณ 315เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,260ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

567,000.- ภายในชุมชน
บ้านหัวทุ่ง

สามัคคี สายทาง
ไปวัดสามัคคี

บุญญารามผ่าน
บ้านเลขที่ 185 
บ้านนายคนึง  
ใจแก้วแดง  
หมู่ที่ 8    

ตําบลพระบาท 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๐๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 
 

42 โครงการก ่อสร ้างถนนคอนกร ีต
เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วย
กลาง ซอยข้างวัดบ้านกล้วยกลางหมู่
ที่ 5 ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เหล็ ก  ขน า ดค ว า มก ว้ า ง
ป ร ะ ม าณ  4 เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 83เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 332 ตารางเมตร และงานอื่น 
ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 

199,000.- ภายในชุมชน
บ้านกล้วยกลาง 
ซอยข้างวัดบา้น

กล้วยกลาง    
หมู่ที่ 5     

ตําบลกล้วยแพะ 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

43 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 
ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 

โ ด ย ทํ า ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ 6 
เมตร ความยาวประมาณ 6เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร และ

350,000.- ภายในชุมชน
บ้านกล้วยแพะ 

หมู่ที่ 2  
ตําบลกล้วยแพะ 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๐๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

44 โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วย
แพะ บริเวณหน้าวัดกล้วยแพะ หมู่ที่ 
2 ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,450 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

1,100,000.- ภายในชุมชน
บ้านกล้วยแพะ 
บริเวณหน้าวัด
กล้วยแพะ  
หมู่ที่ 2  

ตําบลกล้วยแพะ 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง
ซอยบ้านเลขที่ 399หมู่ที่ 3 ตําบล
กล้วยแพะ อํา เภอเมือง  จังหวัด

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ หล็ ก  ขน าดค ว ามก ว้ า ง
ป ร ะ ม าณ  4 เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 430เมตร หรือพื้นที่ไม่

1,032,000.- ภายในชุมชน
บ้านกล้วยม่วง
ซอยบ้านเลขที่ 
399  หมู่ที่ 3 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

ตําบลกล้วยแพะ 

46 โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ํ า 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงซอย 8 
บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 
ตํ าบลกล้ ว ยแพะ  อํ า เ ภอ เ มื อ ง 
จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 
 

โดยทําการก่อสร้างอาคารห้องน้ํา
ขนาดความกว้างประมาณ 2 เมตร 
ความยาวประมาณ 6 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า12 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

200,000.- ภายในชุมชน
บ้านกล้วยหลวง

ซอย 8  
บริเวณศาลา
อเนกประสงค์

หมู่ที่ 1 
ตําบลกล้วยแพะ 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

47 โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ํ า 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงซอย 7 
(ศาลาผีหัวศาล)หมู่ที่ 1 ตําบลกล้วย
แพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการก่อสร้างอาคารห้องน้ํา
ขนาดความกว้างประมาณ 2 เมตร 
ความยาวประมาณ 6 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า12 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

200,000.- ภายในชุมชน
บ้านกล้วยหลวง
ซอย 7 (ศาลาผี

หัวศาล)       
หมู่ที่ 1     

ตําบลกล้วยแพะ 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

48 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านห้วย
หล่อ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมเข้าไปในซอย 2 หมู่ที่ 2 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม

โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตขนาดความกว้างประมาณ 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 
1,200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,800ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

2,160,000.
- 

ภายในชุมชน
บ้านห้วยหล่อ 
ต่อจากถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมเข้าไป

ในซอย 2    
หมู่ที่ 2  

ตําบลชมพู 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

49 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหนองยาง ตั้งแต่บริเวณซอย
หน้ า วั ดหนองยาง ถึ งลํ า เหมื อ ง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 ตําบล
ชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง
ประมาณ 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 50.00 เมตรและความ
กว้างประมาณ 0.60 เมตร ความ
ยาวประมาณ 230.00 เมตร และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร 

866,000.- ภายในชุมชน
บ้านหนองยาง 
ตั้งแต่บริเวณ
ซอยหน้าวัด

หนองยางถึงลํา
เหมืองสาธารณะ

ประโยชน์  
หมู่ที่ 8  

ตําบลชมพู 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

50 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในชุมชนบ้านป่ากล้วยหมู่
ที่ 4 ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 

โดยทําการก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความสูงสันฝาย
ประมาณ 1.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 4.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์

100,000.- ภายในชุมชน
บ้านป่ากล้วย 

หมู่ที่ 4  
ตําบลปงแสน

ทอง 

กองช่าง ยงัไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๑๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

นคร 

51 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก ลําห้วยแม่ป้อง ภายในชุมชน
บ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตําบลปง
แสนทอง  อํ า เภอเ มือง   จั งหวัด
ลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความสูงสันฝาย
ประมาณ 1.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 4.00 เมตร และงานอื่น 
ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร 

100,000.- ภายในชุมชน
บ้านไร่นาน้อย 

หมู่ที่ 5  
ตําบลปงแสน

ทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในชุมชนบ้านร้อง (หมู่บ้าน
ริมธาร)หมู่ที่ 12 ตําบลชมพู อําเภอ

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ หล็ ก  ขน าดค ว ามก ว้ า ง
ประมาณ4เมตร ความยาวประมาณ 

684,000.- ภายในชุมชน
บ้านร้อง 

(หมู่บ้านริมธาร)

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๑๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

เมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

285เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,140 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

หมู่ที่ 12  
ตําบลชมพู 

53 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านจอมเมือง ตั้งแต่ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตเดิมบริเวณหน้าโรงงาน
พลาสติกถึงบริเวณหน้าวัดจอมเมือง 
หมู่ที่ 7 ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 

โดยทําการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 
0.60 เมตร ความยาวประมาณ 
398.00 เมตรและก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร  ความยาวประมาณ 
208 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
832 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

1,650,000.
- 

ภายในชุมชน
บ้านจอมเมือง 
ตั้งแต่ถนนแอส

ฟัลท์ติก 
คอนกรีตเดิม
บริเวณหน้า

โรงงานพลาสติก
ถึงบริเวณหน้า
วัดจอมเมือง  

หมู่ที่ 7  
ตําบลชมพู 

กองช่าง อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ตามสัญญาเลขที่ 91/60 ลงวันที่ 
25 ก.ย. 60 สิ้นสุดวันที่ 22 ก.พ. 
61 งบประมาณ 1,585,000 บาท 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๑๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

พฤษภาคม 2560 
54 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง 

ภายในชุมชนบ้านแม่กืยหมู่ ที่  9 
ตําบลปงแสนทอง  อํ า เภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง
พัง ขนาดความลาดเอียงประมาณ 
7.50 เมตร ความยาวประมาณ 
484.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,630 ตารางเมตร และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

9,680,000.
- 

ภายในชุมชน
บ้านแม่กืย   
หมู่ที่ 9  

ตําบลปงแสน
ทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

55 โครงการปร ับปร ุงระบบประปา
หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหัวทุ ่ง
สาม ัคค ี หมู ่ที ่ 8 ตํ าบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2

โดยทําการติดตั้งถังกรองน้ําพร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

160,000.- ภายในชุมชน
บ้านหัวทุ่ง
สามัคคี      
หมู่ที่ 8   

ตําบลพระบาท 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๑๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

56 โครงการปร ับปร ุงระบบประปา
หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่ข่วง
เปา หมู่ที ่ 11 ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 

โดยทําการติดตั้งถังกรองน้ํา, วางท่อ
เมนประปาชนิดท่อ PVCความยาวไม่
น้อยกว่า 200 เมตรพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ อื่ น  ๆ  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

300,000.- ภายในชุมชน
บ้านไร่ข่วงเปา  

หมู่ที่ 11  
ตําบลปงแสน

ทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

57 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านผาลาด 
หมู่ที่ 4 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม

โดยทําการวางท่อเมนประปาชนิด
ท่ อ  PVCคว ามย า ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,900 เมตรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 

450,000.- ภายในชุมชน
บ้านผาลาด  
หมู่ที่ 4  

ตําบลพระบาท 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๑๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ป ร ะ จํ า ปี  ๒๕ 6 0   วั น ที่  2 9 
พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๑๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

1. ก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านสําเภา  หมู่ที่ 9 ตําบลปงแสน
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก 
ป ร ะ จํ า ปี  ๒ ๕ 6 0  วั น ที่  1 4 
กมุภาพันธ์  2560 

โดยทําการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
ชั้ น  ขนาดความก ว้างประมาณ 
4.00 เมตร ยาวประมาณ 6.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ   ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร 

300,000.-  ชุมชนบ้าน
สําเภา   
หมู่ที่ 9  

ตําบลปงแสน
ทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐                                      หน้า ๓๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  6.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนาระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน 
 

 
ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

1. โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง 
ภายในชุมชนบ้านแม่กืย หมู่ที่ 9 
ตําบลปงแสนทอง  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 
 
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ประชุมสมัยสามัญ 
ประจําปี  พ .ศ .๒๕60  เมื่อวันที่  
๒9 พฤษภาคม ๒๕60 

-ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ภายใน
ชุ ม ชนบ้ า นแม่ กื ย  โ ดยทํ า ก า ร
ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ขนาด
ความลาดเ อียงประมาณ  7.50 
เมตร ความยาวประมาณ 484.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,630 
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร  

9,680,000.- ชุมชน 
บ้านแม่กืย 
 หมู่ที่ 9  
ตําบล 

ปงแสนทอง 

กองช่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ  

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๒๐ 
 

ส่วนท่ี ๒  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
  และความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน 

๔.๔ ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
๔.๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนา

ระบบผังเมือง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะแก่ชุมชนพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ผลการสํารวจความคิดเห็น ของ
ประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จํานวน๔๐๐คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นครพ.ศ. ๒๕๖๐ มีประเด็นดังน้ี 

๔.๔.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๑๔๙ ๓๗.๒๕ 
หญิง ๒๕๑ ๖๒.๗๕ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๖๕ ๑๖.๒๕ 
๓๑-๔๐ ปี ๙๑ ๒๒.๗๕ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๓๐ ๓๒.๕ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๑๔ ๒๘.๕ 
มากกว่า ๖๐ ปี - - 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๔๘ ๓๗ 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๙๘ ๒๔.๕ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑๐๑ ๒๕.๒๕ 
ปริญญาตรี ๔๗ ๑๑.๗๕ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๖ ๑.๕ 

อาชีพหลัก   
รับราชการ ๒๗ ๖.๗๕ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๕๔ ๑๓.๕ 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๗๕ ๑๘.๗๕ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๒๑ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๕๑ คิดเป็นร้อยละ๖๒.๗๕ และเพศชาย 

จํานวน ๑๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๕ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๑๓๐คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน ๙๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๕ และ๒๐-๓๐ ปีจํานวน๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๕ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗ 

รองลงมาได้แก่ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๕ ระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า จํานวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๑.๗๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจํานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๑๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ๓๗.๒๕ รองลงมา

ได้แก่ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕เกษตร จํานวน ๕๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๒๕ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ และรับราชการ ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๕ ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
รับจ้าง ๑๔๙ ๓๗.๒๕ 
นักเรียน/นักศึกษา ๓๘ ๙.๕ 
เกษตร ๕๗ ๑๔.๒๕ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๒๒ 
 

๔.๔.๑.๒ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ๑-๑๐คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี 
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด 
๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย 
๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด 
 

ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๙๗ ๒.๑๓ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๕.๒๓ ๒.๓๐ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๕.๒๗ ๒.๑๓  
ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๕.๘๒ ๒.๖๒ ปานกลาง 

๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๕.๖๖ ๒.๗๒ ปานกลาง 

๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๕.๙๕ ๒.๓๕ ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๕.๘๖ ๒.๓๐  

ปานกลาง 
๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๘๓ ๒.๐๖ ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๕.๕๗ ๒.๓๓ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที่๑ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง แนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชนพัฒนา
ระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๕๗ (S.D. ๒.๓๓)  คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๙๕  
รองลงมาได้แก่ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๘๖ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๕.๘๓การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๘๒การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๖๖มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕ .๒๗มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๒๓ และประชาชนมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ือง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๗ 
 

๔.๔.๑.๓ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 

 ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
 ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

  ๑.๐๐-๑.๔๙  น้อย 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๐๑ ๐.๘๔ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๑.๙๘ ๐.๖๓ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒.๐๘ ๐.๗๙ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๒.๒๐ ๐.๗๖ ปานกลาง 

๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๒๐ ๐.๕๗ ปานกลาง 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๒.๒๑ ๐.๖๘ ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๒๕ ๐.๗๒ ปานกลาง 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๒.๓๑ ๐.๖๖ ปานกลาง 
๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๒๒ ๐.๖๖ ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒.๑๖ ๐.๗๐ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลยุทธศาสตร์ที่

๑ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองแนวทางการพัฒนาโครงสร้าง



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๒๔ 
 

พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชนพัฒนาระบบผังเมืองและ
การพัฒนาตามผังเมือง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือค่าเฉล่ีย 
๒.๑๖ (S.D.๐.๗๐) คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดในเร่ือง การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ
๒.๓๑ รองลงมาได้แก่ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๒๕ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๒๒การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ๒.๒๑การ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ และความโปร่งใสในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ๒.๒๐มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๐๘มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๐๑มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๑.๙๘ตามลําดับ  
 

 
ที่ 

 
ประเด็น 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) 

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓๕.๗๕ ๒๙.๐ ๓๕.๒๕ 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๑๘.๗๕ ๖๐.๕ ๒๐.๗๕ 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

 
๓๕.๒๕ 

 
๓๗.๒๕ 

 
๒๗.๕ 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๔๑.๒๕ ๓๗.๗๕ ๒๑.๐ 

๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๘.๐ ๖๓.๗๕ ๘.๒๕ 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๓๖.๐ ๔๙.๐ ๑๕.๐ 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
 

๔๐.๗๕ 
 

๔๓.๐ 
 

๑๖.๒๕ 
๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
๔๒.๐ ๔๗.๒๕ ๑๐.๗๕ 

๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๕.๒๕ ๕๑.๕ ๑๓.๒๕ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๔.๗๘ ๔๖.๕๖ ๑๘.๖๗ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๒๕ 
 

๔.๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ย่ังยืน แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนลีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดีมีสุขและสร้างสรรค์ พัฒนา
ผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่ากับกร
เปลี่ยนแปลง สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ผลการสํารวจความ
คิดเห็น ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๔๐๐คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นครพ.ศ. 
๒๕๖๐ มีประเด็นดังน้ี 

๔.๔.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๒๒๐ ๕๕.๐ 
หญิง ๑๘๐ ๔๕.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี ๑๐ ๒.๕ 
๒๐-๓๐ ปี ๖๔ ๑๖.๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๙๕ ๒๓.๗๕ 
๔๑-๕๐ ปี ๙๑ ๒๒.๗๕ 
๕๑-๖๐ ปี ๙๐ ๒๒.๕ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๕๐ ๑๒.๕ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๗๕ ๑๘.๗๕ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๔๕ ๓๖.๒๕ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๗๔ ๑๘.๕ 
ปริญญาตรี ๙๖ ๒๔.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๑๐ ๒.๕ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๔ ๑.๐ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๕๘ ๑๔.๕ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๗๒ ๑๘.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๒๖ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ๕๕.๐ และเพศ

หญิง จํานวน ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จํานวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕ 

รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๕ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน ๙๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปีจํานวน๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ มากกว่า ๖๐ ปี 
จํานวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ และต่ํากว่า ๒๐ ปี จํานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ 
ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมสึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๔๕ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๖ .๒๕ รองลงมาได้แก่ ปริญญาตรี จํานวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔ .๐ ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน ๗๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๐ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ รองลงมา

ได้แก่ รับจ้าง จํานวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๘.๐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๓๘ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ และรับราชการ ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ ตามลําดับ 

 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

     รับจ้าง ๘๐ ๒๐.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๓๘ ๙.๕ 
     เกษตร ๑๔๘ ๓๗.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๒๗ 
 

๔.๔.๒.๒ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ๑-๑๐คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 ๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด 
 ๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
 ๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
 ๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย 
 ๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด 
 

ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๕.๑๗ ๓.๐๓ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๕.๑๔ ๒.๙๒ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๕.๔๔ ๒.๘๔  
ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๔.๕๙ ๒.๘๘ ปานกลาง 

๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๘ ๒.๗๒ ปานกลาง 

๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๕.๓๘ ๒.๗๓ ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
 

๕.๓๒ 
 

๒.๙๑ 
 

ปานกลาง 
๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๘๒ ๓.๐๓ ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๕.๑๔ ๒.๘๘ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ภาพรวมแล้ว
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๑๔ (S.D. ๒.๘๘)  คิดเป็นร้อยละ 
๕๑.๔ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ ๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๘๒  รองลงมาได้แก่ ข้อ ๓ มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๔๔  ข้อ ๖ การดําเนินงานเป็น
ตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๓๘  ข้อ ๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๒๘ 
 

แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๓๒ ข้อ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๑๗ ข้อ ๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๑๔ ข้อ ๔ การรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๙ และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ
ข้อ ๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๘ 
ตามลําดับ 
 

๔.๔.๒.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 

 ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
 ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

  ๑.๐๐-๑.๔๙  น้อย 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๐๕ ๐.๙๖ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๒.๐๔ ๐.๙๒ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒.๐๙ ๐.๙๖ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๑.๗๖ ๐.๙๐ ปานกลาง 

๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๑.๗๖ ๐.๙๐ ปานกลาง 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๒.๑๐ ๐.๙๗ ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๑.๙๘ ๐.๙๓ ปานกลาง 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๒.๐๗ ๐.๙๕ ปานกลาง 
๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๑.๙๙ ๐.๖๒ ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๑.๙๘ ๐.๙๐ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลยุทธศาสตร์ที่ 

๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือค่าเฉลี่ย ๑.๙๘ (S.D.๐.๙๐) คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ เมื่อจําแนกเป็น



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๒๙ 
 

รายข้อพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ๒.๑๐ รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๐๙ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๐๗ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๒.๐๕ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๐๔ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๙๙ ผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๙๘ การ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ และความโปร่งใสในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ๑.๗๖ตามลําดับ 
 

 
ที่ 

 
ประเด็น 

พอใจ
มาก 
(ร้อย
ละ) 

พอใจ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ)

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔๘.๗๕ ๗.๕ ๔๓.๗๕ 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๔๔.๐ ๑๖.๒๕ ๓๙.๗๕ 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๕๑.๐ ๖.๕ ๔๒.๕ 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๓๑.๒๕ ๑๓.๗๕ ๕๕.๐ 

๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๑.๒๕ ๑๓.๗๕ ๕๕.๐ 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๕๒.๒๕ ๕.๐ ๔๒.๗๕ 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๔๒.๒๕ ๑๓.๗๕ ๔๔.๐ 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๔๘.๗๕ ๙.๐ ๔๒.๒๕ 

๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๘.๗๕ ๖๑.๒๕ ๒๐.๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔๐.๙๒ ๑๖.๓๐ ๔๒.๗๘ 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๓๐ 
 

๔.๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและ
ชุมชน เพื่อความม่ันคง และเป็นธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการองค์กรให้มีความแข็งแรง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความ
รับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมภิบาล ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนาบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการสํารวจความคิดเห็น ของ
ประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จํานวน๔๐๐คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นครพ.ศ. ๒๕๖๐ มีประเด็นดังน้ี 

๔.๔.๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๑๖๐ ๔๐.๐ 
หญิง ๒๔๐ ๖๐.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี   
๒๐-๓๐ ปี ๖๓ ๑๕.๗๕ 
๓๑-๔๐ ปี ๘๙ ๒๒.๒๕ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๒๑ ๓๐.๒๕ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๒๗ ๓๑.๗๕ 
มากกว่า ๖๐ ปี   

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๕๐ ๓๗.๕ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๙๖ ๒๔.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๙๘ ๒๔.๕ 
ปริญญาตรี ๕๒ ๑๓.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔ ๑.๐ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๒๘ ๗.๐ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๕๕ ๑๓.๗๕ 
   



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๓๑ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๔๐ คิดเป็นร้อยละ๖๐ และเพศชาย 

จํานวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐  
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จํานวน ๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๕ 

รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๕ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน ๘๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๕ และ๒๐-๓๐ ปีจํานวน๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๕ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ 

รองลงมาได้แก่ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ ระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า จํานวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๓.๐ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๕ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน ๖๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๒๕ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๕ นักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๕ และรับราชการ ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐ ตามลําดับ 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๖๙ ๑๗.๒๕ 
     รับจ้าง ๑๓๓ ๓๓.๒๕ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๒๙ ๗.๒๕ 
     เกษตร ๘๖ ๒๑.๕ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๓๒ 
 

๔.๔.๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ๑-๑๐คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 ๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด 
 ๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
 ๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
 ๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย 
 ๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด 
 

ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๙๙ ๒.๑๕ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๕.๑๐ ๒.๓๒ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๕.๒๐ ๒.๑๐  
ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๕.๘๓ ๒.๖๑ ปานกลาง 

๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๕.๗๒ ๒.๖๖ ปานกลาง 

๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๕.๙๒ ๒.๔๐ ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๕.๘๔ ๒.๓๔  

ปานกลาง 
๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๗๘ ๒.๐๒ ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๕.๕๕ ๒.๓๒ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง 
และเป็นธรรมในสังคมภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๕.๕๕ (S.D. ๒.๓๒)  คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๙๒  รองลงมาได้แก่ ผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๘๔  มีการ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๘๓ ประโยชน์ที่



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๓๓ 
 

ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๗๘ การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๗๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๒๐ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๑๐ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๙๙ ตามลําดับ 
 

๔.๔.๓.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 

 ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
 ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

  ๑.๐๐-๑.๔๙  น้อย 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๐๕ ๐.๙๖ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๒.๐๔ ๐.๙๒ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒.๐๙ ๐.๙๖ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๑.๗๖ ๐.๙๐ ปานกลาง 

๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๑.๗๖ ๐.๙๐ ปานกลาง 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๒.๑๐ ๐.๙๗ ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๑.๙๘ ๐.๙๓ ปานกลาง 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๒.๐๗ ๐.๙๕ ปานกลาง 
๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๑.๙๙ ๐.๖๒ ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๑.๙๘ ๐.๙๐ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลยุทธศาสตร์ที่ 

๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความม่ันคง และเป็นธรรมใน
สังคม ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือค่าเฉลี่ย ๑.๙๘ (S.D.๐.๙๐) 
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๓๔ 
 

ดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ๒.๑๐ รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๐๙ การแก้ไขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๐๗ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ๒.๐๕ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๐๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๑.๙๙ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๑.๙๘ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ และความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ๑.๗๖ตามลําดับ  
 

 
ที่ 

 
ประเด็น 

พอใจ
มาก 
(ร้อย
ละ) 

พอใจ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ)

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓๖.๗๕ ๒๘.๗๕ ๓๔.๕ 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๑๗.๘ ๕๕.๗๕ ๒๖.๕ 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๓๒.๐ ๔๐.๗๕ ๒๗.๒๕ 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๔๒.๕ ๓๗.๕ ๒๐.๐ 

๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๙.๕ ๖๓.๐ ๗.๕ 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๓๕.๒๕ ๕๐.๗๕ ๑๔.๐ 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๔๑.๕ ๔๒.๗๕ ๑๕.๗๕ 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๔๐.๗๕ ๔๗.๕ ๑๑.๗๕ 

๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๕.๒๕ ๕๐.๐ ๑๔.๗๕ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๔.๕๘ ๔๖.๓๑ ๑๙.๑๑ 

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๓๕ 
 

๔.๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งและสร้างกลุ่มเครือข่ายและสถาบันทางการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผลการสํารวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้
ประชาชนตอบแบบสอบถามซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน๔๐๐คน ผลการแสดงความคิดเห็น
ที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นครพ.ศ. ๒๕๖๐ มีประเด็นดังน้ี 

 
๔.๔.๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๗๘ ๑๙.๕ 
หญิง ๓๒๒ ๘๐.๕ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี   
๒๐-๓๐ ปี ๔๒ ๑๐.๕ 
๓๑-๔๐ ปี ๘๓ ๒๐.๗๕ 
๔๑-๕๐ ปี ๖๕ ๑๖.๒๕ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๙๘ ๔๙.๕ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๑๒ ๓.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๒๘๑ ๗๐.๒๕ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๕๐ ๑๒.๕ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๕๔ ๑๓.๕ 
ปริญญาตรี ๙ ๒.๒๕ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๖ ๑.๕ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๕ ๑.๒๕ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๓๗ ๙.๒๕ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๓๖ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๓๒๒ คิดเป็นร้อยละ๘๐.๕ และเพศชาย 

จํานวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕  
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จํานวน ๑๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๕ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๖๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๕ อายุ ๒๐-๓๐ ปีจํานวน๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕ และมากกว่า ๖๐ ปี 
จํานวน ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๒๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ 

๗๐.๒๕ รองลงมาได้แก่ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕ ระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๙ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒.๒๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจํานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๑๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๕ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน ๓๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๒๕ และรับราชการ ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

     รับจ้าง ๑๘๓ ๔๕.๗๕ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๑๗๕ ๔๓.๗๕ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๓๗ 
 

๔.๔.๔.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ๑-๑๐คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 ๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด 
 ๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
 ๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
 ๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย 
 ๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด 
 

ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๐๐ ๑.๒๗ มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๗.๐๐ ๐.๖๓ มาก 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๖.๙๐ ๐.๘๓ มาก 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๖.๙๐ ๐.๘๓ มาก 

๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๐๐ ๑.๐๐ มาก 

๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๖.๙๐ ๐.๘๓ มาก 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๖.๘๐ ๐.๘๗ มาก 

๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๒๐ ๑.๔๗ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๖.๘๔ ๐.๙๗ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๖.๘๔ (S.D. ๐.๙๗)  คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม, มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ๗.๐๐  รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาส



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๓๘ 
 

ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ และการดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ๖.๙๐  
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๖.๘๐ และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ือง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๖.๒๐ 
 

๔.๔.๔.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 

 ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
 ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

  ๑.๐๐-๑.๔๙  น้อย 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๒๗ ๐.๕๐ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๒.๑๘ ๐.๔๔ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒.๓๘ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๒.๔๘ ๐.๕๒ ปานกลาง 

๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๔๗ ๐.๕๓ ปานกลาง 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๒.๔๗ ๐.๕๔ ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๔๗ ๐.๕๔ ปานกลาง 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๒.๑๘ ๐.๔๓ ปานกลาง 
๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๑๗ ๐.๔๓ ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒.๓๔ ๐.๔๙ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลยุทธศาสตร์ที่ 

๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือค่าเฉล่ีย 
๒.๓๔ (S.D.๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๓๙ 
 

มากที่สุดในเรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะมีค่าเฉล่ียเท่ากับ
๒.๔๘ รองลงมาได้แก่ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม,  การดําเนินงานเป็นตาม
ระยะเวลาที่กําหนด และผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ๒.๔๗ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๓๘ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ๒.๒๗ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และ
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ๒.๑๘ มี
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๑๗ ตามลําดับ  
 

 
ที่ 

 
ความพึงพอใจ 

พอใจ
มาก 
(ร้อย
ละ) 

พอใจ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ)

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒๙.๒๕ ๖๘.๒๕ ๒.๕ 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๑๙.๗๕ ๗๘.๐ ๒.๒๕ 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๓๙.๒๕ ๕๙.๗๕ ๑.๐ 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๔๙.๒๕ ๔๙.๕ ๑.๒๕ 

๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๙.๐ ๔๙.๒๕ ๑.๗๕ 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๔๙.๐ ๔๘.๗๕ ๒.๒๕ 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๔๘.๗๕ ๔๙.๐ ๒.๒๕ 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๑๙.๕ ๗๘.๕ ๒.๐ 

๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๙.๕ ๗๘.๓ ๒.๒๕ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๕.๙๒ ๖๒.๑๔ ๑.๙๔ 

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๔๐ 
 

๔.๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของการท่องเท่ียวในระดับชุมชน ส่งเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการสร้างธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริม
สุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและ
บูรณาการในทุกระดับ เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เตรียมความ
พร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้
ประชาชนตอบแบบสอบถามซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน๔๐๐คน ผลการแสดงความคิดเห็น
ที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นครพ.ศ. ๒๕๖๐ มีประเด็นดังน้ี 

 
๔.๔.๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๐๘ ๕๒ 
หญิง ๑๙๒ ๔๘ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี   
๒๐-๓๐ ปี ๔๘ ๑๒.๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๓๒ ๘.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๗๖ ๔๔.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๘๐ ๒๐.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๖๔ ๑๖.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๒๐๘ ๕๒.๐ 

     มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๘๖ ๒๑.๕ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๗๗ ๑๙.๒๕ 
ปริญญาตรี ๒๙ ๗.๒๕ 
สูงกว่าปริญญาตรี   



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๔๑ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๒๐๘ คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ และเพศหญิง 

จํานวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐  
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๑๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๖๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๐ อายุ ๒๐-๓๐ ปี จํานวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ และ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๓๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕ อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จํานวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๕ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๗.๒๕ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐ รองลงมา

ได้แก่ รับจ้าง จํานวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๙ ๒.๒๕ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๒๑ ๕.๒๕ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๖๕ ๑๖.๒๕ 
     รับจ้าง ๗๐ ๑๗.๕ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๒๒๐ ๕๕.๐ 
     อ่ืนๆ ๑๕ ๓.๗๕ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๔๒ 
 

ละ ๑๖.๒๕เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๕ อ่ืนๆ จํานวน ๑๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๗๕ และรับราชการ ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ ตามลําดับ 

๔.๔.๕.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ๑-๑๐คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 ๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด 
 ๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
 ๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
 ๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย 
 ๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด 
 

ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๖ ๐.๙๗ มากที่สุด 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๗.๙๒ ๑.๒๓ มาก 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๖.๙๖ ๑.๑๕ มาก 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๖.๘๐ ๑.๑๗ มาก 

๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๑๖ ๑.๒๒ มาก 

๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๗.๓๖ ๑.๐๖ มาก 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๖.๙๒ ๑.๕๐ มาก 

๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๒ ๑.๓๓ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๗.๒๘ ๑.๒๐ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ภาพรวมแล้วประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๒๘ (S.D. ๑.๒๐)  คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘ เมื่อ
จําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๑๖ รองลงมาได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๔๓ 
 

ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๒  การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๓๖ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๗.๑๖ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๖.๙๖ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ๖.๙๒ การรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๖.๘๐ ตามลําดับ 
 

๔.๔.๕.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 

 ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
 ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

  ๑.๐๐-๑.๔๙  น้อย 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๘๖ ๐.๓๙ มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๒.๕๕ ๐.๕๒ มาก 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒.๔๑ ๐.๕๓ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๒.๖๔ ๐.๕๓ มาก 

๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๒ ๐.๕๕ มาก 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๒.๕๐ ๐.๕๓ มาก 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๕๘ ๐.๕๒ มาก 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๒.๙๐ ๐.๓๓ มาก 
๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๙๗ ๐.๒๔ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒.๖๖ ๐.๔๖ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาลยุทธศาสตร์ที่ 

๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง  คือค่าเฉล่ีย ๒.๖๖ (S.D.๐.๔๖) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๗ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๔๔ 
 

พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๙๗ รองลงมาได้แก่ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๙๐ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม มีคา่เฉล่ียเท่ากับ ๒.๘๖ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ๒.๖๔ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๕๘ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๒ มีการ
ดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๕๐มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๔๑ ตามลําดับ  
 

 
ที่ 

 
ประเด็น 

พอใจ
มาก 
(ร้อย
ละ) 

พอใจ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ)

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘๖.๗๕ ๑๒.๐ ๑.๒๕ 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๕๕.๕ ๔๓.๕ ๑.๐ 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

 
๔๒.๕ 

 
๕๕.๕ 

 
๒.๐ 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๖๖.๗๕ ๓๐.๗๕ ๒.๕ 

๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๔.๕ ๔๒.๗๕ ๒.๗๕ 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๕๑.๒๕ ๔๗.๓ ๑.๕ 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
 

๕๙.๐ 
 

๓๙.๗๕ 
 

๑.๒๕ 
๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
๙๑.๐ ๘.๐ ๑.๐ 

๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๙๘.๕ - ๑.๕ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๖๗.๓๑ ๓๑.๐๖ ๑.๖๓ 

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๔๕ 
 

๔.๔.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการพัฒนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศของชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนา
ระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างย่ังยืนและส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวบริการ
สาธารณะในชุมชน ผลการสํารวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชน
ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๐ มีประเด็น ดังน้ี 

 
๔.๔.๖.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๑๑ ๒๗.๗๕ 
หญิง ๒๘๙ ๗๒.๒๕ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี ๒๐ ๕.๐ 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๗๖ ๑๙.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๓๐ ๓๒.๕ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๗๔ ๔๓.๕ 
มากกว่า ๖๐ ปี   

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๒๖๕ ๖๖.๒๕ 

     มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า ๑๑๖ ๒๙.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๑๙ ๔.๗๕ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๑๙ ๔.๗๕ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๓๘ ๙.๕ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๔๖ 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๘๙ คิดเป็นร้อยละ๗๒.๒๕ และเพศชาย 

จํานวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๕ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จํานวน ๑๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน ๗๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ และตํ่ากว่า ๒๐ ปีจํานวน๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๒๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ 

๖๖.๒๕ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ และ
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๒๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน ๓๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๕ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐ และรับราชการ ๑๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๘๗๕ตามลําดับ 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

     รับจ้าง ๒๔๘ ๖๒.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๒๐ ๕.๐ 
     เกษตร ๗๕ ๑๘.๗๕ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๔๗ 
 

๔.๔.๖.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 ๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด 
 ๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
 ๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
 ๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย 
 ๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด 
 

ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๘ ๐.๔๙ มากที่สุด 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๘.๑๙ ๐.๗๙ มากที่สุด 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๙๑ ๑.๐๒ มาก 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๗.๙๐ ๐.๙๘ มาก 

๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๘.๒๓ ๐.๙๒ มากที่สุด 

๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๘.๑๙ ๑.๑๐ มากที่สุด 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๘.๓๒ ๐.๙๙ มากที่สุด 

๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๘ ๑.๔๖ มากที่สุด 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๘.๑๕ ๐.๙๗ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๘.๑๕ (S.D. ๐.๙๗)  คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕ เมื่อจําแนก
เป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๓๘  รองลงมาได้แก่ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๘.๓๒ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๒๓ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๔๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม และการดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๑๙ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๘ มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๗.๙๑ การรายงานผล
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๗.๙๐ ตามลําดับ 
 

๔.๔.๖.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 

 ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
 ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

  ๑.๐๐-๑.๔๙  น้อย 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๖๙ ๐.๔๙ มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๒.๔๕ ๐.๕๓ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒.๕๙ ๐.๕๓ มาก 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๒.๓๖ ๐.๕๒ ปานกลาง 

๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๙ ๐.๕๓ มาก 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๒.๔๕ ๐.๕๓ ปานกลาง 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๖๔ ๐.๕๑ มาก 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๒.๖๕ ๐.๕๐ มาก 
๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๗๐ ๐.๔๙ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒.๕๗ ๐.๕๑ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 

๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คือค่าเฉล่ีย ๒.๕๗ (S.D.๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๗๐ รองลงมาได้แก่ 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๖๙ การแก้ไขปัญหา



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๔๙ 
 

และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๖๕ ผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ๒.๖๔ มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ๒.๕๙ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม และการดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ๒.๔๕ การรายงานผล
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๒.๓๖ ตามลําดับ  
 

 
ที่ 

 
ประเด็น 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ)

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗๐.๕ ๒๘.๒๕ ๑.๒๕ 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๑๘.๗๕ ๖๐.๕ ๒๐.๗๕ 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

 
๓๕.๒๕ 

 
๓๗.๒๕ 

 
๒๗.๕ 

๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๔๑.๒๕ ๓๗.๗๕ ๒๑.๐ 

๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๘.๐ ๖๓.๗๕ ๘.๒๕ 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  ๓๖.๐ ๔๙.๐ ๑๕.๐ 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
 

๔๐.๗๕ 
 

๔๓.๐ 
 

๑๖.๒๕ 
๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
๔๒.๐ ๔๗.๒๕ ๑๐.๗๕ 

๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๕.๒๕ ๕๑.๕ ๑๓.๒๕ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๘.๖๔ ๔๖.๔๗ ๑๔.๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๕๐ 
 

๔.๕ ความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ 
ผังเมือง 
- ความต้องการเรื่องเก่ียวกับการสร้างท่อระบายนํ้าให้เพียงพอต่อการระบายนํ้า 
- ความต้องการในเร่ือง ความไม่จําเป็นของลูกระนาดที่มีจํานวนเยอะและเรียงติดต่อเป็นระยะ

ถี่เกินไป  
- ความต้องการในเร่ือง ให้ติดต้ังกล้องวงจรปิดสาธารณะเพ่ือป้องกันเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น 

การลักขโมยของจากร้านค้า หรือ อุบัติเหตุในชุมชน เป็นต้น 
- ความต้องการในเรื่อง ให้ติดต้ังกระจกสะท้อนแสงตรงมุมโค้งและทางแยก 
- ความต้องการในเรื่อง ซ่อมแซมถนนให้ดีและไม่เสียหายได้ง่าย 
- ความต้องการในเรื่อง ระบบประปาดีบ้างเสียบ้าง  
- ความต้องการในเรื่อง ไฟส่องสว่างในสาธารณะไม่เพียงพอ 
- การนําเสนอโครงการที่จะพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่น่าสนใจ แต่การใช้ระยะเวลาในการ

กําหนดการดําเนินงานค่อนข้างล่าช้าไปหน่อย เช่น การซอ่มบํารุงท่อนํ้าบางคร้ังก็ใช้เวลานาน
พอสมควร 

- อยากให้มีการสร้างฝายชะลอน้ําในหมู่บ้านที่มีแม่นํ้าไหลผา่น เพ่ือป้องกันอุทกภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
- ความต้องการในเรื่อง สนับสนุนการจัดระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สูงเพ่ือการศึกษา 

- ความต้องการในเรื่อง ให้มีการสนับสนุนการประกอบอาชีพและส่งเสริมการงานอาชีพสําหรับ
ผู้สูงอายุ  

- ความต้องการในเร่ือง การพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กให้มีมาตรฐานเพราะอยากให้เด็กได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  

- ความต้องการในเรื่อง การพัฒนาและอบรมให้เด็กๆในชุมชนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง  

- ความต้องการในเรื่อง การส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ภาษาท้องถิ่น  
- ความต้องการในเรื่อง การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน  
- ความต้องการในเรื่อง สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ 
- ความต้องการในเร่ือง ส่งเสริมให้เด็กระดับประถมวัยให้มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรม และ 

จริยธรรม  
- ความต้องการในเรื่องในการพัฒนาส่งเสริมศูนย์อนามัย  
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- ความต้องการในเรื่อง การจัดอบรมการให้ความรู้ในเรื่องครอบครัวและสุขภาพทางเพศ  
- ความต้องการในเรื่อง ส่งเสริมเทคโนโลยีให้ชุมชนให้ทันสมัย 
- อยากให้ส่งเสริมสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตร 
- ควรสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เหมาะสม 
- ควรส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือผลิตแรงงานที่มี

ทักษะสูง 
- อยากให้ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยีการเกษตร 
- อยากให้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่เด็กๆในชุมชน 
- อยากให้มีการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กๆในชุมชน 
- อยากให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการและกิจกรรมหลายรูปแบบ 
- ควรพัฒนาเด็กปฐมวัยมีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน 
- ความต้องการในเรื่อง สนามเด็กเล่นที่มีของเล่นให้เด็กๆในชุมชนไว้เล่นกัน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน             
เพื่อม่ันคง และเป็นธรรมในสังคม 
- อาจจะขอให้ช่วยออกนโยบายสาธารณะที่มาจากความต้องการของคนส่วนมาก 
- บางครั้งการกําหนดงบประมาณของนโยบายสูง แต่ผลของการดําเนินงานไม่เป็นที่น่าพอใจ 
- เมื่อประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ บางครั้ง

ทางเทศบาลก็รับฟังบ้างไม่รับฟังบ้าง 
- เรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับแจ้งมาโดยผ่านผู้นําชุมชนที่ค่อนข้างจะสื่อออกมาแบบผิด ๆ 

ถูก ๆ 
- ความต้องการในเรื่อง การแสดงออกในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาชุมชน  
- ความต้องการในเรื่อง การวางแผน นโยบายที่โปร่งใส่  
- ความต้องการในเรื่อง ตรวจสอบฐานข้อมูลในการใช้เว็บไซต์เพ่ือป้องกันการใช้อินเตอร์ในการ

ที่ไม่เหมะสม  
- ความต้องการในเรื่อง ในคนในชุมชนมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ง สถาบัน ชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
- ความต้องการในเรื่อง การวางแผนพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐอย่างมีระบบและ

ต่อเน่ือง  
- ความต้องการในเรื่อง ต้องการเตรียมความพร้อมของคนในชุมชนต่อผลกระทบของการเข้ามา

ของแรงงานอย่างเสรี  
- มีการให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการต่างๆถือว่าดีมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ยุทธศาสตรด์้านการสนบัสนนุ ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค เกษตร โดยการ 
เพิ่มประสทิธภิาพและสร้างมูลค่าเพิ่มใหส้นิค้าเกษตร   

- พัฒนาเศรษฐกิจ 
- อยากให้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจทางการเกษตร 
- อยากให้มีการพัฒนาการค้าขายของประชาชน 
- เพ่ิมราคาให้กับผลผลิตทางการเกษตร 
- อยากให้มีการหาแนวพัฒนาเศรษฐกิจ 
- พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมราคาสินค้าทางเศรษฐกิจทางการเกษตร 
- อยากให้เพ่ิมราคาทางการเกษตรและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
- อยากให้มีศูนย์สินค้า OTOP 
- อยากให้เพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
- ลดภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- อยากให้ลดภาษีให้กับประชาชนและภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- อยากให้ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ 
- อยากให้ทางเทศบาลส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเกษตร 
- อยากให้เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตร 
- เพ่ิมราคาสินค้าทางการเกษตร 
- อยากให้มีการสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 
- อยากให้ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ 
- เพ่ิมมูลค้าสินคา้ทางการเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม คุณภาพชวิีต และความเข้มแข็งของชมุชน   
- อยากให้มีโครงการต่างๆเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
- เทศบาลดูแลประชาชนได้ดีมาก 
- มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดี 
- มีการป้องกันปัญหายาเสพติดได้ดี 
- เทศบาลมีการจัดประเพณีของหมู่บ้านตลอด 
- อยากให้เทศบาลดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เรื่องการหารายได้และอาชีพเสริม 
- อยากให้เทศบาลมาดูแลเรื่องอาชีพ 
- ผู้นํามีกิจกรรมที่ดีต่อชุมชน 
- อยากให้สร้างแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
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- อยากให้ประชาชนทุกคนมีงานทํา 
- มีการปราบปรามยาเสพติดได้เข้มงวดดีมาก 
- เทศบาลทํางานได้ดี 
- อยากให้มีกิจกรรมเยอะๆ 
- อยากให้สังคมมีการพัฒนา 
- อยากให้มีกิจกรรมเต้นแอโรบิค 
- มีความยากจน อยากมีรายได้เสริม 
- อยากให้มีกิจกรรมต่างๆท่ีรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
- อยากให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
- อยากให้มีโครงการทีมีกิจกรรมสร้างสรรค์ 
- ความต้องการในเรื่อง ต้องการลดหย่อนภาษีร้านค้าที่เก็บปีละ ๑,๐๐๐ บาท  
- ความต้องการในเรื่อง การส่งเสริมการอบรมความรู้เก่ียวกับสวัสดิการตามกฎหมายรวมท้ัง

การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
- ความต้องการในเรื่อง การส่งเสริมการอบรมความรู้ให้กับคนในชุมชน  
- ความต้องการในเรื่อง พัฒนาการสร้างสุขภาพของคนในชุมชนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อต่างๆ 
- ความต้องการในเรื่อง การส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 
- ความต้องการในเรื่อง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะคดี

เก่ียวกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
- ความต้องการในเรื่อง การแก้ไขปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในชุมชนทีท่ําให้ชุมชน

เสื่อมสภาพ  
- ความต้องการในเรื่อง การพัฒนาแรงงานไทยให้มคีวามรู้เพ่ือรับมือประชาคมอาเซียน  
- จัดส่งยาเม็ดส่งเสริมไอโอดีนอย่างต่อเน่ืองให้แก่หญิงต้ังครรภ์ทุกราย หลังคลอดเลี้ยงด้วยนม

แม่ ๖ เดือน 
- อยากให้มีการจัดการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาวะของสตรีและการป้องกันโรคในสตรี

กลุ่มเสี่ยง 
- อยากให้แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
- อยากให้มีหลักประกันที่มั่นคงและมีสวัสดิการท่ีย่ังยืน 
- ลดภาษีให้กับร้านค้าขายของชํา 
- อยากให้ลดภาษีด้านการค้าขาย 
- อยากให้มีโครงการที่สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- อยากให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนมีการให้ความร่วมมือ 
- อยากให้ช่วยกันรักษาธรรมชาติ 
- อยากให้มีการดูแลในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชนอย่างใกล้ชิดและดีย่ิงขึ้น 
- อยากได้ถังขยะเพ่ิมเติมบริเวณหน้าบ้าน 
- อยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะ 
- ความต้องการในเรื่อง การแก้ไขปัญหาขยะในเรื่องกลิ่นและการแยกขยะตามชนิดต่างๆของ

คนในชุมชนให้เป็นกิจจะลักษณะ  
- ความต้องการในเรื่อง การแก้ไขมลพิษทางนํ้าในชุมชน  

 
อ่ืนๆ 

- ความต้องการในเรื่อง การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างดาวที่เข้ามาแทรกแซงงานของคนในชุมชน 
- อยากให้ลดภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
ส่วนท่ี ๓ ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนนิการโครงการ 
ด้านโครงสรา้งพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

๔.๖ ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการโครงการ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานแยกเป็นรายตําบล ดังน้ี 

๔.๖.๑ ตําบลพระบาท 
๑) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ 

ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการ
แสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๒๑ ๔๒.๐ 
หญิง ๒๙ ๕๘.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๕๕ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๖ ๑๒.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๓ ๖๖.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๙คน คิดเป็นร้อยละ๕๘.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

๔๑-๕๐ ปี ๒๙ ๕๘.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๘ ๑๖.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๐ ๖๐.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๖ ๓๒.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๔ ๘.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑ ๒.๐ 
     รับจ้าง ๑๒ ๒๔.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๓๗ ๗๔.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๕๖ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๐ และ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐ รองลงมา

ได้แก่ รับจ้าง จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ และค้าขาย ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ประปา 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๕๗ 
 

ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๔๐ ๐.๘๓ มากท่ีสุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๓๐ ๐.๖๕ มากท่ีสุด 
๓ ปริมาณนํ้าประปามีใช้เพียงพอ ๓.๙๘ ๐.๖๘ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๑๔ ๐.๗๐ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๒๑ ๐.๗๒ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตประปา ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๑ (S.D.๐.๗๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ 
(S.D.๐.๘๓) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๐ 
(S.D.๐.๖๕) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๗๐) ปริมาณ
นํ้าประปามีใช้เพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๘ (S.D.๐.๖๘) ตามลําดับ 

 
ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๖๒.๐ ๑๖.๐ ๒๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๐.๐ ๕๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ปริมาณนํ้าประปามีใช้เพียงพอ ๒๒.๐ ๕๔.๐ ๒๔.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๓๒.๐ ๕๐.๐ ๑๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๙.๐ ๔๒.๕ ๑๘.๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตประปา มีผลประเมินเฉล่ียรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ ๑ โครงการ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ๖๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๒.๐ มาก คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ข้อ ๒ การดําเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๐.๐ ระดับมาก



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๕๘ 
 

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๓ ปริมาณนํ้าประปามีใช้เพียงพอ 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๔.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๔.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๒๒.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๐.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๒.๐ ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ตามลําดับ 
 

๒) โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน 
บ้านโทกหัวช้าง ซอย ๕,๖,๙ หมู่ที่ ๓ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๑๓ ๒๖.๐ 
หญิง ๓๗ ๗๔.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๕ ๑๐.๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๖ ๕๒.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๓ ๒๖.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๔ ๘.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๒ ๖๔.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐ ๒๐.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๖ ๑๒.๐ 
ปริญญาตรี ๒ ๔.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๒ ๔.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๕๙ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี ๓ ๖.๐ 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๙ ๑๘.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๐ ๒๐.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๒๘ ๕๖.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๓๗คน คิดเป็นร้อยละ๗๔.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ อายุ ๒๐-๓๐ จํานวน ๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ และ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จํานวน ๖คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐และระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔.๐ ตามลําดับ 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

     รับจ้าง ๒๕ ๕๐.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๒๓ ๔๖.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๖๐ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ และค้าขาย ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ อายุ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ และ ๕ปี – ๑๕ปี จํานวน ๓คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ถนน/ปรับปรุงถนน 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๑๐ ๐.๙๓ มาก 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๓๒ ๐.๗๑ มากที่สุด 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๒๘ ๐.๖๑ มากที่สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๖๗ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๘ ๐.๗๓ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๘ (S.D.๐.๗๓)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ กําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔ .๓๒ 
(S.D.๐.๗๑) รองลงมาได้แก่ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘ (S.D.๐.๖๑)



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๖๑ 
 

โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๙๓) ความพึง
พอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๖๗) ตามลําดับ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๔๘.๐ ๑๔.๐ ๓๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๖.๐ ๔๐.๐ ๑๔.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๓๖.๐ ๕๖.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๒๒.๐ ๕๖.๐ ๒๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๘.๐๐ ๔๑.๕๐ ๒๐.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๔๑.๕๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี 
ข้อ ๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๓๘.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๑๔.๐ ข้อ 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ๔๖.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๔๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๔.๐ ข้อ ๓ ความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๖.๐ ระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๖.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๖.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๒.๐ ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๖๒ 
 

๓) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์/ผู้สูงอายุ ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด 
หมู่ที่ ๒ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน๕๐คน ผล
การแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๔ ๒๘.๐ 
หญิง ๓๖ ๗๒.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๕ ๑๐.๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๘ ๑๖.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๔ ๒๘.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๒๒ ๔๔.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๑ ๒.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๒๗ ๕๔.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๕ ๓๐.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๗ ๑๔.๐ 
ปริญญาตรี ๑ ๒.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๐ ๒๐.๐ 
     รับจ้าง ๑๗ ๓๔.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๒๓ ๔๖.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๖๓ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๓ ๖.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๒ ๒๔.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๕ ๗๐.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๓๖คน คิดเป็นร้อยละ๗๒.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จํานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๓๑-๔๐ ปี จํานวน ๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๐ อายุ ๒๐-๓๐ ปี จํานวน๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ และมากกว่า ๖๐ปี จํานวน ๑คน 
คดิเป็นร้อยละ ๒.๐ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จํานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐ และปริญญาตรี จํานวน ๑คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐
ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ รองลงมา 

ได้แก่ รับจ้าง จํานวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ และค้าขาย ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ตามลํา 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๖๔ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๑๒ ๐.๙๒ มาก 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๓๒ ๐.๖๕ มากท่ีสุด 
๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํากิจกรรม) ๔.๒๒ ๐.๕๘ มากท่ีสุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๓.๙๐ ๐.๖๕ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๔ ๐.๗๐ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๗๐)  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๒ 
(S.D.๐.๖๕) รองลงมาได้แก่ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํากิจกรรม) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๔.๒๒ (S.D.๐.๕๘) โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๔.๑๒ (S.D.๐.๙๒) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ (S.D.๐.๖๕) 
ตามลําดับ 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๖๕ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๔๘.๐ ๑๖.๐ ๓๖.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๒.๐ ๔๘.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํา

กิจกรรม) 
๓๐.๐ ๖๒.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๖.๐ ๕๘.๐ ๒๖.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๔.๐๐ ๔๖.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๔๖.๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๓๖.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ข้อ ๒ การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๓ การใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํากิจกรรม) มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๘.๐ ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ๒๖.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๖๖ 
 

๔) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนป่าขาม (อุ่นไอรัก) 
หมู่ที่ ๑ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน๕๐คน ผล
การแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๓๕ ๗๐ 
หญิง ๑๕ ๓๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๗ ๑๔.๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๒ ๒๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๒ ๔๔.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๗ ๑๔.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๒ ๔.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๘ ๗๖.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑ ๒.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๙ ๑๘.๐ 
ปริญญาตรี ๒ ๔.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๖ ๑๒.๐ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๓ ๖.๐ 
     รับจ้าง ๒๖ ๕๒.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๑๐ ๒๐.๐ 
     เกษตร ๕ ๑๐.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๖๗ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๕ ๑๐.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๔ ๖๘.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๓๕คน คิดเป็นร้อยละ๗๐.๐ และเพศหญิง 

จํานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๒๐-๓๐ปี จํานวน ๗คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๔.๐๕๑-๖๐ ปี จํานวน๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐ และมากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๐ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ ระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐
ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ รองลงมา

ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๖คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๒.๐เกษตร ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ และค้าขาย มีจํานวน ๓คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ 
ตามลําดับ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๖๘ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ถนน/ปรับปรุงถนน 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๓๐ ๐.๘๑ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๑๖ ๐.๗๑ มาก 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๒๒ ๐.๕๘ มากที่สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๖๒ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๖ ๐.๖๘ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๖ (S.D.๐.๖๘)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๐ 
(S.D.๐.๘๑) รองลงมาได้แก่ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D.๐.๕๘) 
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ (S.D.๐.๗๑) ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๔ (S.D.๐.๖๒) ตามลําดับ 

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๖๙ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๕๒.๐ ๒๖.๐ ๒๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๓๔.๐ ๔๘.๐ ๑๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๓๐.๐ ๖๒.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๖.๐ ๖๒.๐ ๒๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๓.๐๐ ๔๙.๕๐ ๑๗.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๕๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี 
ข้อ ๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๒๖.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๒.๐ ข้อ 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คดิเป็นร้อยละ
๔๘.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ข้อ ๓ ความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ๓๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานใน
ภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ตามลําดับ 
 

๕) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย ๒) ภายใน
ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๔ ๔๘.๐ 
หญิง ๒๖ ๕๒.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๗๐ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๖ ๑๒.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๓ ๖๖.๐ 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๖ ๕๒.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๕ ๓๐.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๗ ๑๔.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๔๑ ๘๒.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๕ ๑๐.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๔ ๘.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๓ ๖.๐ 
     รับจ้าง ๓๕ ๗๐.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๘ ๑๖.๐ 
     อ่ืนๆ ๔ ๘.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๗๑ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๖คน คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๐ และ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ อ่ืนๆ จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐และค้าขาย 
๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๗๒ 
 

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๗๘ ๐.๔๖ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๔๐ ๐.๕๗ มากที่สุด 
๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน ๔.๑๔ ๐.๕๗ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๖๑ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๓๓ ๐.๕๕ มากที่สุด 

 
จากตาราง ๔.๔.๒ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้าน

พ้ืนฐาน  ประเภท ก่อสร้างระบบระบายนํ้า ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D.๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๗๘ 
(S.D.๐.๔๖) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๔๐ 
(S.D.๐.๕๗) การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๕๗) ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๖๑) ตามลําดับ 

 
ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๘๐.๐ ๑๘.๐ ๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๔.๐ ๕๒.๐ ๔.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน ๒๔.๐ ๖๖.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๘.๐ ๖๔.๐ ๑๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔๑.๕๐ ๕๐.๐๐ ๘.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท ก่อสร้างระบบระบายนํ้า มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ ๑ โครงการ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๗๓ 
 

นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ๘๐.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒.๐ ข้อ ๒ การดําเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ ระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ๔๔.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๔.๐ ข้อ ๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๖.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๒๔.๐ ปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ๖๔.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ 
ตามลําดับ 
 

๖) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันออก หมู่ที่ ๗ตําบลพระบาทอําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน
๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

          ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๑๗ ๓๔.๐ 
หญิง ๓๓ ๖๖.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๕ ๓๐.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๒๒ ๔๔.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๒ ๔.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๓ ๖๖.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๕ ๓๐.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๒ ๔.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

   



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๗๔ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี - - 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๒ ๒๔.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๘ ๗๖.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๓๓คน คิดเป็นร้อยละ๖๖.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จํานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐อายุ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน ๑๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๒และมากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๑ ๒๒.๐ 
     รับจ้าง ๒๗ ๕๔.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๕ ๑๐.๐ 
     เกษตร ๗ ๑๔.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๗๕ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ รองลงมา

ได้แก่ ค้าขายจํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ เกษตร จํานวน ๗คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔และ
นักเรียน/นักศึกษาจํานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐ 

และ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๓.๘๒ ๐.๙๐ มาก 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๓.๙๘ ๐.๘๒ มาก 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๔.๒๒ ๐.๕๘ มากที่สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๓.๙๐ ๐.๖๕ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓.๙๘ ๐.๗๔ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๘ (S.D.๐.๗๔)  คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๒๒ (S.D.๐.๕๘) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๙๘ (S.D.๐.๘๒) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ (S.D.๐.๖๕)



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๗๖ 
 

และโครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๘๒ (S.D.๐.๙๐) 
ตามลําดับ 

 
ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๓๒.๐ ๑๘.๐ ๕๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๓๒.๐ ๓๔.๐ ๓๔.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย

ในการสัญจร 
๓๐.๐ ๖๒.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๖.๐ ๕๘.๐ ๒๖.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒๗.๕ ๔๓ ๒๙.๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉล่ียรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ๕๐.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๒.๐ มาก คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ข้อ ๒ การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ 
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๒.๐ ข้อ ๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความ
เพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๐.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๘.๐ ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ๒๖.๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๗๗ 
 

๔.๖.๒ ตําบลชมพ ู
๑) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน

บ้านชมพู ต้ังแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๕๘ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๒๕๓ หมู่ที่ ๗ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๒๑ ๔๒.๐ 
หญิง ๒๙ ๕๘.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๙ ๕๘.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๘ ๑๖.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๐ ๖๐.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๖ ๓๒.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๔ ๘.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑ ๒.๐ 
     รับจ้าง ๑๒ ๒๔.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๓๗ ๗๔.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๗๘ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๖ ๑๒.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๓ ๖๖.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๙คน คิดเป็นร้อยละ๕๘.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๐ และ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐ รองลงมา

ได้แก่ รับจ้าง จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ และค้าขาย ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ ตามลําดับ 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๗๙ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๔๐ ๐.๘๓ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๓๐ ๐.๖๕ มากที่สุด 
๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน ๓.๙๘ ๐.๖๘ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๑๔ ๐.๗๐ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๒๑ ๐.๗๒ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท ก่อสร้างระบบระบายนํ้า ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๑ (S.D.๐.๗๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ 
(S.D.๐.๘๓) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๐ 
(S.D.๐.๖๕) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๗๐) การ
ระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๘ (S.D.๐.๖๘) ตามลําดับ 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๘๐ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๖๒.๐ ๑๖.๐ ๒๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๐.๐ ๕๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน ๒๒.๐ ๕๔.๐ ๒๔.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๓๒.๐ ๕๐.๐ ๑๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๙.๐ ๔๒.๕ ๑๘.๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท ก่อสร้างระบบระบายนํ้า มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ ๑ โครงการ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ๖๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๒.๐ มาก คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ข้อ ๒ การดําเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๐.๐ ระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๔.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๔.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๒๒.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๐.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๒.๐ ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ตามลําดับ 

๒) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านป่าแลว๑ต้ังแต่ทางแยกถนนสายลําปาง-แม่ทะ เชื่อมลงบ่อพักข้างบ้านเลขที่ ๘๓ และบริเวณ
หน้าโรงแรมลาภศรีชุมรีสอร์ท หมู่ที่ ๑๓ ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๒๔ ๔๘.๐ 
หญิง ๒๖ ๕๒.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๘๑ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๙ ๑๘.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๐ ๒๐.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๑ ๖๒.๐ 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๓ ๖.๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๘ ๕๖.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๓ ๒๖.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๔ ๘.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๕ ๗๐.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๙ ๑๘.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๔ ๘.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒ ๔.๐ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๑ ๒.๐ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑ ๒.๐ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๒ ๔.๐ 
     รับจ้าง ๒๒ ๔๔.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๒.๐ 
     เกษตร ๑๙ ๓๘.๐ 
     อ่ืนๆ ๔ ๘.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๘๒ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๖คน คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๘.๐๒๐-๓๐ปี จํานวน ๓คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐และ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ และสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน ๒คน คิดเป็นร้อยละ 
๔.๐ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ อ่ืนๆ จํานวน ๔คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ค้าขาย ๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐รับราชการ จํานวน ๑คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ และนักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน ๑คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ ตามลําดับ 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๘๓ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๓๔ ๐.๗๕ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๓.๙๘ ๐.๘๒ มาก 
๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน ๔.๒๔ ๐.๖๒ มากที่สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๓.๘๘ ๐.๖๖ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๑ ๐.๗๑ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท ก่อสร้างระบบระบายนํ้า ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๔.๑๑ (S.D.๐.๗๑)  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D.๐.๗๕) 
รองลงมาได้แก่ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๔ (S.D.๐.๖๒) การดําเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๘ (S.D.๐.๘๒) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๘๘ (S.D.๐.๖๖) ตามลําดับ 

 
ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๕๐.๐ ๓๔.๐ ๑๖.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๓๒.๐ ๓๔.๐ ๓๔.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๘๔ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน ๓๔.๐ ๕๖.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๖.๐ ๕๖.๐ ๒๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๓.๐๐ ๔๕.๐๐ ๒๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท ก่อสร้างระบบระบายนํ้า มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ ๑ โครงการ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ๕๐.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ข้อ ๒ การดําเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ ระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ๓๒.๐ ข้อ ๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชนมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๖.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ ปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๖.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๘.๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
๑๖.๐ ตามลําดับ 
 

๓) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ 
๒ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปางบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
(บ้านฟ่อน) ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

 
          ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๗ ๓๔.๐ 
หญิง ๓๓ ๖๖.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๘๕ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี - - 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๒ ๒๔.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๘ ๗๖.๐ 

 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๕ ๓๐.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๒๒ ๔๔.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๒ ๔.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๓ ๖๖.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๕ ๓๐.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๒ ๔.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๑ ๒๒.๐ 
     รับจ้าง ๒๗ ๕๔.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๕ ๑๐.๐ 
     เกษตร ๗ ๑๔.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๘๖ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๓๓คน คิดเป็นร้อยละ๖๖.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จํานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐อายุ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน ๑๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๒และมากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ รองลงมา

ได้แก่ ค้าขายจํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ เกษตร จํานวน ๗คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔และ
นักเรียน/นักศึกษาจํานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐ 

และ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ประปา 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๘๗ 
 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๓.๘๒ ๐.๙๐ มาก 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๓.๙๘ ๐.๘๒ มาก 
๓ ปริมาณนํ้าประปามีใช้เพียงพอ ๔.๒๒ ๐.๕๘ มากที่สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๓.๙๐ ๐.๖๕ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓.๙๘ ๐.๗๔ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตประปา ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๓.๙๘ (S.D.๐.๗๔)  คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ปริมาณนํ้าประปามีใช้เพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D.๐.๕๘) รองลงมาได้แก่ การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ (S.D.๐.๘๒) ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ (S.D.๐.๖๕) และโครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๘๒ (S.D.๐.๙๐) ตามลําดับ 

 
ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๓๒.๐ ๑๘.๐ ๕๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๓๒.๐ ๓๔.๐ ๓๔.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ปริมาณนํ้าประปามีใช้เพียงพอ ๓๐.๐ ๖๒.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๖.๐ ๕๘.๐ ๒๖.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒๗.๕ ๔๓ ๒๙.๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตประปา มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐ ปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ ๑ โครงการ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ๕๐.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๒.๐ มาก คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ข้อ ๒ การดําเนินงาน



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๘๘ 
 

เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ ระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๒.๐ ข้อ ๓ ปริมาณนํ้าประปามีใช้เพียงพอมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๐.๐ ปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๘.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๖.๐ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ
๑๖.๐ ตามลําดับ 

๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนศรีปงชัย หมู่ที่ ๖ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น
จํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๘ ๕๖.๐ 
หญิง ๒๒ ๔๔.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๓ ๔๖.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๗ ๓๔.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๘ ๑๖.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๗ ๗๔.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๙ ๑๘.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๔ ๘.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๘๙ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๖ ๑๒.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๓ ๖๖.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๒๘คน คิดเป็นร้อยละ๕๖.๐ และเพศหญิง 

จํานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๐ และ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามลําดับ 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๓ ๖.๐ 
     รับจ้าง ๓๘ ๗๖.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๙ ๑๘.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๙๐ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ และค้าขาย ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ รองลงมา
ได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ถนน/ปรับปรุงถนน 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๗๘ ๐.๔๖ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๔๐ ๐.๕๗ มากที่สุด 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๑๔ ๐.๕๗ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๖๑ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๓๓ ๐.๕๕ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D.๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๗๘ 
(S.D.๐.๔๖) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๔๐



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๙๑ 
 

(S.D.๐.๕๗) ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๕๗) ความพึงพอใจ
ต่อการดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๖๑) ตามลําดับ 

 
ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๘๐.๐ ๑๘.๐ ๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๔.๐ ๕๒.๐ ๔.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๒๔.๐ ๖๖.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๘.๐ ๖๔.๐ ๑๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔๑.๕ ๕๐ ๘.๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน 

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๐ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ ๑ 
โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ๘๐.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒.๐ ข้อ ๒ การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๔.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๔.๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๖.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
๒๔.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๔.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๙๒ 
 

๕) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนชุมชนบ้านหนองเจริญ ต้ังแต่ป้ายซุ้มประตูหมู่บ้านหนองเจริญ ถึงทางแยกเชื่อม
คลองส่งน้ําชลประทาน หมู่ที่ ๑๔ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๓๕ ๗๐.๐ 
หญิง ๑๕ ๓๐.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๑๒ ๒๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๕ ๕๐.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๐ ๒๐.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๓ ๖.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๔๗ ๙๔.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า - - 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๓ ๖.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๓ ๖.๐ 
     รับจ้าง ๓๔ ๖๘.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๕ ๑๐.๐ 
     เกษตร ๘ ๑๖.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๙๓ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี - - 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๒ ๒๔.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๘ ๗๖.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๓๕คน คิดเป็นร้อยละ๗๐.๐ และเพศหญิง 

จํานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๕๑-๖๐ปี ปี จํานวน ๑๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๐ และมากกว่า ๖๐ปี จํานวน๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐ 

และระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๕คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๐และค้าขาย ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐ 

และ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ ตามลําดับ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๙๔ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ถนน/ปรับปรุงถนน 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๖๖ ๐.๖๓ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๓๒ ๐.๖๕ มากที่สุด 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๒๒ ๐.๕๘ มากที่สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๕๔ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๓๓ ๐.๖๐ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน 

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D.๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๖๖ 
(S.D.๐.๖๓) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๒ 
(S.D.๐.๖๕) ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D.๐.๕๘) ความพึงพอใจ
ต่อการดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๕๔) ตามลําดับ 

 
ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๗๔.๐ ๑๘.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๒.๐ ๔๘.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๙๕ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๓๐.๐ ๖๒.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๒๐.๐ ๗๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔๑.๕๐ ๔๙.๕๐ ๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน 

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๕ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙.๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ ๑ 
โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ๗๔.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๒ การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๒.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
๓๐.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๗๐.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๒๐.๐ ปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ตามลําดับ 
 

๖) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก  
หมู่ที่ ๙ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน๕๐คน  
ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๔ ๔๘.๐ 
หญิง ๒๖ ๕๒.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี 

- 
- 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๙๖ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๖ ๑๒.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๓ ๖๖.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๖คน คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๖ ๕๒.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๕ ๓๐.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๗ ๑๔.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๔๑ ๘๒.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๕ ๑๐.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๔ ๘.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๓ ๖.๐ 
     รับจ้าง ๓๕ ๗๐.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๘ ๑๖.๐ 
     อ่ืนๆ ๔ ๘.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๙๗ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๐ และ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ อ่ืนๆ จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐และค้าขาย 
๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๙๘ 
 

ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๗๘ ๐.๔๖ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๔๐ ๐.๕๗ มากที่สุด 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๔.๑๔ ๐.๕๗ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๖๑ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๓๓ ๐.๕๕ มากที่สุด 

 
จากตาราง ๔.๔.๒ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้าน

พ้ืนฐาน  ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D.๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ
พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๔.๗๘ (S.D.๐.๔๖) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๔๐ (S.D.๐.๕๗) ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๕๗) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ 
(S.D.๐.๖๑) ตามลําดับ 

 
ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๘๐.๐ ๑๘.๐ ๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๔.๐ ๕๒.๐ ๔.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย

ในการสัญจร 
๒๔.๐ ๖๖.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๘.๐ ๖๔.๐ ๑๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔๑.๕๐ ๕๐.๐๐ ๘.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉล่ียรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๐ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ ๑ 
โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๓๙๙ 
 

คิดเป็นร้อยละ๘๐.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒.๐ ข้อ ๒ การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๔.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๔.๐ ข้อ ๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความ
เพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจรมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๖.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๒๔.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๔.๐ ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ตามลําดับ 
 

๔.๖.๔ ตําบลปงแสนทอง 
๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗

ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการ
แสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๑๖ ๓๒.๐ 
หญิง ๓๔ ๖๘.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๑ ๔๒.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๗ ๑๔.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๒๐ ๔๐.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๗ ๗๔.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐ ๒๐.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๑ ๒.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี 

๒ 
๔.๐ 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๐๐ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๗ ๑๔.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๘ ๑๖.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๕ ๗๐.๐ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๓๔คน คิดเป็นร้อยละ๖๘.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐ 

รองลงมา ได้แก่ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๕๑-๖๐ ปี จํานวน ๗คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๐ และ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ สูงกว่าปริญญา
ตรี จํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ และระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ 
ตามลําดับ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๑ ๒.๐ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑ ๒.๐ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๒ ๔.๐ 
     รับจ้าง ๑๗ ๓๔.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๒๙ ๕๘.๐ 
 อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๐๑ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ รองลงมา

ได้แก่ รับจ้างจํานวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ค้าขาย จํานวน ๒คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐รับ
ราชการ จํานวน ๑คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐และเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ 
ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๒๖

ปี – ๓๕ปี จํานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๓๖ ๐.๗๕ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๓๔ ๐.๗๕ มากที่สุด 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๔.๐๘ ๐.๖๗ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๖๒ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๘ ๐.๖๙ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๘ (S.D.๐.๖๙)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๖



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๐๒ 
 

(S.D.๐.๗๕) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๔ 
(S.D.๐.๗๕) ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ 
(S.D.๐.๖๗) และความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๔ (S.D.๐.๖๒) 
ตามลําดับ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๕๐.๐ ๕๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๑๖.๐ ๖๒.๐๐ ๒๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๓๔.๐ ๕๖.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๕๖.๐ ๑๖.๐ ๒๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๕๒.๐๐ ๖๑.๓๓ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉล่ียรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๖๑.๓๓ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ ข้อ ๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๒๒.๐ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๐ ตามลําดับ 
 

๒) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังแต่บริเวณ
บ้านเลขที่ ๔๘/๑ ถึงบริเวณซอยร้านลาบวังแคว้งชุมชนบ้านวังแคว้ง หมู่ที่ ๒ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจ
ต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๐๓ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี   
๕ปี – ๑๕ปี   
๑๖ปี – ๒๕ปี ๖ ๑๒.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๑ ๒๒.๐ 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๑ ๔๒.๐ 
หญิง ๒๙ ๕๘.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี   
๒๐-๓๐ ปี   
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๙ ๕๘.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๘ ๑๖.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๐ ๖๐.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๖ ๓๒.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.   
ปริญญาตรี ๔ ๘.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี   

อาชีพหลัก   
     รับราชการ   
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑ ๒.๐ 
     รับจ้าง ๑๒ ๒๔.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา   
     เกษตร ๓๗ ๗๔.๐ 
     อ่ืนๆ   



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๐๔ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

     มากกว่า๓๕ปี ๓๓ ๖๖.๐ 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๙คน คิดเป็นร้อยละ๕๘.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๐ และ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐ รองลงมา

ได้แก่ รับจ้าง จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ และค้าขาย ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ตามลําดับ 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๐๕ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๔๐ ๐.๘๓ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๓๐ ๐.๖๕ มากที่สุด 
๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน ๓.๙๘ ๐.๖๘ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๑๔ ๐.๗๐ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๒๑ ๐.๗๒ มากที่สุด 

 
จากตาราง ๔.๔.๒ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้าน

พ้ืนฐาน  ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภาพรวมแล้วประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๑ (S.D.๐.๗๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒ เมื่อ
จําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D.๐.๘๓) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๐ (S.D.๐.๖๕) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๗๐) การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ (S.D.๐.๖๘) 
ตามลําดับ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๕๒.๐ ๒๖.๐ ๒๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๓๔.๐ ๔๘.๐ ๑๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๐๖ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๓๐.๐ ๖๒.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๖.๐ ๖๒.๐ ๒๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๓.๐๐ ๔๙.๕๐ ๑๗.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๐ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ โดยแยก
เป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ ๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๒๖.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ๒๒.๐ ข้อ ๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ 
ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ๒๒.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ตามลําดับ 
 

๓) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านปงแสนทอง ต้ังแต่บริเวณป้ายทางเข้าชุมชน หมู่ที่ ๑ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๑๘ ๓๖.๐ 
หญิง ๓๒ ๖๔.๐ 

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๐๗ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๖ ๑๒.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๓ ๖๖.๐ 

 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๙ ๕๘.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๖ ๓๒.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๓ ๖.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๒๕ ๕๐.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๖ ๓๒.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๓ ๖.๐ 
ปริญญาตรี ๖ ๑๒.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี   

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๑ ๒.๐ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๓ ๖.๐ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑ ๒.๐ 
     รับจ้าง ๑๒ ๒๔.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๓๓ ๖๖.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๐๘ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๓๒คน คิดเป็นร้อยละ๖๔.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖.๐ และ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ ระดับปริญญา
ตรี จํานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน ๓คน คิดเป็นร้อยละ ๖
คน ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ รองลงมา

ได้แก่ รับจ้าง จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓คน คิดเป็นร้อยละ 
๖.๐รับราชการ จํานวน ๑คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐และค้าขาย จํานวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ 
ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ถนน/ปรับปรุงถนน 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๐๙ 
 

๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๒๖ ๐.๘๐ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๓๐ ๐.๖๕ มากที่สุด 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๐๔ ๐.๖๔ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๑๖ ๐.๗๑ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๙ ๐.๗๐ มาก 

 
จากตาราง ๔.๔.๒ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้าน

พ้ืนฐาน  ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๙ (S.D.๐.๗๐)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๐ 
(S.D.๐.๖๕) รองลงมาได้แก่ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๔.๒๖ (S.D.๐.๘๐) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ (S.D.๐.๗๑) 
ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๔ (S.D.๐.๖๔) ตามลําดับ 
 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๔๒.๐ ๕๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๘.๐ ๓๔.๐ ๑๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๖๒.๐ ๓๐.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๖.๐ ๖๒.๐ ๒๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔๒.๐๐ ๔๖.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๑๐ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  
ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ โดยแยกเป็น
รายข้อ ดังน้ี ข้อ ๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๘.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๒.๐ ข้อ ๒ การดําเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐ ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๐.๐ 
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๒.๐ ระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ตามลําดับ 
 

๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน
ชุมชนบ้านไร่นาน้อย บริเวณป้ายชุมชนถึงแยกบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ตําบลปงแสนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๓๓ ๖๖.๐ 
หญิง ๑๗ ๓๔.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๕ ๑๐.๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๐ ๒๐.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๒๒ ๔๔.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๒ ๔.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๒๖ ๕๒.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๕ ๓๐.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๑๑ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี ๓ ๖.๐ 
๑๖ปี – ๒๕ปี - - 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๕ ๓๐.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๒ ๖๔.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๓๓คน คิดเป็นร้อยละ๖๖.๐ และเพศหญิง 

จํานวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จํานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๓๑-๔๐ปี ปี จํานวน ๑๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๐๒๐-๓๐ปี จํานวน ๕คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐และมากกว่า ๖๐ปี จํานวน๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๔ ๘.๐ 
ปริญญาตรี ๕ ๑๐.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๓ ๖.๐ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๔ ๒๘.๐ 
     รับจ้าง ๑๙ ๓๘.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๔ ๘.๐ 
     เกษตร ๑๐ ๒๐.๐ 
     อ่ืนๆ   



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๑๒ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๕คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน ๔คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ รองลงมา

ได้แก่ ค้าขาย จํานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ เกษตร จํานวน ๑๐คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๔คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐และเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๒๖

ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ และ ๕ปี -๑๕ปี จํานวน๓คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐
ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ถนน/ปรับปรุงถนน 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๓.๗๖ ๐.๘๒ มาก 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๓.๙๒ ๐.๘๕ มาก 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๓๐ ๐.๖๑ มากที่สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๐๒ ๐.๖๕ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๐๐ ๐.๗๔ มาก 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๑๓ 
 

จากตาราง ๔.๔.๒ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้าน
พ้ืนฐาน  ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๗๔)  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ (S.D.๐.๖๑) 
รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๒ (S.D.๐.๖๕) การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๒ (S.D.๐.๘๕) โครงการนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๗๖ (S.D.๐.๘๒) ตามลําดับ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๔๒.๐ ๕๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๘.๐ ๓๔.๐ ๑๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๖๒.๐ ๓๐.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๖.๐ ๖๒.๐ ๒๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔๒.๐๐ ๔๖.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ โดยแยกเป็น
รายข้อ ดังน้ี ข้อ ๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๘.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๒.๐ ข้อ ๒ การดําเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐ ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๐.๐ 
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๒.๐ ระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ตามลําดับ 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๑๔ 
 

๕) โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านลําปางกลางตะวันตก 
หมู่ที่ ๓ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน 
ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๔ ๔๘.๐ 
หญิง ๒๖ ๕๒.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๖ ๕๒.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๕ ๓๐.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๗ ๑๔.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๔๑ ๘๒.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๕ ๑๐.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๔ ๘.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๓ ๖.๐ 
     รับจ้าง ๓๕ ๗๐.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๘ ๑๖.๐ 
     อ่ืนๆ ๔ ๘.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๑๕ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๖ ๑๒.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๓ ๖๖.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๖คน คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ และเพศหญิง 

จํานวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๐ และ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ อ่ืนๆ จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐และค้าขาย 
๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๑๖ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ประปา 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๗๘ ๐.๔๖ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๔๐ ๐.๕๗ มากที่สุด 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๔.๑๔ ๐.๕๗ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๖๑ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๓๓ ๐.๕๕ มากที่สุด 

 
จากตาราง ๔.๔.๒ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้าน

พ้ืนฐาน  ประเภท โครงการขยายเขตประปา ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D.๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๘ 
(S.D.๐.๔๖) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๔๐ 
(S.D.๐.๕๗) ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ 
(S.D.๐.๕๗) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๖๑) 
ตามลําดับ 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๑๗ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๓๐.๐ ๖๒.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๒.๐ ๔๘.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํา

กิจกรรม) 
๗๐.๐ ๑๒.๐ ๑๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๒๐.๐ ๗๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔๐.๕๐ ๔๘.๐๐ ๑๑.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๔๘.๐๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี 
ข้อ ๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๒ 
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
๔๘.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๓ การใช้
ประโยชน์ของชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํากิจกรรม)มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ๗๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๑๒.๐ ข้อ ๔ ความพึง
พอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๗๐.๐ ระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๒๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ตามลําดับ 
 

๖) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๒๔ ๔๘.๐ 
หญิง ๒๖ ๕๒.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๑๘ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี ๔ ๘.๐ 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๖ ๑๒.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๒๙ ๕๘.๐ 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๖ ๕๒.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๕ ๓๐.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๗ ๑๔.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๗ ๗๔.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๕ ๑๐.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๔ ๘.๐ 
ปริญญาตรี ๔ ๘.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๓ ๖.๐ 
     รับจ้าง ๓๕ ๗๐.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๘ ๑๖.๐ 
     อ่ืนๆ ๔ ๘.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๑๙ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๖คน คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๐ และ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ และปริญญาตรี จํานวน ๔คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐
ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ และค้าขาย มีจํานวน ๓คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ 
ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๕ปี – ๑๕ปี จํานวน ๔คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๒๐ 
 

๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๕๔ ๐.๗๓ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๔๐ ๐.๕๗ มากที่สุด 
๓ ปริมาณนํ้าประปามีใช้เพียงพอ ๔.๒๒ ๐.๖๒ มากที่สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๖๘ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๓๒ ๐.๖๕ มากที่สุด 

 
จากตาราง ๔.๔.๒ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้าน

พ้ืนฐาน  ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D.๐.๖๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๔.๕๔ (S.D.๐.๗๓) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๔.๔๐ (S.D.๐.๕๗) ปริมาณนํ้าประปามีใช้เพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D.๐.๖๒) ความพึงพอใจ
ต่อการดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๖๘) ตามลําดับ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๗๔.๐ ๑๘.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๒.๐ ๔๘.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํา

กิจกรรม) 
๓๐.๐ ๖๒.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๒๐.๐ ๗๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔๑.๕๐ ๔๙.๕๐ ๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๒๑ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  
ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๕๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙.๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ๗๔.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๒ การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๓ การใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํากิจกรรม)มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๗๐.๐ ระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ๒๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ตามลําดับ 
 

๔.๖.๔ ตําบลกล้วยแพะ 
๑) โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน

บ้านกล้วยกลาง ซอย๓ หมู่ที่ ๕ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๒๓ ๔๖.๐ 
หญิง ๒๗ ๕๔.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๙ ๕๘.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๘ ๑๖.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๐ ๖๐.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๖ ๓๒.๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๒๒ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๖ ๑๒.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๓ ๖๖.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๗คน คิดเป็นร้อยละ๕๔.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๐ และ ๓๑-๔๐ปี จํานวน ๒คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ตามลําดับ 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๔ ๘.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๗ ๑๔.๐ 
     รับจ้าง ๑๔ ๒๘.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๒๙ ๕๘.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๒๓ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ รองลงมา

ได้แก่ รับจ้างจํานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐และค้าขาย จํานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐ 
ตามลําดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๒๖

ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ถนน/ปรับปรุงถนน 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๒๖ ๐.๘๓ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๐๒ ๐.๘๐ มาก 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๓.๘๔ ๐.๖๘ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๖๑ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๐๓ ๐.๗๓ มาก 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๒๔ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  
ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๓ (S.D.๐.๗๓)  คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ 
(S.D.๐.๘๓) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๒ 
(S.D.๐.๘๐) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๖๑) และ
ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๘๔ (S.D.๐.๖๘) ตามลําดับ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๕๐.๐ ๒๖.๐ ๒๔.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๓๒.๐ ๓๘.๐ ๓๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๑๖.๐ ๕๒.๐ ๓๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๘.๐ ๖๔.๐ ๑๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒๙.๐๐ ๔๕.๐๐ ๒๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๔๕.๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ๕๐.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๒๖.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๔.๐ ข้อ ๒ การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๓๘.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๓๐.๐ ข้อ ๓ ความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ ระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ๓๒.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานใน
ภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๔.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
๑๘.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ตามลําดับ 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๒๕ 
 

๒) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณฌาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ตําบลกล้วยแพะ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๓ ๒๖.๐ 
หญิง ๓๗ ๗๔.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๕ ๑๐.๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๒ ๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๖ ๕๒.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๓ ๒๖.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๔ ๘.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๒ ๖๔.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐ ๒๐.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๖ ๑๒.๐ 
ปริญญาตรี ๒ ๔.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๒ ๔.๐ 
     รับจ้าง ๒๕ ๕๐.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๒๓ ๔๖.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๒๖ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี ๓ ๖.๐ 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๙ ๑๘.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๐ ๒๐.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๒๘ ๕๖.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๓๗คน คิดเป็นร้อยละ๗๔.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จํานวน๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐อายุ ๒๐-๓๐ ปี จํานวน ๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๐มากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ และ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จํานวน ๖คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐และระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔.๐ ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ และค้าขาย ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลําดับ 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๒๗ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ อายุ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ และ ๕ปี – ๑๕ปี จํานวน ๓คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ตามลําดั 
 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๑๐ ๐.๙๓ มาก 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๓๒ ๐.๗๑ มากที่สุด 
๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํากิจกรรม) ๔.๒๘ ๐.๖๑ มากที่สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๖๗ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๘ ๐.๗๓ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๘ (S.D.๐.๗๓)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๒ 
(S.D.๐.๗๑) รองลงมาได้แก่ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํากิจกรรม) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๔.๒๘ (S.D.๐.๖๑) โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๔.๑๐ (S.D.๐.๙๓) ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๖๗) 
ตามลําดับ 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๒๘ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๔๘.๐ ๑๔.๐ ๓๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๖.๐ ๔๐.๐ ๑๔.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํา

กิจกรรม) 
๓๖.๐ ๕๖.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๒๒.๐ ๕๖.๐ ๒๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๘.๐๐ ๔๑.๕๐ ๒๐.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๔๑.๕๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี 
ข้อ ๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๓๘.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๑๔.๐ ข้อ 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ๔๖.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๔๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๔.๐ ข้อ ๓ การใช้
ประโยชน์ของชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํากิจกรรม)มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ๕๖.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๖.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึง
พอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๖.๐ ระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๒๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๒.๐ ตามลําดับ 

 
๓) โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน

บ้านกล้วยแพะ ซอย 18 หมู่ที่ 2 ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมืองจังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๓๕ ๗๐ 
หญิง ๑๕ ๓๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๒๙ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๕ ๑๐.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๑ ๒๒.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๔ ๖๘.๐ 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๗ ๑๔.๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๒ ๒๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๒ ๔๔.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๗ ๑๔.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๒ ๔.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๓๘ ๗๖.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑ ๒.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๙ ๑๘.๐ 
ปริญญาตรี ๒ ๔.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๖ ๑๒.๐ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๓ ๖.๐ 
     รับจ้าง ๒๖ ๕๒.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๑๐ ๒๐.๐ 
     เกษตร ๕ ๑๐.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๓๐ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๓๕คน คิดเป็นร้อยละ๗๐.๐ และเพศหญิง 

จํานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๒๐-๓๐ปี จํานวน ๗คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๔.๐๕๑-๖๐ ปี จํานวน๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐ และมากกว่า ๖๐ ปี จํานวน ๒ คน คิดเป็น
รอ้ยละ ๔.๐ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ ระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐
ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ รองลงมา

ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๖คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๒.๐เกษตร จํานวน๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ และค้าขาย มีจํานวน ๓คน คิดเป็นร้อย
ละ ๖.๐ ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ตามลําดับ 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๓๑ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ถนน/ปรับปรุงถนน 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๓๐ ๐.๘๑ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๑๖ ๐.๗๑ มาก 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๒๒ ๐.๕๘ มากที่สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๖๒ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๖ ๐.๖๘ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๖ (S.D.๐.๖๘)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๐ 
(S.D.๐.๘๑) รองลงมาได้แก่ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D.๐.๕๘) 
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ (S.D.๐.๗๑) ความพึงพอใจต่อ
การดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๔ (S.D.๐.๖๒) ตามลําดับ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๕๒.๐ ๒๖.๐ ๒๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๓๔.๐ ๔๘.๐ ๑๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๓๐.๐ ๖๒.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๓๒ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๖.๐ ๖๒.๐ ๒๒.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๓.๐๐ ๔๙.๕๐ ๑๗.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๕๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี 
ข้อ ๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ๕๒.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๒๖.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๒.๐ ข้อ 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คดิเป็นร้อยละ
๔๘.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ข้อ ๓ ความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ๓๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานใน
ภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ตามลําดับ 
 

๔) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
ประสบสุข ซอย ๓, ๔หมู่ที่ ๒ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๔ ๒๘.๐ 
หญิง ๓๖ ๗๒.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี 

๕ 
๑๐.๐ 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๓๓ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๓ ๖.๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๒ ๒๔.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๕ ๗๐.๐ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๓๖คน คิดเป็นร้อยละ๗๒.๐ และเพศชาย 

จํานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

๓๑-๔๐ ปี ๘ ๑๖.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๔ ๒๘.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๒๒ ๔๔.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๑ ๒.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๒๗ ๕๔.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๕ ๓๐.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๗ ๑๔.๐ 
ปริญญาตรี ๑ ๒.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๐ ๒๐.๐ 
     รับจ้าง ๑๗ ๓๔.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๒๓ ๔๖.๐ 
     อ่ืนๆ - - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๓๔ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จํานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๓๑-๔๐ ปี จํานวน ๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๐ อายุ ๒๐-๓๐ ปี จํานวน๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ และมากกว่า ๖๐ปี จํานวน ๑คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จํานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐ และปริญญาตรี จํานวน ๑คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐
ตามลําดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ รองลงมา 

ได้แก่ รับจ้าง จํานวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ และค้าขาย ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ 
ตามลําดับ 

 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ และ ๑๖ปี – ๒๕ปี จํานวน ๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๓๕ 
 

ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๑๒ ๐.๙๒ มาก 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๓๒ ๐.๖๕ มากที่สุด 
๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน ๔.๒๒ ๐.๕๘ มากที่สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๓.๙๐ ๐.๖๕ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๔ ๐.๗๐ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท ก่อสร้างระบบระบายนํ้า ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๗๐)  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D.๐.๖๕) 
รองลงมาได้แก่ การระบายน้ําท่วมขังในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D.๐.๕๘) โครงการนําไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๒ (S.D.๐.๙๒) ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๐ (S.D.๐.๖๕) ตามลําดับ 
 

ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๔๘.๐ ๑๖.๐ ๓๖.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๒.๐ ๔๘.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน ๓๐.๐ ๖๒.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๑๖.๐ ๕๘.๐ ๒๖.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๔.๐๐ ๔๖.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท ก่อสร้างระบบระบายนํ้า มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ ๑ โครงการ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ๔๘.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๓๖.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ข้อ ๒ การดําเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐ ระดับมาก



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า ๔๓๖ 
 

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๓ การระบายนํ้าท่วมขังในชุมชน
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๐.๐ 
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๘.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๒๖.๐ ระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ๑๖.๐ ตามลําดับ 
 

๕) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
บริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปางซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการดําเนินการ
โครงการมีดังน้ี 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๓๕ ๗๐.๐ 
หญิง ๑๕ ๓๐.๐ 

อายุ   
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี - - 
๓๑-๔๐ ปี ๑๒ ๒๔.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๕ ๕๐.๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๐ ๒๐.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๓ ๖.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๔๗ ๙๔.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า - - 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. - - 
ปริญญาตรี ๓ ๖.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
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ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 
๕ปี – ๑๕ปี - - 
๑๖ปี – ๒๕ปี - - 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๒ ๒๔.๐ 
     มากกว่า๓๕ปี ๓๘ ๗๖.๐ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๓๕คน คิดเป็นร้อยละ๗๐.๐ และเพศหญิง 

จํานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ 
 

อายุ 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

รองลงมา ได้แก่ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๕๑-๖๐ปี ปี จํานวน ๑๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๐ และมากกว่า ๖๐ปี จํานวน๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐ 

และระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๓ ๖.๐ 
     รับจ้าง ๓๔ ๖๘.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๕ ๑๐.๐ 
     เกษตร ๘ ๑๖.๐ 
     อ่ืนๆ - - 
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อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ รองลงมา

ได้แก่ เกษตร จํานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๕คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๐และค้าขาย ๓ คน คดิเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามลําดับ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๓๕ปี จํานวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐ 

และ ๒๖ปี – ๓๕ปี จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ ตามลําดับ 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังน้ี   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที่สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ตํ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที่สุด 

 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๖๖ ๐.๖๓ มากที่สุด 
๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔.๓๒ ๐.๖๕ มากที่สุด 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๒๒ ๐.๕๘ มากที่สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๕๔ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๓๓ ๐.๖๐ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D.๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๔.๖๖ (S.D.๐.๖๓) รองลงมาได้แก่ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๓๒ (S.D.๐.๖๕) ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D.๐.๕๘) ความพึง
พอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๕๔) ตามลําดับ 
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ที่ ประเด็น ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๗๔.๐ ๑๘.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๒.๐ ๔๘.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํา

กิจกรรม) 
๓๐.๐ ๖๒.๐ ๘.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม ๒๐.๐ ๗๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔๑.๕๐ ๔๙.๕๐ ๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มีผลประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๕๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙.๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังน้ี ข้อ 
๑ โครงการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ๗๔.๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๒ การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐ 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๔๒.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ข้อ ๓ การใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน (สถานที่ประชุม/ทํากิจกรรม)มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๒.๐ ระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๓๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๘.๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๗๐.๐ ระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ๒๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐ ตามลําดับ 
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บทท่ี๕ 
บทสรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
๕.๑บทสรุป 
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ๑)
เพ่ือให้ได้ข้อมูลและผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)ของเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของการกําหนดโครงการและการจัดทําแผนพัฒนาในปีต่อไป ๒)เพ่ือประเมินผล
และตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการดําเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม๒๕๕๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใด
๓)เพ่ือตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๒) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการแล้วโดยยึดกรอบของแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ด้านคือ  ยุทธศาสตร์ที่๑ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืนยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้าน
เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพ่ือความมั่นคง และความเป็นธรรมในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1) ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
ผลการศึกษาพบว่า ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้ง  ๖ด้าน

และการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครพ.ศ. ๒๕๖๐อยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 6.๔2(S.D.๑.
52)  คิดเป็นร้อยละ 6๔.20โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามลําดับดังน้ี 
ลําดับที่ ๑ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ระดับความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย ๘.๑๕ (S.D.๐.๙๗) 
ลําดับที่ ๒ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ระดับความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๗.๒๘ (S.D.๑.๒๐)  
ลําดับที่ ๓ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร  โดยการ

เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
๖.๘๔ (S.D.๐.๙๗) 

ลําดับที่ ๔ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผัง
เมือง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๕๗ (S.D.๒.๓๓) 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า๔๔๑ 
 

ลําดับที่ ๕ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพ่ือความ
มั่นคง และเป็นธรรมในสังคม  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๕๕ (S.D.๒.๓๒) 

ลําดับที่ ๖ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๕.๑๔ (S.D.๒.๘๘) 

 
๒) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนนิการโครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเทศบาล

เมืองเขลางคน์คร  แยกเปน็รายตําบล 
 

๑. ตําบลพระบาท 
๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ ตําบลพระบาท 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๑ (S.D. ๐.๗๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒ 
๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ซอย 

๕,๖,๙ หมู่ที่ ๓ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๘ (S.D. ๐.๗๓)  คิดเป็นร้อย
ละ ๘๓.๖ 

๑.๓ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์/ผู้สูงอายุ ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D. ๐.๗๐)  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ 

๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนป่าขาม (อุ่นไอรัก) หมู่ที่ ๑ ตําบล
พระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๖ (S.D. ๐.๖๘)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒ 

๑.๕ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย ๒) ภายในชุมชนสันติภาพ 
หมู่ที่ ๒ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D. ๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๖ 

๑.๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ตําบลพระ
บาทอําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๘ (S.D. ๐.๗๔)  คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖ 
 
๒. ตําบลชมพ ู
 

๒.๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพู ต้ังแต่บริเวณ
บ้านเลขที่ ๕๘ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๒๕๓ หมู่ที่ ๗ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๒๑ (S.D. ๐.๗๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒ 

๒.๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนป่าแลว ๑ต้ังแต่ทางแยก
ถนนสายลําปาง-แม่ทะ เชื่อมลงบ่อพักข้างบ้านเลขท่ี ๘๓และบริเวณหน้าโรงแรมลาภศรีชุมรีสอร์ท หมู่ที่ 
๑๓ ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๑ (S.D. ๐.๗๑)  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒ 

๒.๓ โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปางบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านฟ่อน)ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๘ 
(S.D. ๐.๗๔)  คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖ 

๒.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนศรีปงชัย หมู่ที่ ๖
ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D. ๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า๔๔๒ 
 

๒.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนชุมชนบ้านหนอง
เจริญ ต้ังแต่ป้ายซุ้มประตูหมู่บ้านหนองเจริญ ถึงทางแยกเชื่อมคลองส่งน้ําชลประทาน หมู่ที่ ๑๔ตําบล
ชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D. ๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ 

๒.๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D. ๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ 
 
๓. ตําบลปงแสนทอง 
 

๓.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๘ (S.D. ๐.๖๙)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖ 

๓.๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๔๘/๑ ถึง
บริเวณซอยร้านลาบวังแคว้ง ชุมชนบ้านวังแคว้ง หมู่ที่ ๒ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๑ (S.D. ๐.๗๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒ 

๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง 
ต้ังแต่บริเวณป้ายทางเข้าชุมชน หมู่ที่ ๑ ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๑๙ (S.D. ๐.๗๐)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘ 

๓.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย 
บริเวณป้ายชุมชนถึงแยกบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๐ (S.D. ๐.๗๔)  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

๓.๕ โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านลําปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ตําบลปงแสนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D. ๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ 

๓.๖ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่
ที่ ๑๐ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๖๕)  คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๔ 

 
๔. ตําบลกล้วยแพะ 
 

๔.๑ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง ซอย๓ 
หมู่ที่ ๕ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ (S.D. ๐.๗๓)  คิดเป็นร้อยละ 
๘๐.๖ 

๔.๒ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานบ้านกล้วยม่วง 
ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ 
(S.D. ๐.๗๓)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖ 

๔.๓ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 18 
หมู่ที่ 2 ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมืองจังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๖ (S.D. ๐.๖๘)  คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๒ 

๔.๔ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนประสบสุข ซอย ๓, ๔หมู่ที่ 
๒ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D. ๐.๗๐)  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า๔๔๓ 
 

๔.๕ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายใน
ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปางมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๓ (S.D. ๐.๕๕)  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ 
 
๓) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทํางานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 
 ๑.เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรทําการติดต้ังไฟฟ้าให้เพียงพอ ตลอดจนทําการปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าตามถนนหลักและถนนภายในซอยต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดี 
 ๒.เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรดําเนินการขุดลอกท่อระบายนํ้าเป็นประจําและจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เก็บขยะมูลฝอยออกจากท่อระบายนํ้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงมีฝนตก 
 ๓.เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ในสภาพดี จัดลําดับความสําคัญของ
ถนนที่จะทําการปรับปรุงซ่อมแซม ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
การประปาส่วนภูมิภาค  และองค์การโทรศัพท์ฯเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๔.เทศบาลควรมีการจัดระเบียบการติดต้ังป้ายโฆษณาต่างๆให้เหมาะสม   
 ๕.เทศบาลควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดระเบียบสถานบันเทิง  ผับ บาร์ 
ร้านเหล้า ให้มีความเหมาะสม 
 ๖.เทศบาลควรมีการปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า  ไม่ให้มีการขายของกีดขวางทางเดินเท้า  
 ๗.เทศบาลควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องออกกําลังกายที่เพียงพอและเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุไว้ในสวนสาธารณะของเทศบาล รวมทั้งควรจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องออก
กําลังกายให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ 
 ๘.เทศบาลควรเพ่ิมการให้บริการต่างๆให้เป็นแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการให้บริการ  รวมท้ังทําให้การบริการของ
เทศบาลมีความรวดเร็วย่ิงขึ้น 
 ๙.เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ 
 ๑๐.ผู้บริหารเทศบาล  ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล ควรลงพื้นที่เพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆของ
ประชาชนในชุมชนอย่างสมํ่าเสมอและให้การช่วยเหลือครอบคลุมในทุกชุมชน 
 ๑๑.ผู้บริหารเทศบาลควรมีการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็น
ประจําเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของงานรวมทั้งปัญหา  อุปสรรคของการดําเนินงานที่ส่งผลให้การดําเนินงาน
มีความล่าช้า 
 ๑๒.เทศบาลควรให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
เทศบาลจะได้นําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 
 ๑๓.เทศบาลควรจัดทําสถานที่จอดรถสําหรับติดต่อราชการให้เพียงพอพร้อมติดป้ายบอกทางเข้า-ออก
ให้ชัดเจน  และควรจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่นํารถมาจอดเพ่ือติดต่อ
ราชการกับเทศบาล 
 ๑๓.เทศบาลควรมีการพัฒนาและอบรมปลูกจิตสํานึกในด้านการบริการประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่
เทศบาลเป็นประจําสม่ําเสมอ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจําปี ๒๕๖๐ หน้า๔๔๔ 
 

 ๑๔.เทศบาลควรเพ่ิมการติดต้ังกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาลรวมท้ังควรมีการบูรณา
การร่วมกับภาคเอกชนที่ได้ติดต้ังกล้อง CCTV เพ่ือเป็นการช่วยกันรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน  
 ๑๕.เทศบาลควรมีจุดต้ังวางเอกสาร วารสาร แผ่นพับสําหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลของเทศบาลโดย
อาจจะจัดทํากล่องสําหรับวางเอกสารประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ หรือฝากไว้ตามเคาน์เตอร์บริการในจุดต่างๆตาม
แหล่งท่องเที่ยว 
 ๑๖.เทศบาลควรปรับเปลี่ยนรูปแบบประชาสัมพันธ์จากเดิมที่เน้นการประชาสัมพันธ์โดยใช้ป้ายผ้าหรือ
ป้ายไวนิลไปเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล ,FaceBook ที่เป็นทางการของเทศบาล หรือ 
Line เพ่ือลดจํานวนป้ายผ้าหรือป้ายไวนิลตามแยกต่างๆซึ่งบดบังทัศนวิสัยในการจราจร 
 ๑๗.เทศบาลควรรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในชุมชนเพ่ือจะได้จัดโครงการที่สามารถตอบสนอง
และแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ 
 ๑๘.เทศบาลควรลงพื้นที่ตรวจตราบริเวณตลาดสด ตลาดนัด ซึ่งบางครั้งมีการจอดรถหรือวางสินค้า
จําหน่ายบริเวณทางเท้า ทําให้การจราจรไม่สะดวก 
 ๑๙.เทศบาลควรมีการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในบริเวณที่มี
การจราจรหนาแน่น 
 ๒๐.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลควรตระหนักถึงการให้บริการประชาชนในทุกภารกิจของเทศบาล
เพ่ือให้การให้บริการกับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
๔) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทํางานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

จากข้อสังเกตของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
พบว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทําได้ในระดับดี สามารถนําแผนไปสู่การปฏิบัติได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ การ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พบว่าการ
ดําเนินการพัฒนาเทศบาลในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีข้อเสนอแนะให้รักษาระดับการดําเนินงานดังกล่าวไว้ และให้
พัฒนาการดําเนินงานให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้มากที่สุด ตลอดจนสามารถตอบสนองความตาม
ความต้องการของประชาชน ภายใต้อํานาจหน้าที่ของเทศบาล  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
แบบรายงานผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามคู่มือ ฯ 

 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสามปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
 
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ประเด็นการประเมิน มีการดําเนินงาน ไม่มีการดําเนนิงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผน 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทํา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ   
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
   ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทํา   
    ฐานข้อมลู 

  

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมิน 
   สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ 
      สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ 
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
      จังหวัด 

  

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์   

แบบท่ี ๑ แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 



 

 
 
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผน ๓ ปี โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรอืไตรมาสท่ี ๑ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ช่ือองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น  สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่
 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)  (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)  (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี  
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓ ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปีท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐) ปีท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๒) รวม 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
การบริการ
สาธารณะและ
พัฒนาระบบ 
ผังเมือง 

137 154,934,500 45 64,775,600 1 1,250,000 183 220,960,100 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 

31 28,476,400 25 21,068,900 26 21,303,900 82 70,849,200 

๓.ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งการบริหาร
จัดการองค์กรและ
ชุมชนเพ่ือม่ันคง
และเป็นธรรมใน
สังคม 

45 46,414,643 29 7,922,500 28 6,253,400 102 60,590,543 

๔.ยุทธศาสตร์ด้าน
การสนับสนุน
ส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาค
เกษตรโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้
สินค้าเกษตร 

8 920,000 1 60,000 - - 9 980,000 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

53 118,172,211 41 123,634,500 41 123,634,500 135 365,441,211 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปีท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐) ปีท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๒) รวม 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๖. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

15 72,980,000 13 31,250,000 6 13,750,000 34 117,980,000 

รวม 289 421,897,754 154 248,711,500 102 166,191,800 545 836,801,054 

ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคน์คร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การบริการสาธารณะและ
พัฒนาระบบ 
ผังเมือง 

26 26.26 14 14.14 58 58.59 1 1.01 99 100 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

23 79.31 1 3.45 2 6.90 3 10.34 29 100

๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการองค์กรและชุมชน
เพ่ือม่ันคงและเป็นธรรมใน
สังคม 

33 73.33 3 6.67 1 2.22 8 17.78 45 100

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาค
เกษตร โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 

3 100 0 0 0 0 0 0 3 100

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

38 82.61 0 0 0 0 8 17.39 46 100

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรม ชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

5 45.46 4 36.36 2 18.18 0 0 11 100

รวม 128 54.94 22 9.44 63 27.04 20 8.58 233 100

 
ส่วนที่ ๓  ปญัหา และอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 



 

 
 
คําชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพฒันา และโครงการในปี ๒๕๖๐ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จํานวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

137 99 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างย่ังยืน 

31 29 

๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
องค์กรและชุมชนเพ่ือมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม 

45 45 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 

8 3 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

53 46 

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 11 

รวม 289 233 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ์



 

ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนนิงาน 
๔. ผลความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม 
 
 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

 
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ
พอใจ 

(ร้อยละ) 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 51.29 28.96 19.75 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 29.08 52.42 18.50 
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 39.21 39.50 21.29 
๔ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 45.38 34.50 20.12 
๕ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 36.71 49.38 13.91 
๖ การดําเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กําหนด  43.29 41.63 15.08 
๗ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
45.50 38.54 15.96 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 47.33 39.58 13.08 
๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 40.42 48.75 10.83 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 42.03 41.47 16.50 

 
๕. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการบรกิารสาธารณะและพฒันาระบบผังเมือง 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.97 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.23 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5.27 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 5.82 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.66 
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 5.95 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 5.86 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.83 

ภาพรวม 5.57 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรียนรูต้ลอดชวิีตอย่างย่ังยืน 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.17 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.14 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5.44 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 4.59 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.28 
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 5.38 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

5.32 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.82 

ภาพรวม 5.14 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจดัการองค์กรและชุมชนเพือ่ม่ันคงและ 
เป็นธรรมในสงัคม 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.99 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.10 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5.20 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 5.83 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.72 
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 5.92 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 5.84 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.78 

ภาพรวม 5.55 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสนบัสนนุ สง่เสริมสรา้งความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่ม
ประสทิธภิาพและสร้างมูลคา่เพิ่มใหส้นิคา้เกษตร 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.90 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.90 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.80 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.20 

ภาพรวม 6.84 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสงัคม คณุภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.16 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.92 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.96 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.80 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.16 
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.36 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.92 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.92 

ภาพรวม 7.28 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การอนุรกัษฟ์ืน้ฟทูรพัยากรธรรม ชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.38 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.19 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.91 
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.90 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.23 
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.19 
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.32 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.08 

ภาพรวม 8.15 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามคู่มือ ฯ 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยจะทําการประเมินและรายงาน 
ทุก ๆ ครั้งหลังจากทีเ่ทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีแล้ว 
 
ชื่อ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ประเดน็การประเมิน มีการดําเนนิงาน ไม่มีการดําเนนิงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่   
๑. มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่จัดทํา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี

  

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทํา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี

  

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งและสม่ําเสมอ   
๔. มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่นส่ีป ี

  

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ส่ีปี 

  

ส่วนที่ ๒ การจดัทําแผนการพฒันาท้องถิน่สีป่ ี   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของทอ้งถิ่นมาจัดทํา   
    ฐานข้อมูล 

  

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดทําแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพือ่ประเมิน 
    สถานภาพการพัฒนาทอ้งถิน่ 

  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาทอ้งถิ่นที ่
      สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาทอ้งถิ่นที ่
      สอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวดั  กลุ่มจังหวัด องค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน   
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาทอ้งถิ่น   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ับ 
      จังหวดัยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด องค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  

๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี   
๑๗. มีการจดัทาํบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี   
 

แบบท่ี ๑ แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีโดยตนเอง 



 

คําชี้แจง  แบบที่ ๒ เป็นแบบตดิตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภายใต้แผน ๔ ปี  
            โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตัง้แต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 
 
ส่วนที่ ๑ ขอ้มูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิน่  สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่
 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)  (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)  (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี  
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔ ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีที่ ๒  (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๑) รวม 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
การบริการสาธารณะและ
พัฒนาระบบ 
ผังเมือง 

๑๐๐ ๑๓๙,๒๓๐,๐๐๐ ๑๙ ๓๕,๐๘๗,๐๐๐ ๖ ๓,๘๓๘,๐๐๐ ๓ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑๒๓ ๑๒๙,๓๒๗,๐๐๐ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

๓๒ ๒๓,๐๘๑,๙๗๗ ๓๐ ๑๖,๙๗๖,๘๘๘ ๒๙ ๑๖,๘๔๖,๔๘๘ ๒๙ ๑๖,๘๔๖,๔๘๘ ๑๒๐ ๗๓,๖๒๑,๘๔๑ 

๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการองค์กรและชุมชน
เพื่อมั่นคงและเป็นธรรมใน
สังคม 

๔๓ ๑๘,๖๒๑,๒๐๐ ๓๕ ๑๔,๓๕๓,๒๐๐ ๓๖ ๑๔,๖๔๘,๒๐๐ ๓๕ ๑๔,๘๗๓,๒๐๐ ๑๔๙ ๖๒,๔๙๕,๘๐๐ 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สนับสนุนส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาค

๙ ๗,๗๗๐,๐๐๐ ๕ ๓,๐๗๕,๐๐๐ ๓ ๑๕๕,๐๐๐ ๒ ๙๕,๐๐๐ ๑๙ ๑๑,๐๙๕,๐๐๐ 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีที่ ๒  (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๑) รวม 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

เกษตรโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

๕๑ ๑๓๔,๔๓๔,๕๐๐ ๔๗ ๑๓๗,๓๙๗,๕๐๐ ๕๐ ๑๔๕,๗๙๙,๕๐๐ ๔๗ ๑๕๐,๕๔๙,๕๐๐ ๑๙๕ ๕๖๘,๑๘๑,๐๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๑ ๒๙,๒๖๐,๐๐๐ ๑๔ ๔๒,๙๘๐,๐๐๐ ๖ ๙,๗๓๐,๐๐๐ ๕ ๙,๖๘๐,๐๐๐ ๓๖ ๙๑,๖๕๐,๐๐๐ 

รวม ๒๗๑ ๕๔๘,๖๗๑,๖๗๗ ๑๕๐ ๒๔๙,๘๖๙,๕๘๘ ๑๓๐ ๑๙๐,๙๙๗,๑๘๘ ๑๒๑ ๑๙๓,๐๖๔,๑๘๘ ๖๖๗ ๑,๑๓๒,๖๔๔,๖๔๑ 
 
 

  
 



 

 

 

ภาคผนวก 
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ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังน้ี 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   ประกอบด้วย 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 65 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
  3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
  3.5 กลยุทธ ์ (5) 
  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
  3.8 แผนงาน (5) 
  3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
  3.10 ผลผลติ/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี   ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
5.1ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์กับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มคีวามชัดเจนนําไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 

5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand  4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

(5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 

 
คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80 คะแนน) 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ทําการประเมินให้คะแนน
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และการประเมินโครงการเพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันท่ี  ๒๕  ตุลาคม ๒๕๖๐  ดังน้ี 

๑. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งนํ้า  ลักษณะของ
ไม้/ป่าไม้  ฯลฯ  ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง 
ฯลฯ 

20 
(3) 

 
๓ 

 (2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกต้ัง 
ฯลฯ  ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และช่วงอายุและจํานวน
ประชากร 

(2) ๒ 

 (3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม  ยา
เสพติด  การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) ๒ 

 (4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน  เช่น การคมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) ๒ 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์  การ
บริการ  การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) 

(2) ๒ 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น  การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําปี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถ่ิน  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  
ฯลฯ และอื่นๆ  

(2) ๒ 

 (7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  นํ้า ป่าไม้  ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) ๒ 

 (8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(2) ๒ 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการและการดําเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
สําหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3) ๓ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังน้ี 
(1)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน  รวมถึงความ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

 
(2) 

 
๒ 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(2) ๑ 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เป็นต้น 

(2) ๑ 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(2) ๑ 

 (5) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม  พ้ืนที่สี เ ขียว   ธรรมชาติ ต่าง ๆ  ภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) ๒ 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการดําเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(2) ๒ 

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่  มีการนําเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา  แนวทางการแก้ปัญหา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข
ปัญหา 

(2) ๒ 

 (8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ัง
งบประมาณ  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) ๑ 

 (9) ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สําคัญ  ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 

(1) ๑ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

65 
(10) 

 
๘ 

3.2 
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) ๑๐ 

3.3 
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0  

(10) ๘ 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

(5) ๓ 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) ๕ 

3.6 
เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) ๕ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
Positioning 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง  ที่จะนําไปสู่
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) ๔ 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน  
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  โดยระบุแผนงาน
ความเช่ือมโยงดังกล่าว 
 

(5) ๕ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

3.9 ความ
เช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) ๔ 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด  กลุ่มหรืออันหน่ึง
อันเดียว  ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น  เพ่ือนําไปสู่การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) ๔ 

รวมคะแนน 100 ๘๙ 
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๒. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการ วิ เคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้ านสั งคม  ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 ๘ 

2. การ
ประเมินผล
การนํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จํานวนท่ีดําเนินงานการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ  (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative)  

10 ๘ 

3. การ
ประเมินผล
การนํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ  โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนที่น้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่
หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่าง ๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทน  ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10 ๑๐ 

4. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่าง ๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
โดยใช้ SWOT  Analysis/Demand (Demand Analysis )/Global 
Demand/Trend   หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า (Local Sufficiency Economy 
Plan: LSEP) 

10 ๙ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

5. โครงการ
พัฒนา 
5.1ความ
ชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
๕ 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค์
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(5) ๕ 

5.3 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)  
มีความ
ชัดเจน
นําไปสู่การ
ต้ัง
งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน 
สามารถระบุจํานวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงกานี้จะทําที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) ๕ 

5.4 
โครงการมี
ความ
สอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่ง
ค่ัง ย่ังยืน 

(5) ๕ 

5.5 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)  
มีความ
สอดคล้อง
กับ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (2)ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4)ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5)ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน  5 ปี ท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพันกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

(5) ๕ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

คุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5.6 
โครงการมี
ความ
สอดคล้อง
กับ 
Thailand  
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5) ๓ 

5.7 
โครงการ
สอดคล้อง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
กําหนดขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กําหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) ๕ 

5.8 
โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความ
ยากจนหรือ
การ
เสริมสร้าง
ให้
ประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังค่ัง 
ย่ังยืน 
ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือ
ร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง  ย่ังยืนเป็น
ท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) (LSEP) 

(5) ๔ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

5.9 
งบประมาณ 
มีความ
สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ  ได้แก่ (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) ๔ 

5.10 มีการ
ประมาณ
การราคา
ถูกต้องตาม
หลักวธิีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  ราคากลางท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละห้าของการนําไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) ๕ 

5.11 มีการ
กําหนด
ตัวชีว้ัด 
(KPI) และ
สอดคล้อง
กับ
วัตถุประสงค์
และผลท่ี
คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI )  ที่สามารถวัด
ได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจการกําหนดร้อยละ  การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) ๔ 

5.12 ผลท่ี
คาดว่าจะ
ได้รับ  
สอดคล้อง
กับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้ปละ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสําเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) ๔ 

คะแนนรวม 100 ๘๙ 
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