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คำนำ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๑
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการ
ดาเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร 3) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
4) เพื่อติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงานตามตัว ชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ๕) เพื่อประเมินผลและ
ตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ต่อผลการดาเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ของเทศบาลเมือง
เขลางค์นครว่าอยู่ระดับใด โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการองค์กรและชุมชนเพื่อความมั่นคง และความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้ มแข็งของชุมชน และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสารวจความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปางได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ให้เป็น
ผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่สาขาวิชา ฯ ได้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ
ให้กับท้องถิ่น
ขอขอบคุณประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง และคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล จนทาให้การดาเนินการ
วิจัยและประเมินผลในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
คณะผู้วิจัย
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ตุลาคม ๒๕๖๑
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ 1) เพื่ อเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลเมื องเขลางค์ นคร ซึ่ งจะช่ ว ย
ตอบสนองภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน เป็น ข้อ มูล ส าหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข
ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓) เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม โครงการของ
สานัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ๔) เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความ
พึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการดาเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใด โดย
ยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อความ
มั่นคง และความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
สั ง คม คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน และยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการศึกษาพบว่า
๑) ผลการศึกษาพบว่า ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์
ทั้ง ๖ ด้านและการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในระดับมาก คือ มี
ค่าเฉลี่ย ๗.๕๒ (S.D.๑.๔๒) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๐โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๗ (S.D.๑.๒๙)
ลาดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๗.๕๖ (S.D.๑.๔๙)
ลาดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนา
ระบบผังเมือง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๒ (S.D.๑.๓๑)

ค

ลาดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน
เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๒
(S.D.๑.๕๒)
ลาดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สิ นค้าเกษตร ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๒ (S.D.๑.๔๓)
ลาดับที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่าสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ ๗.๔๕ (S.D.๑.๔๕)
๒) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แยกเป็นรายตาบล
๑. ตาบลพระบาท
๑.๑ โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้า ง หมู่ที่ ๓ ตาบลพระบาท
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D. ๐.๖๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐
๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันออก ตั้งแต่สะพานข้ามคลองส่งน้าชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตาบลพระบาท ถึงบริเวณ
หน้าวัดพระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ (S.D.๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐
๑.๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด
หมู่ที่ ๔ ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘ (S.D.๐.๕๑)
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐
๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี
หมู่ที่ ๘ ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ (S.D. ๐.๕๙) คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๐๐
๒. ตาบลชมพู
๒.๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒
ซอย ๔, ๕ หมู่ที่ ๔ ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๕๔)
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐
๒.๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านหนองยาง
หมู่ที่ ๘ ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ
๘๒.๘๐
๒.๓ โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้า นหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตาบลชมพู
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ (S.D.๐.๗๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐
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๒.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านต้า
ซอย ๗, ซอย ๘, ซอย ๙, ซอย ๑๐, ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ (S.D.๐.๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๐
๓. ตาบลปงแสนทอง
๓.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกาดใต้
หมู่ที่ ๗ ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D. ๐.๕๕) คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๐๐
๓.๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย
(สายหลั ก ) หมู่ ที่ ๔ ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าปางมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ๔.๑๐
(S.D.๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐
๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านทุ่งกู่ด้าย ตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไปภายในชุมชน หมู่ที่ ๖ ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐
๓.๔ โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ หมู่ที่ ๘ ตาบล
ปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D.๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐
๔. ตาบลกล้วยแพะ
๔.๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านกล้วยหัวฝาย
บริเวณฌาปนสถาน บ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑ (S.D. ๐.๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐
๔.๒ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง
หมู่ที่ ๕ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๓ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็น
ร้อยละ ๘๔.๖๐
๔.๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง
หมู่ที่ ๑ ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔ (S.D. ๐.๖๕) คิดเป็น
ร้อยละ ๗๐.๘๐
๔.๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง
หมู่ที่ ๓ ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ (S.D. ๐.๕๔) คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๐๐
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของกำรประเมินผล
การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานที่สาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะ
การปกครองท้อ งถิ่น จะเป็ น สถาบั นฝึ กสอนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ แ ก่
ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่น
เกิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบและหวงแหนต่ อ ประโยชน์ อั น พึ ง มี ต่ อ ท้ อ งถิ่ น ที่ ต นอาศั ย อยู่ อั น จะน ามาซึ่ ง
ความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ก าเนิ ด ขึ้ น บนพื้ น ฐานของทฤษฎี ก ารกระจายอ านาจและ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง และ
กิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่งซึ่งเห็นได้จากลักษณะสาคัญของการปกครองท้องถิ่นที่เน้น
การมีอานาจอิสระในการปกครองตนเองมีการเลือกตั้งมีองค์การหรือสถาบันที่จาเป็นในการปกครอง
ตนเองและที่สาคัญก็คือประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่ ว นร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง
สาหรับประเทศไทยปัจจุบันรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเรามีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันซึ่งแต่ละ
รูป แบบมีลักษณะที่แตกต่างกัน ออกไปโดยมีเงื่อนไขและองค์ประกอบหลายประการที่นามาใช้ใน
การพิจารณายกฐานะแต่อย่างไรก็ดีหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้
จัดตั้งขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
(อบต.) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ล้วนแต่เป็นสถาบันทางการเมืองในระดับท้องถิ่น อันเป็น
รากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว มในการ
ปกครองตนเอง มีอิสระในการบริหารงานและงบประมาณภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เทศบาลซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดย
กาหนดให้ชุมชนเฉพาะท้องถิ่นหนึ่งๆขึ้นเป็นนิติบุคคลมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่จัดดาเนินการเพื่อ
บ ารุ งรั ก ษาท้องถิ่ น โดยพลเมืองในเขตนั้ นๆเองเทศบาลในประเทศไทยได้จัดให้ มีขึ้นครั้ง แรกโดย
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
เทศบาลอีกหลายครั้งสาหรับท้องถิ่นหรือชุมชนที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลจะมีฐานะเป็น
นิติบุคคลแยกจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค มีอิสระในการปกครองตนเองตาม
สมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย แต่เมื่อเราเปรียบเทียบเทศบาลกับการปกครองท้องถิ่นใน
รูปแบบอื่นแล้วอาจกล่าวได้ว่าเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย
มากที่สุด และเป็นการปกครองท้องถิ่นเต็มรูปแบบตามหลักการกระจายอานาจรูปแบบแรกของ
ประเทศไทย จากหลักการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลเป็นหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญและใกล้ชิดกับประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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ข้างต้น จาเป็ นอย่ างยิ่งที่จ ะต้องมีการวางแผนที่ดีไว้ล่ว งหน้าเพราะการวางแผนพัฒนาเทศบาลจะ
เปรียบเสมือนการกาหนดสิ่งที่จะดาเนินการล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยประหยัดเวลาและการควบคุมงานมีความสะดวกยิ่งขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๘ และ ๒๙ กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการสาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ให้เกิด
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผล
จากการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพื่อนาข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุ ง
แก้ไขพัฒนากระบวนการดาเนินงานต่างๆ
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนจัก
ต้องกระทา ซึ่งอาจมีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของแต่ละ
ท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนย่อมเหมือนกันคือ ความอยู่ดีมีสุขของ
พี่ น้ อ งประชาชนและความเจริ ญ ในทุ ก มิ ติ ข องท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยเหตุ นี้ เ องจึ ง ท าให้ เ ห็ น ว่ า ในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายนของปีถัดไปของทุกปี) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
จะมีการจัดทาโครงการพัฒนาจานวนมากเพื่อเข้าไปเป็นตัวนาในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
ที่พึงประสงค์ในทุกมิติของท้องถิ่น และเมื่อมีการจัดทาโครงการวงจรชีวิตหรือวัฎจักรอันหนึ่งของ
โครงการซึ่งมีความสาคัญจึงถูกหยิบยกขึ้นมา คือการติดตามและประเมินผล เหตุผลที่มีความสาคั ญก็
เพราะว่าการติดตามและประเมินผล คือ ตัว สะท้อนกลั บถึงผลการดาเนินงานโครงการว่าผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อนามาเป็นฐานข้อมูลในการ
กาหนดโครงการในปีต่อไป โดยเฉพาะในส่วนของเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริ การ
สาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่ในแต่ละปีจะมีโครงการพัฒนา
ในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นจานวนมาก จากจุดนี้ทาให้เราพบว่า
การดาเนินโครงการจากเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด เราเสียทั้งเวลา กาลังแรงงาน และงบประมาณจานวนมาก
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ผลการดาเนินงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะออกมาอย่างไร บรรลุผลตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผลจะเป็นกุญแจหนึ่งที่จะ
ให้คาตอบในส่วนนี้ได้และในขณะเดียวกันก็สามารถนาผลการประเมินมาตัดสินใจว่าควรจะดาเนิน
การตามแผนงานหรือโครงการนี้อีกหรือไม่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ณ วันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๑๒และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๖ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๒
ขณะนั้ น มีพื้ น ที่ในการปกครอง ๔ ตาบล ๓๗ หมู่ บ้าน พื้นที่ ๑๕๐.๑๔ ตารางกิโ ลเมตร เขตการ
ปกครองได้ ถู กเทศบาลนครล าปางขยายเขตเข้ า มาประมาณ ๑๑ ตารางกิ โ ลเมตรตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ องการเปลี่ ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองล าปาง จัง หวัด ล าปาง ลงวั นที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๓๔ และในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
พ.ศ.๒๕๓๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔
เหลือพื้นที่ประมาณ ๑๓๙.๑๔ ตารางกิโลเมตร ๔ ตาบล ๓๗ หมู่บ้านและได้เปลี่ยนแปลงฐานะ เป็น
เทศบาลตาบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ พร้อม
เปลี่ ย นชื่อเทศบาลเป็ น เทศบาลเมื องเขลางค์นคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ ๘
มี น าคม ๒๕๔๗ และได้ มี ก ารประกาศยุ บ สภาต าบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล เมื่ อ วั น ที่ ๑
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งทาให้ มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น ๑๙๕.๔๙ ตารางกิโ ลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔
ตาบล ประกอบด้วย ตาบลชมพู ตาบลปงแสนทอง ตาบลพระบาท และตาบลกล้วยแพะ และมีชุมชน
ย่อย ๖๓ ชุมชน ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ๖๐๔ กิโลเมตร
ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีสานักงานชั่วคราว ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ , ๗๐/๑ และ ๗๐/๒
ถนนบุญโยง ตาบลเวียงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง และได้ดาเนินงานโดยยึดถือรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒)
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ส่งผลให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีอานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองที่สาคัญ
ได้ แ ก่ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตนเอง การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานสาธารณู ป โภค
และสาธารณูปการ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข อนามัยและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการลงทุ น
การพาณิ ช ยกรรม การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและการประกอบอาชี พ ของประชาชน การสั ง คม
สงเคราะห์ แ ละคุณภาพชีวิ ต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อย การบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงาม
ของท้องถิ่น การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุ งที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม รวมทั้ง
การส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย ความเสมอภาค สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงานและควรส่งเสริมการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาล การจั ด ท างบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การตรวจสอบการทางาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์สี่ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ )
โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและใช้
แผนพัฒนาเมืองเขลางค์สี่ปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลซึ่งจะ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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ทาให้ท้องถิ่นสามารถดาเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยังได้กาหนดว่าส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม
ประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการ โดยคณะผู้ ประเมินอิส ระเกี่ยวกับผลสั มฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ส าหรับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Planning) จานวน ๖ ด้านดังนี้
๑.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง
๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๑.๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรชุมชนและเพื่อ
ความมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม
๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างเกษตรความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร
๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
๑.๖ ยุทธศาสตร์การนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินการโครงการด้านโครงสร้าง
พื้น ฐานของเทศบาลเมื องเขลางค์ น ครเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายการด าเนิน งานตามที่ ไ ด้ กาหนดไว้
เทศบาลเมื อ งเขลางค์ น ครจึ งต้ อ งมี ก ารประเมิ นผลที่ ได้ ด าเนิ นการในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานว่าบรรลุ วัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อย
เพียงใดซึง่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นมา
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่ อ
กาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทางานของคณะผู้บริหาร
เพื่ อ ให้ ท้ อ งถิ่ น เกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เทศบาลเมื อ งเขลางค์ น ครจึ ง ได้ ม อบหมายให้
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ติ ด ตามและ
ประเมิ น ผล การดาเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาเทศบาลเมืองเขลางค์สี่ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อทราบความก้าวหน้าว่ามีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผล
การดาเนินงานบรรลุวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดหรือไม่ อย่างไร และประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจ
มากน้อยเพียงใดและวัดความสาเร็จของแผนพัฒนา เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการดาเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างแท้จริงมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุง
การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ในขณะเดียวกันผลของการประเมิน
สามารถวัดผลบรรลุ
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๑.๒ วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่ องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่ว ย
ตอบสนองภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน เป็น ข้อ มูล ส าหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข
ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
โครงการของสานัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๔. เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
เขลางค์น ครต่อผลการดาเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๑) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใด
๑.๓ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ได้รับทราบข้อมูลและผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถนาผลการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มาใช้เป็นพื้นฐานข้อมูลในการปรับปรุง การ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. ได้รับทราบผลความสาเร็จของการปฏิบัติงานโครงการของสานัก/กองต่าง ๆ
๓. สามารถทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อ
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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บทที่ ๒
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒.๑ แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่สาคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการ
จัดการองค์กร ซึ่ง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.)
ได้ให้คานิยามว่า การจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสาหรับการประสานและบูรณาการการใช้
ทรั พ ยากรเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก รด้ ว ยการใช้ ค นซึ่ ง คนจะใช้ เ ทคนิ ค และข่ า วสาร
ในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากคาจากัดความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ
ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิ ต
บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน (Planning)
การจัดองค์กร (Organizing) การเป็นผู้นา (Leading) และการประเมินผล (Evaluation)
สาหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของRobert S.
Kaplan และ David P. Norton ๒ ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใช้ในการวัดผล
ของกิจการที่จะทาให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กร
อย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
มาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้าง
นวัตกรรมและการเรี ยนรู้ให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคต
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รด้ ว ย ด้ ว ยแนวคิ ด นี้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถประเมิ น ศั ก ยภาพโดยรวมขององค์ ก ร
และความสามารถในการแข่ง ขั น และอนาคตขององค์ ก รนั้น ๆได้ ชั ดเจนยิ่ ง ขึ้ น โดยขอบเขตหรื อ
องค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้น
จะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่
(๑) วัตถุประสงค์ (objective) เพื่อเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการ
จะชี้วัด
(๒) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่
(๓) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ
(๔) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลาดับเป็นขั้นๆ
ในการจัดทากิจกรรม
ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถนา มากาหนดเป็นตัวแบบเพื่ออธิบายกระบวนการบริหาร
จัดการองค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ,
วัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้ตัวแบบของทฤษฎีระบบได้ดังนี้
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ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ
Internal Process
Input
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d
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rt

กาหนด
วิสัยทัศน์
และ
พันธกิจ

กาหนด
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วัตถุประสงค์
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ปฏิบตั ิการ
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๑วัตถุประสงค์
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๓เป้าหมาย
๔แผนงาน
โครงการ

Feed Back
ภาพที่ ๑ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กร
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเริ่ม
ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า (Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง(Demand) และแรง
สนั บ สนุ น (Support) ที่เป็ น เสมื อนแรงผลั กดั นหรื อแรงกระตุ้น ให้ องค์กรเริ่ มกระบวนการใน
การบริหารจัดการ (Internal Process) เพื่อก่อให้เกิดผลผลิต (Output)หรือผลลัพธ์ (Outcome)
ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการหรือการสนับสนุนต่างๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ จะเป็น
ผลสะท้ อน (Feed Back) กลั บมาเป็น ปัจจัยน าเข้า อีกครั้ งหนึ่ง โดยมี กระบวนการควบคุ ม
และประเมิ น ผลเป็ น อี ก ปั จ จั ย ในการช่ ว ยสะท้ อ นผลการด าเนิ น งาน ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
ของผลลัพธ์และผลผลิต กลับไปสู่กระบวนการ
บริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ พั ฒ นากระบวนการ ปรั บ ปรุ ง หรื อ ขยายผล
การดาเนินการต่อไปในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑ์ในการวัด
ความสาเร็จในผลิตภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพเท่านั้น ยังมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอีกดังต่อไปนี้
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๑.๑ แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ ๓
๑.๑.๑ การติ ดตามผลการดาเนินการ (Track Status) เป็ นเครื่ องมือ ส าคั ญ
ของผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะสร้ า งความมั่ น ใจได้ ว่ า การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รเป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง
และสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การติดตามผล
การดาเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็น
ข้อมูล แก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการติดตามผล
การดาเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน
โครงการต่างๆ สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจาปี
๑.๑.๒ การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการ
หลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัด
ผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการกากับติดตามผล
ที่จะต้องจัดทารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้ าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ
รวมทั้ งควรส่ ง ข้อ มูล ย้ อ นกลั บ ให้ แ ก่ผู้ ปฏิ บัติ งานที่เ กี่ย วข้ อง เพื่อ ช่ว ยให้ ผู้ รั บผิ ดชอบแต่ ล ะระดั บ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม
๑.๑.๓ การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation)จะประกอบด้วย
กระบวนการย่อย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลและ
การนาเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสาเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กาหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน
กลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร
๑.๒ แนวคิดและหลักการในด้านการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานได้แก่
๑.๒.๑ กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ๔
๑) การกาหนดมาตรฐานที่ใช้วัด (Establishing Standard) ทุกองค์กรจะมี
วัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น มาตรฐานที่กาหนดนโยบายจะต้องสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์นั้น
มาตรฐานโดยทั่วไปแยกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑.๑) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดด้วยปริมาณ คุณภาพ
ต้นทุน และเวลาที่ใช้ จานวนเงินที่ใช้เปรียบเทียบกับงบประมาณ จานวนหน่วยผลิตและขนาดของ
บริการที่ใช้ในระยะเวลาที่กาหนด
๑.๒) มาตรฐานปัจจัยที่ใช้ในการผลิต (Input Standard) จะวัดด้วย
ความพยายามที่ให้กับงาน (Work Effort) เช่น การวัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเป็นต้น
๒) การวัดผลงานที่ทาได้จริง (Measuring Actual Performance) ได้แก่
การวัดผลงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นหน่วยการผลิตที่จริง หรือความพยายามที่ให้กับงานจริง หน่วยวัดที่ใช้
จะต้องเป็นอย่างเดียวกันกับมาตรฐานที่กาหนดขึ้นมา เช่นจานวนที่ผลิต จานวนวันที่ขาดงาน จานวน
แฟ้ม จานวนรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งผลงานเหล่านี้ได้มาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขต่างๆ
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๓) การเปรียบเทียบผลงานที่ทา ได้จริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual
Performance with Standard) เป็นการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกต่างที่เกิดขึ้น ระหว่าง
หน่วยงานที่ทาให้จริงกับมาตรฐาน
๔) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action) ได้แก่การดาเนินการ
ทางด้ า นการบริ ห าร เมื่ อ พบความแตกต่ า งระหว่ า งผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง กั บ มาตรฐานเพื่ อ ปรั บ
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ต้องการ
๑.๒.๒ เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้๕
๑) การควบคุมด้านคุณภาพ หมายถึงเทคนิคต่างๆ ที่นามาใช้เพื่อวัดว่าสินค้า
และบริการที่ผลิตได้นั้น ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
๒) การควบคุมด้านปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้
วัดผลในทางปริมาณ เช่นการวัดจานวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
๓) การควบคุ มด้า นค่าใช้จ่าย โดยการใช้ร ะบบงบประมาณเพื่อควบคุ ม
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเทคนิคที่สาคัญและนิยมใช้มากที่สุด โดยการให้หน่วยงานจัดทางบประมาณการใช้
จ่ ายในทุก ๆ ด้านไว้ ล่ ว งหน้ า เมื่อเข้า สู่ ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ บริห ารก็ จะสามารถควบคุม ค่า ใช้จ่า ย
โดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับงบประมาณที่ตั้งเอาไว้
๔) การควบคุมด้านเวลา คือการควบคุมให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสามารถ
จัดทาได้เสร็จตามกาหนดเวลาที่วางเอาไว้
๑.๒.๓ การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๖
๑) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะทา
ให้เกิดความน่าเชื่อถือ และนาไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
จะทาให้ฝ่ายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดาเนินการต่อไป
อย่างไร
๒) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้อง
สามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพื่อการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้า
กว่าเวลาอัน ควร ดังนั้ น ระบบการควบคุมและติ ดตามผลที่ดีจะต้ องสามารถนามาใช้แก้ปัญหาได้
อย่างทันเวลา
๓) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถ
ทาให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุม
ให้น้อยที่สุด ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๔) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดี จะต้องมี
ความยื ดหยุ่น สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งระบบ
การควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดล้อม
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๕) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผล
ควรมีความซับ ซ้อนน้อยที่สุ ด เพื่อความสะดวกในการใช้และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุม
สามารถเข้าใจได้ง่าย
๖) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกาหนดมาตรฐาน
ของการควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทาได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้
๗) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวาง
ระบบการควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้
ซึงระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการดาเนินงานทุกอย่าง
ภายในองค์กรซึ่งถ้าหากองค์กรนาระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็
จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้
๘) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารไม่สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่สาคัญ หรือควบคุม
ติดตามเฉพาะในหลั กใหญ่ที่เป็น สาระส าคัญจริงๆ ไม่ใช่ล งไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไป
ตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่ งผลต่อการใช้อานาจในการบริห ารจัดการ อีกทั้งส่ งผลให้ ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
๙) การใช้มาตรการหลายๆอย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตาม
ที่เน้นจุดใดจุดหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทาให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละ
งานย่ อ มมี ม าตรฐานที่แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้น มาตรฐานในการควบคุม และติ ดตามผลจึง ควรก าหนด
ให้เหมาะสมสาหรับกิจกรรมแต่ละประเภท
๑๐) การแก้ไขให้ ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผล
ที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้อง
เสนอแนะด้วยว่า ควรจะดาเนินการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และสามารถดาเนินการ
ต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลสาเร็จ
๑.๒.๔ คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี ได้แก่ ๗
๑) ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะต้องช่วยให้
เกิ ด ความมั่ น ใจว่ า องค์ ก รจะสามารถท างานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง เอาไว้ แ ล้ ว ในเวลาเดี ย วกั น
การควบคุมและติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับต้นทุนในการดาเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตาม
ผลที่มากเกินความจาเป็น มีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงนั้น ย่อมทาให้เกิดผลเสีย
มากกว่ า ผลดี ผู้ บ ริ ห ารจึ ง ควรค านึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น ทั้ ง ในแง่ ข องระยะเวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
การควบคุมและติดตามผลด้วย
๒) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงาน
ผลความแตกต่างระหว่างเป้าหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถดาเนินการแก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
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๓) เน้นส่วนสาคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วน
สาคัญของผลงานอันจะส่งผลต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่
ส่วนสาคัญของความสาเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้เห็น
ถึงความเป็นไปที่แท้จริงซึ่งจะมีผลต่อความสาเร็จขององค์กร
๔) สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน เพราะหากกระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจก็ย่อมไม่เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติตาม และไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้
๕) เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็น
ถึงประโยชน์และเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๑.๒.๕ ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดังต่อไปนี้ ๘
๑) ทาให้งานต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ล ะคน
หรืองานของแต่ละกลุ่ม รวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะ
สั้นและแผนระยะยาวของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย
๒) ทาให้เป้าหมายขององค์กรสาเร็จสมบูรณ์ทั้ งเป้าหมายหลักและเป้าหมาย
รองเกิดขึ้นอย่างสอดคล้อง เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่าสุด
๓) ทาให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆขององค์กร
ดาเนินไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งระบบ
๔) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
หรือต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
๕) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ และช่วยให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ
๖) ท าให้ ส ามารถก าหนดมาตรการในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและป้ อ งกั น
ความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อ
การปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว
๒.๒ แนวคิดและหลักการในด้านประเมินผลโครงการ
๒.๒.๑ แนวคิดด้านการประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบ D.S tufflebeam ได้เสนอ
ตัวแบบ (Model) ไว้เรียกชื่อย่อว่า“CIPP Model” ซึ่งประกอบด้วย๔องค์ประกอบคือ๙
๑) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation) เป็นการประเมินผล
แผนงาน / โครงการในภาพกว้าง (Macro Analysis) เป็นรูปแบบพื้นฐานของการประเมินผลโดยทั่วๆ
ไปเพื่อให้ได้ข้อมูลนามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ของ
แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหาร
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศฯลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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๒) การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับ
ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ การประเมินในด้านอัตรากาลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ
ว่ามีเพียงพอหรือไม่ การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้นนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ว่าควรปรับ
วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตรากาลังเท่าใด วงแผนและดาเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจาก
การประเมนสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่า การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการกระทาเฉพาะกรณีนั้นๆ
และวิเคราะห์ภายในแผนงาน / โครงการเท่านั้น
๓) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อหา
ข้ อ บกพร่ อ งของการด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนของแผนงาน/โครงการที่ ก าหนดไว้ เ พื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศส าหรั บ นั ก ประเมิ น ผล ตลอดจนเป็ น การบั น ทึ ก สะสมข้ อ มู ล ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน
จะพบว่าการประเมิน ผลกระบวนการเป็นการค้นหาคาตอบที่ว่าระบบการทางาน กลไก ขั้นตอน
การปฏิบั ติงาน ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างทรัพยากรบุคคลวิธีการติดต่อสื่ อสาร ฯลฯ มีประสิ ทธิภ าพ
เพียงพอหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
๔) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดผลและแปล
ความหมายของผลความส าเร็ จ ของแผนงาน / โครงการโดยทั่ ว ไปการ ประเมิ น ผลผลิ ต เป็ น
การเปรี ย บเที ย บผลงานที่ท าได้ (ทั้งปริม าณ คุ ณภาพต้ นทุน และเวลา) กั บเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ใ น
แผนงาน / โครงการ หากผลงานที่ทาได้สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าแผนงาน / โครงการประสบ
ผลสาเร็จ แต่ถ้าผลงานที่ทาได้ต่ากว่าเกณฑ์ ก็แสดงว่าแผนงาน / โครงการไม่ประสบผลสาเร็จ โดย
ผู้ประเมินผลจะต้องอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้รายงานการประเมินผล
สภาวะแวดล้ อ ม การประเมิ น ผลปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น และการประเมิ น ผลกระบวนการประกอบใน
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้วย
๒.๒.๒ รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย ๑๐
๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษากระบวนการ
จั ด ทากิ จ กรรมต่า งๆ (Activity) ว่ ามี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากน้ อ ยเพี ยงใด ที่จ ะส่ ง ผลให้ เ กิด ผลงาน
(Outputs) ของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง
๑.๑) การดาเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรค
ในการบรรลุผลงาน (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes)
๑.๒) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแต่ละ ขั้นตอนตามระยะเวลา
ที่กาหนด
๑.๓) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการดาเนินกิจกรรม
ทั้งทางบวกและทางลบ
๑.๔) มูลค่าของผลงานที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
๒) การประเมิน ผลที่ไ ด้รั บของโครงการ (Project Evaluation) หรื อการประเมิ น
ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษา ว่า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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ผลงาน (Outputs) ของโครงการสามารถนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ (Project
Purpose) ได้หรือไม่ เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ
๒.๑) ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน /โครงการตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนด
๒.๒) ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness) ของงาน /
โครงการ
๒.๓) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมซึ่งมีผลต่อการดาเนินกิจกรรมทั้ง
ทางบวกและทางลบ
๓) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ผล
ที่ได้รับต่อเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากวัตถุประสงค์ของโครงการ
(Project Purpose) จะไปช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนงาน (Program Goal) ได้มากน้อย
เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ
๓.๑) ผลส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ และผลกระทบที่ มี ต่ อ แผนงาน
ตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้
๓.๒) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมซึ่งมีผลต่อการดาเนินกิจกรรม ทั้ง
ทางบวกและทางลบ
๒.๓ การติดตามประเมินผล
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องมีองค์กรที่ทา
หน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๖หมวด ๖ข้ อ ๓๘ได้ ก าหนดองค์ ป ระกอบของของคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกากับ
ดูแล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ่าย
ด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคั ดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทาให้
การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุ
และวัดความสาเร็จของโครงการเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้
อย่างแท้จริง
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ ๓๙ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้
จาเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนาไปสู่การวัดความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้ นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตาม
ประเมิน ผลแผนพั ฒนาท้องถิ่น ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผล
การปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตาม (Evaluation)
การติดตามนั้น จะทาให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant
Chart ที่จะทาให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนท้องถิ่นมี
การดาเนินการในช่วงใด ตรงกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการติดตามผลการดาเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ
ตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ ใน ๒ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และ
เกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน
ประกอบด้วย ๗ เกณฑ์ ๒๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
๑. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievemant)
เป็นการประเมินความสาเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่นานโยบายไป
ปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายโดยเป็นการประเมินผลขององค์กร ๒ ส่วน คือ ผลใน
ภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดาเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอและมี ก าหนดระยะเวลาที่ ชั ด เจน อาจเป็ น ทุ ก ไตรมาส หรื อ ผล
การดาเนินงานประจาปีสัมฤทธิผลรวมถึงการดาเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธในระยะ
ยาว โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ ๒ประการ คือ
๑.๑ ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
(๑) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs)เป็นการประเมินผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร
ในสายตาของสมาชิกขององค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่
เป็นพลวัตร (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร
(๒) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดย
พิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกาลังคน
ระดับการบริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์
และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการ
สาธารณะประสิทธิภาพการใช้ทรั พยากรขององค์กร การประหยัดพลั งงานและการรักษาสภาวะ
แวดล้อม
๒. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๔ประการ คือ
(๑) การเข้าถึงเน้นความสาคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ
(๒) การจัดสรรทรัพยากรพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ประชาชน
(๓) การกระจายผลประโยชน์เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผล
ตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม
(๔) ความเสมอภาคเน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสใน
การได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม
๓. เกณฑ์ความสามรถและคุณภาพในการให้บริการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ประการ
(๑) สมรรถนะของหน่วยงานเป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
(๒) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และ
ความครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ
(๓) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่า
เสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่
(๔) ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารเป็ น การชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รที่ มุ่ ง เน้ น
การบริการ ที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้องกาหนด
มาตรฐานการบริการไว้เป็นแนวทาง
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๔. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ประการ
(๑) พันธกิจต่อสังคมเป็นตัวชี้วัที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้
จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน
(๒) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่ม
เป้าหมาย
(๓) การให้หลักประกันความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญเพื่อให้หลักประกันว่า
ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(๔) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือ
การปฏิบัติงาน
๕. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๔ ประการ คือ
(๑) การกาหนดประเด็นปัญหา การกาหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชน
ผู้รับบริการและมีการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
(๒) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ
(๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้
ปั ญ หาให้ กั บ ประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ทั้ ง มาตรการระยะสั้ น และระยะยาว รวมทั้ ง เปิ ด กว้ า งให้
สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
(๔) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้
ความสาคัญและการกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉย
ต่อปัญหา
๖. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๒ประการ คือ
(๑) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน
(๒) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วย
งานซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน
๗. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๒ประการ คือ
(๑) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหาย
จากการดาเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น
การก่อสร้างถนนขวางทางน้าหลากทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมใหญ่
(๒) ต้นทุนทางสังคมเป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายในฟื้นฟู
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น
เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and
indicaotrs) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบใน
การดาเนิ นงานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับระดั บ
การบรรลุผล และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สาหรับค่าตัวแปร
(Attibutes) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการดาเนินงานของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล
เกณฑ์มาตรฐาน
(Standard Criteria)
๑. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
๒. ความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมในสังคม








ตัวชี้วัด
(Indicators)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
การเข้าถึง
การจัดสรรทรัพยากร
การกระจายผลประโยชน์
ความเสมอภาค

๓. ความสามารถและคุณภาพใน  สมรรถนะของหน่วยงาน
การให้บริการ
 ความทั่วถึงและเพียงพอ
 ความถี่ในการให้บริการ
ประสิทธิภาพการให้บริการ
๔. ความรับผิดชอบชอง
 พันธกิจต่อสังคม
หน่วยงาน
 ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ
 การให้หลักประกันความ
เสี่ยง
 การยอมรับข้อผิดพลาด
๕. การสนองตอบความต้องการ  การกาหนดประเด็นปัญหา
ของประชาชน
 การรับฟังความคิดเห็น
 มาตรการ/กลยุทธใน
การแก้ไขปัญหา
 ความรวดเร็วในการแก้ไข

ตัวอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)
- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน
- ผลประโยชน์ที่แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือ
การเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ
- พื้นที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม
เป้าหมายที่รับบริการ
- จานวนครั้งในการให้บริการ
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนาเข้า
- การจัดลาดับความสาคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ

- ระดับการมีส่วนร่วม
- การปรึกษาหารือ
- การสารวจความต้องการ
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เกณฑ์มาตรฐาน
(Standard Criteria)
๖. ความพึงพอใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
๗. ผลเสียหายต่อสังคม

ตัวชี้วัด
(Indicators)
ปัญหา
 ระดับความพึงพอใจ
 การยอมรับ/คัดค้าน

ตัวอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ
- ความคาดหวัง
- ผลสะท้อนกลับ
 ผลกระทบภายนอก (ทางบวก - ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และทางลบ)
- ค่าเสียโอกาส
 ต้นทุนทางสังคม
- ความขัดแย้งทางสังคม

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ จ าเป็ นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือกาหนดกรอบทิศทางใน
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ ๘เกณฑ์ ด้วยกันคือ
๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กาหนดตามแผน
การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคาถามว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ประการ คือ
(๑) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาเป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต
(Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จานวน
แหล่งน้าขนาดย่อยเพื่อการเกษตร สั ดส่ วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมใน
ช่วงเวลาที่กาหนด
(๒) จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จเนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ
มากมาย จึงจาเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่
ได้ ด าเนิ น การไปแล้ ว ทั้ งกิ จกรรมหลั ก กิ จกรรมพื้ นฐาน กิ จกรรมรอง และกิ จกรรมเสริ ม ในช่ ว ง
ระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)
(๓) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลาเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรใน
โครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่าง
ผูกพัน เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ใน
รูปของคน – วัน (Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month)
(๔) ระยะเวลาที่ใช้ไปเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึ งจะครบกาหนดแล้ ว เสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุ ม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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กิจกรรมให้ บรรลุ ตามเป้ าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายรวม
๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปใน
การดาเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากร
ทางการจัดการและเวลาที่ใช้ไปในการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ประการ คือ
(๑) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทาง
การเงินของโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต
(๒) ผลิตภาพต่อกาลังคนเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการดาเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและ
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดาเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกาลังคนที่
เหมาะสมในการดาเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย
(๓) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อ
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส
(๔) การประหยัดทรัพยากรการจัดการเป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการใน
การประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการดาเนิน
โครงการ การตัดทอนขั้น ตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัด
ค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม
๓. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดย
ดูจากผลลัพธ์จากการดาเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด๔ประการ คือ
(๑) ระดับการบรรลุเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและ
การบรรลุ เ ป้ า หมายส่ ง ผลต่ อ ประชากรเป้ า หมายอย่ า งไร โดยสามารถวั ด การเปลี่ ย นแปลงใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม
(๒) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จโดยให้ความสาคัญกับมิติการมี
ส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับ
ความสาเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมี ส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมี
ส่วนร่วมสามารถวัดจาก จานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ
วางแผนและติดตามผล
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(๓) ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจาก
สัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(๔) ความเสี่ยงของโครงการเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยง
ในการบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะ
ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
๔. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและ
หน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts)
และผลกระทบที่ไม่ได้ มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ประการ คือ
(๑) คุณภาพชีวิตเป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทา สุขอนามัย
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการ
จากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดารงชีพ
(๒) ทัศ นคติ แ ละความเข้า ใจเป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและ
ความเข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและ
ลบต่อตัว โครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ
ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ
(๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสาคัญเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ
สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตร
แบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่
๕. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กาหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจาเป็นต้องมีการประเมิน
ความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคาถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๓ประการ คือ
(๑) ประเด็ นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหาตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา
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(๒) มาตรการหรื อกลยุทธ์ ในการแก้ไขปัญหาเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้ องกับ
การแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหาร
โครงการ นามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดาเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
(๓) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึง
ความต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คาร้องเรียนข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไข
ปัญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการดาเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดาเนิน
โครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย
๖. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่อง
ของกิ จ กรรมว่ า จะสามารถด าเนิ น ต่ อ ไปได้ โ ดยไม่ มี ก ารใช้ ง บประมาณจากภายนอกโครงการ
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยัง
พื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๓ประการ คือ
(๑) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ
ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จานวน และขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึง
ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ
(๒) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหาร
โครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
(๓)
ความเป็ น ไปได้ ใ นการขยายผลเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความยั่ ง ยื น โดยพิ จ ารณา
ความสามารถในการพึ่งตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาเนินโครงการกรณีโครงการ
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่ม
จานวนประชากรเป้าหมาย การขยายกาลั งผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่
การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็น
ระดับชาติ
๗. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์
และผลกระทบจากการดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกัน
เรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และ
การกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ประการ คือ
(๑) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพเป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสาคัญ
ทุกกลุ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่ม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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อาชีพอื่น การจัดหาตาแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ
(๒) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสาคัญเรื่องความเป็นธรรม
ระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดาเนิน
โครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination)
หรือไม่โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง /ชาย การปฏิบัติที่
เคารพสิทธิ ของสตรี
(๓) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้น
ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้ านสังคม โดยคานึงถึงชนรุ่น
อนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการดาเนินโครงการในปัจจุบัน
๘. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เป็นเกณฑ์ที่สาคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันวา การดาเนินโครงการจะ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๓
ประการ คือ
(๑) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผล
จากการด าเนิ น โครงการ โดยเป็ น การวั ดและประเมิ นเปรี ยบเที ยบผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งกั บการศึ กษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทาโครงการ
เพื่ อให้ ผู้ ที่ เกี่ยวข้ องทุ กฝ่ ายรั บผิ ดชอบและมี การชดเชยความเสี ยหายจากผลกระทบในลั กษณะที่
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดาเนินโครงการ
(๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้าน
เศษรฐ์กิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้าง
ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่
ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน
(๓) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัว ชี้วัดความเสี ยหายที่เกิดจาก
การดาเนินโครงการและส่งผลกระทบดานสั งคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดาเนินงานที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดาเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอย
ของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทรความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของ
ชุมชนดั้งเดิม
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่ าวข้างต้นสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุ ม มิ ติ ด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คม มิ ติ ด้ านการบริ ห ารจั ด การ มิ ติ ด้ า นทรั พ ยากร และมิ ติ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่
เป็ นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวั ดถึงความส าเร็จและความล้ มเหลวของ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้องนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ
โดยกาหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละ
โครงการต่อไป
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
บริการสาธารณะจัดเป็นภารกิจที่อยู่ในความอานวยการหรือความควบคุมของรัฐบาล ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่ได้รับการมอบการกระจายอานาจมาจากรัฐบาลจึงมีหน้าที่หลัก
คือ การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ด้วยทั่วไปลักษณะที่สาคัญที่สุดของบริการสาธารณะ
คือ ต้องเป็นกิจการที่รัฐหรือท้องถิ่นจัดทาขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการส่วนรวมของประชาชนซึ่ง
เป็นพื้นฐานสาคัญที่รัฐหรือท้องถิ่นจะต้องพึงปฏิบัติและจะละเลยมิได้ เพราะบริการสาธารณะเป็น
เหมือนหลั กประกัน ทางสังคมที่อานวยความสะดวกในการดารงชีวิต รวมถึงการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่าบริการสาธารณะมีความสาคัญต่อการดาเนิน
ชีวิต ความเป็นอยู่ในขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในสังคม จากความสาคัญของบริการสาธารณะดังที่ได้
กล่าวมา และเพื่อความเข้าใจในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้นาเสนอเนื้อหาซึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ความหมายของบริการสาธารณะ และ (๒) การจัดทาบริการสาธารณะของส่วนราชการ โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้
๒.๔.๑ ความหมายของบริการสาธารณะ
Leon Duguit (๑๙๒๘) ได้ให้คาจากัดความของบริการสาธารณะว่า คือ กิจกรรมทุก
ประเภทที่ ผู้ ป กครองจะต้อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ขึ้น จริ ง โดยประกัน หรื อ รับ รองตลอดจนจัด ระบบระเบี ย บ
และควบคุม เนื่องจากการเกิดขึ้นของกิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในการก่อให้เกิดและ
พัฒนาสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยกันในความเป็นจริง และที่สาคั ญที่สุดกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
จริงก็ต่อเมื่อมีการแทรกแซงเข้ามาจัดการของผู้ปกครอง
Gaston Jeze (๑๙๒๘, p, ๑๖) ได้กล่าวเอาไว้ว่า บริการสาธารณะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้เฉพาะ เมื่อมีความต้องการของส่ ว นรวมหรือมีผ ลประโยชน์สาธารณะที่จะต้องดาเนินการแล ะ
ผู้ปกครองของประเทศนั้นได้ตัดสินใจดาเนินการในขณะนั้น โดยวิธีการของบริการสาธารณะ
Rene Chapus (๒๐๐๐) ได้ให้คาจากัดความของบริการสาธารณะว่า กิจกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใดจะเป็นกิจกรรมสาธารณะได้ ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ดาเนินการหรือดูแล
กิจกรรมนั้น เพื่อสาธารณะประโยชน์
นั น ทวั ฒ น์ บ รมานั น ท์ (๒๕๔๓) ได้ อ ธิ บ ายว่ า บริ ก ารสาธารณะเป็ น กิ จ กรรม
(Activity) ของฝ่ายปกครองที่จัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยประกอบด้วยการเป็นกิจกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ นิ ติ บุ ค คล มหาชนเป็ น ผู้ ป ระกอบกิ จ กรรมด้ ว ยตนเอง และกิ จ กรรมดั ง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะและตอบสนองความตอบการของประชาชน
ประยูร กาญจนดุล (๒๕๔๗, หน้า ๑๐๘) ได้ให้ความหมายของบริการสาธารณะว่า
หมายถึง กิจ กรรมที่ฝ่ ายปกครองจัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการมีส่ ว นร่ว ม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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ของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด รวมถึงประชาชนทุกคน
ต้องได้รับโอกาสในการรับบริการอย่างสม่าเสมอภาคเท่าเทียมกัน
จากความหมายของนักวิชาการที่กล่าวถึง จะพบว่า Leon Duguit,Jeze Gaston นันทวัฒน์
บรมานั น ท์ ป ระยู ร กาญจนดุล ได้ก ล่ าวถึงอย่ างสอดคล้ องกันว่า บริ การสาธารณะเป็น กิจกรรมที่
ผู้ปกครองหรือรัฐบาลเป็นผู้จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผลประโยชน์
สาธารณะ และที่สาคัญนักวิชาการทุกท่านได้ให้ความเห็นตรงกันว่า บริการสาธารณะเกิดขึ้นจาก
การยึดเอาผลประโยชน์สาธารณะ (PublicInterests) เป็นหลักการสาคัญในการดาเนิ นการ ดังนั้น จึง
สรุปได้ว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้การบริการ
แก่ประชาชน เพื่อให้ ประชาชนเกิดความสะดวกสบายและได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากบริการใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ก็ถือว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่สาคัญในลาดับแรกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดทาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด
๒.๔.๒ การจัดทาบริการสาธารณะของส่วนราชการ
บริ ก ารสาธารณะที่ จัด ทาโดยระบบราชการหรือ ในรูป แบบส่ ว นราชการนั้น เป็ น
บริ การสาธารณะที่ รั ฐ หรื อฝ่ ายปกครองเป็ นผู้ จั ดทาเอง โดยใช้ องค์ก รหรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดทาและเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ (อรทัย ก๊กผล และคณะ, ๒๕๔๙,
หน้า ๑๗) ซึ่งคาว่า “ส่วนราชการ” นั้น หมายความถึงหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุ คคลหรือมี
ระบบการทางานที่เป็นแบบแผน มีการลาดับชั้นบังคับบัญชากันตามความชานาญเพื่อความเหมาะสม
มีการกาหนดหน้าที่ของผู้ป ฏิบั ติงานอย่างชัดเจนมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน โดยมีวินัย
ควบคุมในการประพฤติของราชการเป็นต้น โดยภารกิจหลักที่ถือว่าเป็นที่หน้าที่ที่ส่วนราชการต้อง
ดาเนินการนั้น ได้แก่ บริการสาธารณะที่ต้องเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ส าหรับประเทศไทยมี
การจัดแบ่งการจัดทาบริการสาธารณะในระบบหรือรูปแบส่วนราชการ เป็น ๓ ประเภทประกอบด้วย
(๑) การจัดทาบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งเป็นการบริหารที่ยึด
หลั ก การร่ ว มอ านาจทางการบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจด าเนิ น การขั้ น สุ ด ท้ ายไว้ ที่ ส่ ว นกลาง
(Centralization) โดยองค์การราชการส่ว นกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม และส่ว นราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม สาหรับบริการสาธารณะที่จัดทาโดยราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ใหญ่จะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของประชนทั้งประเทศซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การป้องกันสาธารณภัย การป้องกันประเทศ การศึกษา
การสาธารณะสุข และการคลัง เป็นต้น
(๒) การจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะโดยราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง หมายถึ ง
หน่วยงานภายใต้การสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่ได้แ บ่งแยกออกไปดาเนินการจัดทา
การปกครองประเทศตามหลักการแบ่งและมอบอานาจปกครอง (De – Concentration) เพื่อสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในเขตการปกครอง นั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางซึ่งได้รับ
การแต่งตั้ง ออกไปประจ าตามเขตการปกครองต่ างๆ ในส่ ว นภูมิ ภ าค เพื่อบริ การราชการภายใต้
การบังคับบัญชาของราชการส่วนกลางที่ได้รับการแบ่งอานาจให้ไปดาเนินการแทนการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคนี้แบ่งออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ จังหวัด อาเภอ ตาบล และ หมู่บ้าน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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(๓) การจัดทาระบบสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบริหารงาน
ตามลักษณะของการกระจายอานาจการปกครอง (Decentralization) โดยเป็นการบริหารงานที่
ส่วนกลางได้กระจายอานาจอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้ปกครองกันเอง ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชนภายในเขตพื้ น ที่ นั้ น ๆ ดั ง นั้ น การบริ ห ารท้ อ งถิ่ น โดยคนภายในท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ
การเลือกตั้งเข้ามานับเป็นการกระจายอานาจทางการบริหารให้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๒
รูปแบบ คือ รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และ
รูปแบบพิเศษ คือ ซึ่งใช้ได้เฉพาะท้องที่บางแห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สาหรับ
การบริการสาธารณะที่จัดทาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้แก่ บริการสาธารณะบางประเภท
รั ฐ มอบหมายให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ จั ด ท าเอง เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนในเขตท้องที่นั้น เช่น การดูแลรักษาความสะอาดการจัดให้มีน้าประปา และการจัดให้มี
สถานพักผ่อนหย่อนใจเป็นต้น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดาเนินการได้โดยอิสระ โดย
ส่วนกลางเพียงเข้าไปควบคุมดูแลเท่านั้น
การจัดทาบริการสาธารณะท้องถิ่น คือ กิจกรรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจัดทา
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน เฉพาะท้องถิ่นที่แยกออกจากกิจกรรมของรัฐ
เป็นภารกิจที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะในการให้บริการโดยอยู่ในความอยู่อานวยการหรือควบคุม
ของท้องถิ่น อย่ างไรก็ตามบริ การสาธารณะท้องถิ่นถือเป็นภารกิจที่ส าคัญมีความหลากหลายแต่
เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด เรื่ อ งขี ด ความสามารถและจ านวนประชากรที่ แ ตกต่ า งกั น รวมไปถึ ง เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการจัดทาบริการสาธารณะ ทาให้ในบางกรณีท้องถิ่นไม่อาจจะทาบริการสาธารณะได้
เองทั้งหมดจึงอาจมีการโอนอานาจบางอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นร่วมดาเนินการแทนหรือมอบหมายให้
องค์กรอื่นดาเนินการให้ โดยเหตุดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การดาเนินกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ย่อมสามารถทาได้ในหลายรูปแบบ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น อาจจั ด การบริ ก ารนั้ น ๆ ด้ ว ยตั ว เอง หรื อ อาจมอบหมายให้ เ อกชนท าทั้ ง หมดก็ ไ ด้ ใน
ขณะเดียวกันก็มีอานาจให้องค์กรอีกองค์กรหนึ่งซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลอีกนิติบุคคลหนึ่งแยกต่างหาก
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการแทน โดยสามารถควบคุมองค์กรนั้นได้อย่างใกล้ชิด หรือ
ท้องถิ่นต้องการทาในลักษณะมหาชนก็อาจจัดตั้งสหการขึ้นแต่หากต้องการจัดทาในระบบธุรกิจเพื่อให้
เกิดความคล่องตัว ก็สามารถจัดตั้งบริษัทจากัดของตนเอง หรือจะถือหุ้นในบริษัทจากัดกับบุคคลอื่นก็
ได้ ทั้ ง นี้ อาจกล่ า วโดยสรุ ป อาจแบ่ง วิ ธี ก ารในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะท้ อ งถิ่น ได้ เ ป็น ๕ วิ ธี
การใหญ่ๆ คือ
๑) วิธีที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง หมายถึงในการจัดทาบริการ
สาธารณะท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการเองโดยใช้บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของ
ท้องถิ่นด้วยเงินงบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวสามารถแยกย่อยออกเป็น ๒ กรณี คือ ๑.
การจัดทาในรูปแบบของส่วนราชการทั่วไป คือ สานักงานหรือกองต่างๆ และ ๒.การจัดตั้งหน่วยงาน
ขึ้นมาโดยให้หน่วยงานเหล่านี้มีกฎระเบียบขอตนเองโดยเฉพาะ ตลอดจนมีระบบงบประมาณและ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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การคลังแยกต่างหากจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อประกอบการ
พาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๒) วิธีที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
การจัดทาบริการสาธารณะด้วยวิธีการนี้ อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากข้อจากัดด้านบุคลากร งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งโดยหากมีการร่วมดาเนินการกับองค์กรอื่นก็จะสามารถจัดทา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากขึ้นซึ่งรูปแบบดังกล่าวแยกย่อยออกเป็น ๒ กรณี เช่น
เดียว กับวิธีการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง คือ ๑. การจัดทาร่วมกับบุคคลหรือ นิติ
บุ ค คลหรื อ นิ ติบุ ค คลอื่น โดยไม่จั ด ตั้ง เป็น นิติ บุ คคลขึ้น ใหม่ ซึ่ ง เป็ น การดาเนิน การในรู ปแบบของ
การจัดทาความตกลงร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๒. การจัดทาร่วมกับบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นโดยจัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ มี ๒ วิธีการ คือ การดาเนินการในรูปแบบสหการและ
การจัดตั้งบริษัทจากัด
๓) วิ ธี ที่ ๓ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ตั้ ง องค์ ก ารมหาชน (ท้ อ งถิ่ น ) หรื อ
รัฐวิสาหกิจขึ้นมาดาเนินการซึ่งเป็นแนวคิดและวิธีการใหม่เพื่อแก้ไขข้อกาจัดของดาเนินการจัดบริการ
สาธารณะท้องถิ่นในรูปแบบส่วนราชการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มากยิ่ งขึ้น เนื่ องจากการดาเนินการในรูปแบบนี้จะมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นต่างหากโดยมี
กฎระเบียบของตนเองโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงมีความคล่องตัวทางการบริหารจัดการสูงอย่างไรก็ดีใน
ปัจจุบันยังไม่มีการตรากฎหมายองค์การมหาชนท้องถิ่นขึ้นมาแต่ประการใด โดยหากจะดาเนินการก็
จะต้องมีการตรากฎหมายขึ้น
๔) วิธีการที่ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชนดาเนินการหรือซื้อบริการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดบริ การสาธารณะโดยการซื้อบริการจากเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่ นหรือ
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่จาเป็นต้องไปจัดตั้งหน่วยงานของตนเองขึ้นมาดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะให้สูญเสียงบประมาณและค่าใช่จ่ายด้านบุคคล ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ ควรเป็นการซื้อบริการ
จากหน่วยงายที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดทาบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
การดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งตามหลักของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management : NPM) อาจเรียกวิธีการลักษณะดังกล่าวนี้ว่า “Purchaser-Provider
Arrangement : PPA )
๕) วิธีที่ ๕ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมอบให้ ชุมชนหรือประชาชนดาเนินการ
กันเอง วิธีการดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นมาภายใต้บริบทใหม่ของการบริหารการปกครองที่เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม ทั้ ง ในด้ า นการด าเนิ น การก าหนดแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการตรวจสอบ (People’s audit) ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภารกิจ
บริการสาธารณะบางประเภท โดยการจัดการบริการสาธารณะประเภทนี้เหมาะกับภารกิจที่เป็น
การดาเนินการเพื่อประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนในพื้นที่หรือเป็นเรื่องของประชาชนเอง ซึ่งต้อง
การระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและระบบที่สามารถดึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนได้สูง โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมกากับดูแล วางมาตรฐานการดาเนินการให้เป็นไป
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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อย่างเรียบร้อย อานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เช่น สนับสนุนงบประมาณ ความรู้
ด้านวิชาการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ประชาชนดาเนินการ
วิธีการจัดทาบริการสาธารณะ
ท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการเอง

ส่วนราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง
องค์การมหาชน(ท้องถิ่น) หรือ
รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอิสระ
ภายใน (SDU)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
ร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคล

จัดตั้งเป็นนิติบคุ คลขึ้นใหม่

สหการ บริษัทจากัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มอบให้
ชุมชนหรือประชาชนดาเนินกันเอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชน
ด าเนิ น การ หรื อ ซื้ อ บริ ก ารจากองค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

“ไม่” จัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่

การทาความตกลงร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : MOU

ภาพที่ ๒ วิธีการจัดทาบริการสาธารณะท้องถิ่น
ที่มา: ปรับจากอรทัย ก๊กผล และคณะ

๒.๕ แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (Service quality)
Millet (๑๙๕๔, p.๑๓) กล่าวว่า เป้าหมายสาคัญของการบริการ คือ การสร้างความพอใจใน
การให้ บ ริ การสาธารณะแก่ป ระชาชน โดยมีห ลั กและแนวทาง คือ การให้ บริการอย่างเสมอภาค
หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชน
ทุ ก คนจะได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในแง่ มุ ม ของกฎหมายไม่ มี ก าร แบ่ ง แยกกี ด กั น ใน
การให้บริการประชาชน หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะต้องตรงต่อเวลา
ซึ่งเป็ นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะ ต้องมีลั กษณะ มีจานวนการให้ บริการสถานที่ให้ บริการอย่างเหมาะสม Millet เห็ นว่า
ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจานวนการให้บริการไม่เพียงพอและ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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สถานที่ตั้งที่ให้ บริ การสร้างความไม่ยุติธ รรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ รับบริการ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
หมายถึง การให้บริการสาธารณะอย่างสม่าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความ
พอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่า จะให้บริการหรือหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า(Progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผล
การปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิ ภาพหรือความสามารถที่จะทาหน้าที่ได้มากขึ้น
โดยการใช้ทรัพยากรเท่าที่มี
แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความแตกต่าง
ของธุรกิจการให้บริ การ คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพ
การให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าต้องการได้จาก
ประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ ลูกค้าจะพอใจถ้า
ของได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อเขามีความต้องการในรูปแบบที่เขาต้องการ ดังนั้น จึงต้องคานึงถึง
คุณภาพการให้บริการซึ่งการบริการที่ประสบความสาเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้
คือ ประการแรก ความเชื่อถือได้ อันประกอบด้วย ความสม่าเสมอ ความพึ่งพาได้ ประการที่สอง
การตอบสนอง ประกอบด้วย การเต็มใจที่จะให้บริการความพร้อมที่จะให้บริการ และการอุทิศเวลา
มี ก ารติ ด ต่ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น อย่ า งดี ประการที่ ส าม ความสามารถ
ประกอบด้วยสามารถให้ บ ริการ สามารถในการสื่อสาร สามารถในความรู้วิชาการที่จะให้ บริการ
ประการที่สี่การเข้า ถึงการบริการ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการเข้าถึง การใช้บริการสะดวก ระเบียบ
ขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่
สะดวก อยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก ประการที่ห้า ความสุขภาพอ่อนโยน ประกอบด้วย
การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ให้การต้อนรับที่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี ประการที่
หกการสื่อสาร ประกอบไปด้วย มีการสื่อสาร ชี้แจงขอบเขต และลักษณะการให้บริการมีการอธิบาย
ขั้นตอนการให้ บริ การ ประกาศที่เจ็ด ความซื่อสั ตย์ คุณภาพของงานที่มีความเที่ยงตรงน่าเชื่ อถือ
ประการที่แปด ความมั่นคง ประกอบไปด้วยความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์
ประการที่ เ ก้ า ความเข้ า ใจประกอบด้ ว ยการเรี ย นรู้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร การให้ ค าแนะน าและเอาใจใส่
ผู้รับบริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ และประการสุดท้าย การสร้างสิ่งจับต้องได้ ประกอบไป
ด้วย การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารการจั ด สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสวยงาม สะอาด โดยคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารเป็ น แนวคิ ด ใน
การบริหารภาครัฐ แนวใหม่
ผลิตภาพในการให้บริการ ในการเพิ่มผลิตภาพของการให้บริก ารสามารถทาได้หลายวิธี คือ
การให้พนักงานทางานมากขึ้นหรือมีความชานาญสูงโดยจ้างค่าจ้างเท่าเดิมเพิ่มปริมาณการให้บริการ
โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วน เช่น หมอตรวจคนไข้มีจานวนมากขึ้น โดยลดเวลาที่ใช้สาหรับแต่ละ
รายลง เปลี่ย นบริการนี้ ให้ เป็น แบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่อ งมือเข้ามาช่ว ยและสร้างมาตรฐาน
การให้บ ริการเช่น บริ การขายอาหารแบบเร่งด่ว นและบริการตัว เอง การให้บริการที่ไปลดการใช้
บริ การหรื อสิ น ค้าอื่น ๆ เช่น บริ การซักรีด เป็นบริการที่ล ดคนใช้ห รือการใช้เต้ารีด การออกแบบ
การบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ชมรมวิ่งจ๊อกกิ้ งจะช่วยลดการใช้บริการการรักษาพยาบาลลง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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การให้สิ่งจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เช่น ร้านขายอาหารแบบให้ลูกค้า
ช่วยตัวเอง ธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด
ภาพพจน์ในแง่การลดคุณภาพของบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า
การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ Millet (๑๙๕๔, p.๓๙๗) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการบริ ก าร หรื อ สามารถที่ จ ะพิ จ ารณาว่ า บริ ก ารนั้ น เป็ น ที่ น่ า พอใจหรื อ ไม่ วั ด ได้ จ าก
การให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหน้าไม่ว่าผู้นั้นจะ
เป็นใครการให้บริการรวดเร็ว คือ การให้บริการในลักษณะจาเป็น รีบด่วน และตามความต้องการของ
ผู้รับบริการการให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอในด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้ บริการที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ
วรเดช จันทรศร (๒๕๔๔) ได้ศึกษาและได้พัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ :
กรณี ศึ ก ษาจากต่ า งประเทศการปรั บ ปรุ ง บริ ก ารสาธารณะให้ มี คุ ณ ภาพต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การนาเสนอวิธีการบริการคุณภาพ โดยเน้นผลผลิตตรงตามความต้องการของหน่วยงาน การให้ความ
มั่นใจว่ามีการแก้ไขปรับ ปรุงที่เหมาะสม หากมีสิ่ งผิดพลาดต้องแก้ไข ชี้แจง ขอโทษและการมุ่งให้
ความส าคัญแก่ลู กค้า โดยจั ดทามาตรฐานการให้ บริการแก่ผู้ ใช้บริการแต่ละ กลุ่ ม จัดหาข้อมู ล ที่
เที่ ย งตรง สมบู ร ณ์ จั ด ให้ มี ท างเลื อ กในการให้ ค าแนะน าหรื อ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ ประเ มิ น ผลด้ า น
การปรับปรุงการให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถให้การเสนอแนะได้
Hoffman and Bateson (๒๐๐๖) สรุปเกี่ยวกับการบริการว่า การบริการเป็นกิจกรรม
ผลประโยชน์ ห รื อ ความพึ ง พอใจที่ ส นองความต้ อ งการของผู้ ม ารั บ บริ ก าร โดยต้ อ งสร้ า งระบบ
การบริการ ที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องคานึงถึงองค์ประกอบหลัก คือ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
อย่ างต่อเนื่ อง ให้ บ ริ การที่น่ าเชื่อถือ ไว้ว างใจ บริการที่เป็นไปตามที่ให้สั ญญาหรือตามที่เสนอไว้
รูปแบบการให้บริการ ที่หลากหลายจะได้ไม่ลดคุณภาพบริการหลักที่มีอยู่เดิม การให้บริการต้องมี
การปรับ ปรุ งให้ ดีขึ้นเสนอบริการที่เกินความคาดหวังแก่ผู้รับบริการ ทีมงานต้องพร้อมเสมอ ให้ มี
การวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และรูปแบบการบริการต้องมีรูปแบบที่พิเศษอยู่ในระดับ
เป็ น น าการบริ ก ารนั้ น ๆ ดั ง นั้ น การให้ บ ริ ก ารควรค านึ ง ถึ ง หลั ก การส าคั ญ ดั ง นี้ คื อ (๑) หลั ก
ความสอดคล้องความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์หรือบริการที่องค์การจัดหาให้
นั้น จะต้องตอบสนอง ความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ มิใช่เป็น การจัดให้แก่บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
โดยเฉพาะ มิฉะนั้น นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออานวยประโยชน์และบริการแล้ว ยัง
ไม่คุ้มค่ากับการดาเนินงานนั้นๆ ด้วย(๒) หลักความสม่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะต้องดาเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ไม่ใช่ทาๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ (๓) หลัก
ความเสมอภาค กล่าวคือ บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน
ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด (๔) หลัก
ความประหยัด กล่าวคือ ค่ าใช่จ่ายที่จะต้องใช้ในการให้บริการจะต้องไม่มาก เกินกว่าผลที่จะได้รับ
และ(๕) หลักความสะดวก กล่าวคือ บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้
ง่าย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากร ไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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บริการหรือผู้มาใช้บริการมากจนเกินไป โดยให้เอกชนมาร่วมดาเนินการแทนงานบางอย่างที่มิใช่งาน
หลัก เน้นลูกค้าหรือผู้รับบริการมีการกระจายอานาจสนับสนุนให้หน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐมีบทบาทมาก
ขึ้น (Rhodes, ๑๙๙๖)
เรวัต แสงสุริ ยงค์ (๒๕๔๗) ได้ทาการศึกษาการทาบริการอิเล็ กโทรนิกส์ : ตัว แบบส าหรับ
การให้บริการสาธารณะของไทย พบว่า การบริการรูปแบบใหม่ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Serice Delivery – ESD) มุ่งเน้นการ
ให้ บ ริ ก าร ต่ อ ประชาชน คื อ ประชาชนสามารถติ ด ต่ อ กั บ รั ฐ บาลได้ จ ากทุ ก ที่ แ ละทุ กเวลา คื อ
เปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง การให้บริการกระทาได้จากหลายช่องทางจะใช้แบบใหม่ หรือโทรศัพท์
โทรสารที่เป็ นบริการแบบเดิม รัฐบาลให้บริการประชาชนเหมือนลู กค้า ประชาชนสามารถเข้าถึง
และแนะนาข้อมูลของรัฐจากทุกหน่วยงายไปใช้กับศูนย์กลางการให้บริการของรัฐ (Government to
gateway) โดยรูปแบบของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลจาแนกได้ ๔ รูปแบบ คือ รัฐบาล
สู่ป ระชาชน (Government to Citizen-G๒C) เป็นเว็บที่บริการประชาชน ซึ่งรัฐ บาลได้รับ
ผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้เข้าหน่วยงานรัฐ เช่น การเก็บภาษี การออกใบรับรอง รูปแบบที่สอง
คือ บริการของรัฐสู่ธุรกิจ (Government to Business-G๒B) เป็นการที่รัฐบาลจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ช่องทางให้ ผู้ ป ระกอบการทาธุร กรรมกับ ภาครัฐ เช่ น การขายข้อมู ล ออกใบอนุญาต ให้ ลิ ข สิ ท ธิ์
รู ป แบบที่ส าม บริ การจากรั ฐ บาลสู่ รัฐ บาล (Government to Government G๒G)เป็ น
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ( Intra and inter administration) และรูปแบบสุดท้าย บริการ
จากรัฐบาลสู่ต่างประเทศ Government to Foreign-G๒F) เป็นบริการระหว่างรับบาลและรับหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ เช่น ประสานความร่วมมือในการลงทุนการท่องเที่ยว
๒.๖ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๑. ประวัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เทศบาลเมืองเขลางค์นครอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองลาปางมีพื้นที่ ๑๙๕.๔๙ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุ มพื้ น ที่ ๔ ตาบลประกอบด้ว ย ตาบลชมพู ตาบลปงแสนทอง ตาบลพระบาท และต าบล
กล้วยแพะ โดยมีพัฒนาการและรายละเอียดประวัติความเป็นมา ดังนี้
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ณ วันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๑๒และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ที่ ๘๖ตอนที่ ๒๒ลงวันที่ ๑๘มีนาคม ๒๕๑๒
ขณะนั้นมีพื้นที่ในการปกครอง ๔ตาบล ๓๗หมู่บ้าน พื้นที่ ๑๕๐.๑๔ตารางกิโลเมตรเขตการปกครองได้
ถูกเทศบาลนครลาปางขยายเขตเข้ามาประมาณ ๑๑ตารางกิโลเมตรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ลงวั นที่ ๒๘เมษายน ๒๕๓๔และในพระ
ราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง พ.ศ.๒๕๓๔ และประกาศในราช
กิจจานุ เบกษาเล่มที่ ๑๐๘ตอนที่ ๑๘๖ลงวันที่ ๒๔ตุล าคม ๒๕๓๔เหลื อพื้นที่ประมาณ ๑๓๙.๑๔
ตารางกิโลเมตร ๔ตาบล ๓๗หมู่บ้านและได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบลตามพระราชบัญญัติ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒พร้อมเปลี่ยนชื่อเทศบาลเป็นเทศบาลเมือง
เขลางค์นครตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๘มีนาคม ๒๕๔๗และได้มีการประกาศยุบสภา
ตาบลพระบาทมารวมเขตเทศบาลเมื่ อวันที่ ๑กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ซึ่งทาให้ มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็ น
๑๙๕.๔๙ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ตาบลประกอบด้วย ตาบลชมพู ตาบลปงแสนทอง ตาบล
พระบาท และตาบลกล้วยแพะ และมีชุมชนย่อย ๖๓ชุมชน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทาง
หลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ๖๐๔กิโลเมตร
ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีสานักงานชั่วคราว ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ , ๗๐/๑ และ ๗๐/๒
ถนนบุญโยงตาบลเวียงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้า สังคม
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สั ง คมชนบทกึ่ง เมื อ ง ระยะห่ างจากตัว เมื อ งนครล าปาง ประมาณ ๓ - ๕กิ โ ลเมตร
เนื่องจากมีพื้นที่เชื่อมต่อจากใจกลางเมืองเขตเทศบาลนครลาปางจึงมีประชาชนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่
เป็ น จ านวนมากตลอดจนเป็ น พื้ น ที่ ส่ ว นขยายทางเศรษฐกิ จ ของเมื อ งล าปาง จึ ง มี ก ารตั้ ง บริ ษั ท
ห้างร้าน โรงงาน อยู่เป็นจานวนมาก ตลอดถนนพหลโยธินซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมไปสู่จังหวัด
สาคัญทางภาคเหนือตอนบน เช่นจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ตากประกอบกับมีเส้นทางด่วน
สายกรุ ง เทพ-อิน ทร์ บุ รี ตัดผ่ านทาให้ ก ารคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ประชากรส่ ว นใหญ่ยั ง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
๒. ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตาบล
ชมพูพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น "เทศบาลเมืองเขลางค์นคร" สืบเนื่องจากเทศบาลมีจานวนประชากร
ขนาดพื้นที่และจานวนรายได้ที่เข้าหลักเกณฑ์ ต้องเลื่อนจากเทศบาลขนาดเล็กขึ้นมาเป็นเทศบาล
ขนาดกลางพร้อมๆกับได้จัดทาตราสัญลัก ษณ์ขึ้นมาใหม่สาหรับดวงตราสัญลักษณ์นี้ได้รับความกรุณา
จากผู้ ทรงคุณวุฒิ ห ลายท่านผู้ ทรงภูมิปัญญา ผู้ เฒ่ าผู้ แก่ในชุมชนต่าง ๆ ร่ว มระดมสมองพิจารณา
คัดเลือกจนได้ดวงตราสัญลักษณ์ ที่สวยงามและมีความหมาย ดังนี้
๒.๑ ดวงอาทิตย์และรัศมี หมายถึง ความสว่างไสวของแสงอาทิตย์จนเกิดประกาย
ส่องแสงอย่างรุ่งโรจน์ซึ่งแสดงถึงเมืองที่กาลังเจริญรุ่งเรืองไปด้วยแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
จนสามารถส่งไปแข่งขันยังต่างแดน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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๒.๒ องค์ธาตุ หมายถึง เมืองที่มีพุทธศาสนาประจาอยู่ซึ่งได้บรรจุพระสารีริกธาตุของ
องค์พระศาสดาไว้เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสิ่ง ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งประกอบด้วยพระรัตนตรัยอันมีองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมคาสอนและพระสงฆ์ที่เป็นสาวกขององค์พระศาสดาเพื่อที่จรรโลงสืบ
สานพุทธศาสนาตลอดไป
๒.๓ ฐานองค์ ธ าตุ จ านวน ๔ ชั้ น ซึ่ ง แต่ ล ะชั้ น หมายถึ ง ความมั่ น คง แข็ ง แรง
และความเข้มแข็งของพื้ นที่ทั้ง ๔ตาบล ประกอบด้วย ตาบลชมพูตาบลปงแสนทอง ตาบลพระบาท
และตาบลกล้วยแพะ ที่มีความมั่นคงเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น
วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมแหล่งอารยธรรมรวมทั้งแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่ วไป
ในพื้นที่ทั้ง ๔ตาบล
๒.๔ ภูเขาหมายถึง แหล่งต้นกาเนิดที่เป็นที่ตั้งของเมืองเขลางค์นครสมัยแรกเริ่ม
ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าเขาลาเนาไพร แม่น้าใหญ่น้อยหลายสาขาที่ไหลมาบรรจบลงในลาน้าแม่วัง
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและน้าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อใช้หล่ อเลี้ยงชีพชาวเมืองเขลางค์นครในอดีต
ที่ผ่านมา
๒.๕ รูปหอยสังข์ หมายถึง เส้นอาณาเขตปกครองของเมืองเขลางค์นครยุคแรกที่ตั้ง
เมืองที่มีลักษณะเป็นรูปวงรีๆ คล้ายรูปหอยสังข์ ซึ่งสมัยพระนางจามเทวีธิดากษัตริย์ละโว้เสด็จมา
ครองเมืองหริภุญชัยราว พ.ศ.๑๒๐๓ซึ่งต่อมาทรงสร้างเมืองเขลางค์นครให้เจ้าอนันตยศราชโอรสแฝด
ของพระองค์ให้มาครองเมืองและสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๑๒๒๓
๒.๖ รถม้ า พร้ อ มสารถี หมายถึ ง ผู้ น าท้ อ งถิ่ น ที่ส ามารถขั บ เคลื่ อนหรือ บริห าร
บ้านเมืองไปพร้อมกันทุกๆด้านเช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง มั่นคง
และรวดเร็วประดุจม้าที่เทียมรถและทะยานตัวออกไปและรถม้าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลาปาง จาก
อดีตถึงปัจจุบัน
๓. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
๓.๑ ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่
ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบและบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้าวังห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทาง
รถไฟ ๖๓๔กิโลเมตร และเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ๖๐๔กิโลเมตร เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร อยู่ในท้องที่อาเภอเมืองลาปาง มี่พื้นที่ ๑๙๕.๔๙ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตาบล คือ
ตาบลปงแสนทอง ตาบลชมพู ตาบลพระบาทและตาบลกล้วยแพะ
๓.๒ สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมื องเขลางค์น คร อยู่ สู ง จากระดับ น้าทะเลประมาณ ๒๖๘.๖๐ เมตร
ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้าและที่ราบเชิงเขาเป็นบางส่ว นเป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองกึ่งชนบท อุณหภูมิต่าสุด ๙.๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
สูงสุด๔๓.๘องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่าสุด - สูงสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๐.๕–๓๘.๕ องศาเซลเซียส
ปริมาณน้าฝนวัดได้เฉลี่ย ๑,๐๖๐.๕ มิลลิเมตรต่อปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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๓.๓ อาณาเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีอาณาเขตติดต่อกับตาบลและอาเภอต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลพิชัย ตาบลบ่อแฮ้วอาเภอเมืองลาปาง
และเขตเทศบาลนครลาปาง
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอแม่ทะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลพิชัยอาเภอเมืองลาปาง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอห้างฉัตรและอาเภอเกาะคา
๓.๔ การคมนาคม
ทางรถไฟมีทางรถไฟเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ -เชียงใหม่ ผ่านอาเภอเมืองลาปาง
๑ สาย
ทางรถยนต์มีเส้นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดลาปาง กับจังหวัดตาก,
ลาพูน แพร่, พะเยาและเชื่อมระหว่างอาเภอ ตาบล หมู่บ้านต่างๆได้อย่างทั่วถึงประชาชนสามารถ
เดินทางไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาล
ทางอากาศมีท่ า อากาศยานพาณิ ช ย์ ๑ แห่ ง ตั้ง อยู่ใ นหมู่ ที่ ๕ ตาบลพระบาท
อาเภอเมืองลาปางมีเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริการเป็นประจาทุกวัน
๓.๕ ลักษณะสังคมและชุมชนตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของเทศบาลเมืองเขลางค์
นครซึ่งเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้าวัง และบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาประชากรส่วนใหญ่จึงมีลักษณะ
กระจายตัวอยู่ทั่วไป จาแนกได้ดังนี้
บริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้าวัง ทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกบริเวณนี้
เป็นบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดเพราะมีความสะดวกในการคมนาคมและยังมีแหล่งน้า เพื่อ
การอุปโภคบริโภค ทาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
บริ เ วณริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข๑๐๓๖ประชากรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
"ชาวไทลื้ อ " ที่ มี วั ฒ นธรรมทางภาษาเป็ น ของตนเองซึ่ ง อพยพมาจากแคว้ น สิ บ สองปั น นามาตั้ ง
ถิ่นฐานในบริเวณนี้ตั้งแต่สมัยโบราณในปัจจุบันนี้ยังคงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาของตนเองไว้
บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๑ชุมชนในบริเวณนี้ได้แก่ บ้าน
ปงแสนทอง บ้านไร่ข่วงเปา บ้านไร่ นาน้อยบ้านทุ่งกู่ด้าย และบ้านหนองห้า
บริเวณศูนย์ร าชการจ.ลาปางเนื่องจากมีการตั้งสถาบันอุดมศึกษาและย้าย
ศูนย์ราชการจังหวัดลาปางมาตั้งในบริเวณนี้จึงมีการก่อสร้างหอพัก และหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมารองรับ
แต่ประชาชนในบริเวณนี้ยังมีไม่หนาแน่นนัก
บริเวณบ้านผาลาดซึ่งมีการตั้งบ้านเรือนอยู่สองริมฝั่งถนนลาปาง - เด่นชัย ทาง
แยกเข้าไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ โดยทิศตะวันออกเป็นกลุ่มของคนพื้นเมืองดั้งเดิมส่วนทางด้าน
ทิศตะวัน ตกของถนนเป็ น ที่ตั้ งถิ่น ฐานของกลุ่ ม ชนชาวเย้ าที่อาศัยอยู่ รวมกลุ่ มกั นและยังคงรักษา
เอกลักษณะทางวัฒนธรรมของชนชาวเย้าทั้งวัฒนธรรมทางด้านภาษาและการแต่งกาย
๓.๖ การแบ่งเขตการปกครองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น
๔ตาบล ๖๓ชุมชนจานวนประชากรทั้งหมด ๖๐,๒๘๗คน แยกตามลักษณะการปกครองดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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ตาบล
ชมพู
ปงแสนทอง
กล้วยแพะ
พระบาท
รวม

จานวน
๒๐ ชุมชน
๒๑ ชุมชน
๖ ชุมชน
๑๖ ชุมชน
๖๓ ชุมชน

ประชากร
ชาย
หญิง
๒๐,๔๒๕ คน ๙,๖๔๖ คน ๑๐,๗๗๙ คน
๑๗,๔๘๘ คน ๘,๓๕๙ คน
๙,๑๒๙ คน
๙,๐๖๑ คน ๔,๓๖๕ คน
๔,๖๙๖ คน
๑๓,๐๔๖ คน ๖,๒๓๙ คน ๖,๘๐๗ คน
๖๐,๐๒๐ คน ๒๘,๖๐๙ คน ๓๑,๔๑๑ คน

จานวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕๑,๑๓๘ คนที่มา: งานทะเบีย นราษฎร ส านักปลัดเทศบาล ณ
เดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๗ การไฟฟ้า ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลาปางเป็น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครกระจายทั่วไป
ตามตาบลหมู่บ้านต่าง ๆปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
๓.๘ การประปา ปั จ จุ บั น การประปาในเขตเทศบาลเมื อ งเขลางค์ น ครอยู่ ใ น
ความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลาปางเป็นบางส่วนและมีการจัดทาประปาหมู่บ้าน
และใช้น้าบาดาลจากการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค
๓.๙ ด้านเศรษฐกิจ จากสภาพทาเลที่ตั้งของเทศบาลเมืองเขลางค์นครและมีทางหลวง
แผ่ นดิน เชื่อมระหว่างจั ง หวั ดตัดผ่ านหลายสายสภาพเศรษฐกิจท้ องถิ่นสามารถแบ่งได้ ๓ประเภท
กล่าวคือ
เกษตรกรรม: ประชาชนส่ ว นใหญ่ที่ป ระกอบอาชี พเกษตรกรรมจะท า
การเพาะปลูกข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสงและแตงโม โดยพื้นที่ทาการเกษตรจะกระจายอยู่ทุกตาบล
อุตสาหกรรม: ส่วนใหญ่ประกอบอุตสาหกรรมผลิตเซรามิคเครื่องปั้นดินเผา
และอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น อุสาหกรรมผลิตอาหารกระป๋อง, อุตสาหกรรมกลึงและแกะสลักไม้
และอุ ต สาหกรรมท าเส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ย ว เป็ น ต้ น โดยมี จ านวนโรงงานในเขตพื้ น ที่ ข องเทศบาลเมื อ ง
เขลางค์นคร รวมทั้งสิ้น ๑๐๐แห่ง
พาณิชยกรรม: ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครและ
ประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางท่องเที่ยวแวะพักมีจานวนสูงจึงทาให้เกิดการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทร้านอาหารจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น ทั้งในบริเวณตาบลพระบาท,
ตาบลชมพูและตาบลปงแสนทอง โดยอัตราเฉลี่ ยการประกอบพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ ๓๐
ของประชากรทั้งหมด
๓.๑๐ การศึ ก ษา เทศบาลเมื อ งเขลางค์ น ครไม่ มี ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด แต่ ไ ด้ ใ ห้
การสนับสนุนสถานศึกษาที่ตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้
๓.๑๐.๑ โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
จานวน ๑๐ แห่ง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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(๑) โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย
(๒) โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง
(๓) โรงเรียนบ้านกาด
(๔) โรงเรียนบ้านสาเภา
(๕) โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง
(๖) โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น
(๗) โรงเรียนบ้านกาศเมฆ
(๘) โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า
(๙) โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
(๑๐) โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
นอกจากนี้เทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบอยู่จานวน ๑๒ แห่ง ดังนี้
๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย
หมู่ที่ ๕ ตาบลปงแสนทอง
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด
หมู่ที่ ๗ ตาบลปงแสนทอง
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย
หมู่ที่ ๔ ตาบลปงแสนทอง
๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน
หมู่ที่ ๒ ตาบลชมพู
๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ ๔ ตาบลชมพู
๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง
หมู่ที่ ๘ ตาบลชมพู
๗) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง
หมู่ที่ ๓ ตาบลพระบาท
๘) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด
หมู่ที่ ๒ ตาบลพระบาท
๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้า
หมู่ที่ ๗ ตาบลพระบาท
๑๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดม่อนจาศีล หมู่ที่ ๑ ตาบลพระบาท
๑๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด
หมู่ที่ ๔ ตาบลพระบาท
๑๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตาบลกล้วยแพะ
๓.๑๑ ศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธและนับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหม์ ฮินดู ซิกซ์เป็นบางส่วน
๓.๑๑.๑ วัดในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
จานวน ๔๕ แห่ง
๓.๑๑.๒ สานักสงฆ์
จานวน ๓ แห่ง
๓.๑๑.๓ โบสถ์คริสเตียน
จานวน ๔ แห่ง
๓.๑๒ ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เทศบาลเมื อ งเขลางค์ น ครมี ข นบธรรมเนี ย ม
ประเพณีของตนเองที่สื บ ทอดกัน มาตั้งแต่ อดีตกาลมีภ าษาท้องถิ่นของชาวไทยล้ า นนา ประเพณี
ที่สาคัญ คือ
๓.๑๒.๑ ประเพณีการบวช
๓.๑๒.๒ ประเพณีเรียกขวัญ
๓.๑๒.๓ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายนของทุกปี)
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๓.๑๒.๔ การฟ้อนผี เดือน ๕ - เดือน ๗เหนือ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน)
๓.๑๒.๕ การทอดกฐินผ้าป่า
๓.๑๒.๖ ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร)ระหว่างเดือนสิบสองเป็ง
(วันเพ็ญเดือนสิบสอง) - เดือนเกี๋ยงเป็ง (วันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด)
๓.๑๒.๗ ประเพณีลอยกระทง
๓.๑๒.๘ การทาบุญถวายเทียนพรรษา
๓.๑๒.๙ ประเพณีตานข้าวใหม่
๓.๑๓ การสาธารณสุ ข เทศบาลเมืองเขลางค์นครไม่มีสถานบริการสาธารณสุ ข
ในความดูแลแต่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข จานวน ๙คนที่รับผิดชอบงานตามภารกิจที่
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบด้วย งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่องานสัตวแพทย์ และงานกองทุนสุขภาพ โดยมีเครือข่ายการดาเนินงานด้านสาธารณสุข คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จานวน ๗ แห่ง
มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)จานวน ๑,๔๕๒คน
นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสะอาด การควบคุ ม มลพิ ษ
การขนเก็บขยะมูลฝอย การกาจัดขยะมูลฝอย และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
๓.๑๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้าแม่น้าสาคัญที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คือ แม่น้าวัง
ที่ไหลผ่านช่วงตาบลปงแสนทอง และตาบลชมพู เป็นระยะทางประมาณ ๑๒กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมี
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร อาทิ ห้วยพูนก ห้ว ยป่านาด ทะเลสาบวังเฮือ สถานีสูบน้าลาปางกลาง
ตะวันตก สถานีสูบน้าบ้างวังแคว้ง และโครงการสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มทานาบ้านกล้วย
ขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครปัจจุบันเทศบาล
ดาเนินการจัดเก็บขยะเอง มีปริมาณ ๔๐ – ๔๕ ตันต่อวัน และจ้างเหมาเอกชนในการกาจัดขยะ โดยมี
บ่อกาจัดตั้งอยู่ในตาบลกล้วยแพะจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมีการประกอบกิจการพานิชย์และ
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทาให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกศราภรณ์ สั ต ยาชั ย (๒๕๔๖) ได้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ
การให้บริการ แบบ (One Stop Service) จุดเดียวเบ็ดเสร็จของสานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า
๑. ประชาชนผู้ มาใช้บริการ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการโดยส่ วนรวม
อยู่ในระดับมาก
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๒. ประชาชนผู้ มาใช้บ ริการที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่ อเดื อน ฝ่ ายที่มาขอใช้
บริการสานักงานเขตที่มาขอใช้บริการที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการไม่แตกต่างกัน
๓. ประชาชนผู้ ม าใช้ บริ ก ารที่ มี การศึก ษาแตกต่ า งกั น มีค วามพึ งพอใจเกี่ย วกั บ
การให้ บ ริ การที่แตกต่างกัน อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยที่ประชาชนที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการแตกต่างจากประชาชน
ที่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
๔. ประชาชนที่ มาขอใช้ บริ การมีข้อ คิด เห็ น และข้อเสนอแนะด้า นการให้ บริ การ
ณ ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คือ ควรเพิ่มจานวนเก้าอี้นั่งรอ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบในการติดต่อราชการให้มากขึ้น ควรเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดต่อราชการ ด้านอาคาร
สถานที่ คื อ ที่ จ อดรถไม่ เ พี ย งพอ สถานที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารคั บ แคบ และควรมี เ จ้ า หน้ า ที่ อ าน วย
ความสะดวกในการจอดรถให้ มากกว่า นี้ ด้านเกี่ยวกับเจ้า หน้าที่ผู้ ให้ บริการ เสนอว่ามีจานวนไม่
เพียงพอและควรมีหน่วยงานให้คาปรึกษาโดยเฉพาะ
ณั ฐ วุ ฒิ พิ ริ ย ะจิ ร ะอนั น ต์ (๒๕๔๔) ได้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ
การให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อ
การให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่ในงานด้านการศึกษาและกองคลังตามลาดั บ สาหรับกอง
สาธารณสุขและกองช่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับน้อ ยในรายละเอียดของ
งานด้า นกองการศึ กษามีค วามพึง พอใจในระดับ มากทุก ด้า น ส าหรับด้ านกองคลั ง พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากทุกอย่าง ยกเว้นด้านอากรสัตว์ งานพัฒนาชุมชน และงาน
สังคมสงเคราะห์ ที่มีอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย แต่สาหรับงานกองสาธารณสุขและงาน กองช่างใน
รายละเอียดของทุกงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยในทุกด้าน
ส าหรั บ ความพึงพอใจในด้ านการบริก าร ด้านค่าธรรมเนี ยม ด้านสถานที่ ด้านพนัก งาน
ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ด้ า นอุ ป กรณ์ ด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และด้ า นขั้ น ตอนที่ ใ ห้ บ ริ ก าร พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องการติดต่อสื่อสารและสถานที่ในระดับความพึงพอใจมาก สาหรับ
ด้านพนั ก งาน ด้ านการบริ ก าร ด้า นอุ ปกรณ์ ด้ านขั้นตอนการให้ บ ริก ารและด้านค่าธรรมเนี ยมมี
ความพึ ง พอใจน้ อ ย ตามล าดั บ ด้ า นการบริ ก าร ด้ า นพนั ก งาน ด้ า นอุ ป กรณ์ ด้ า นสถานที่ ด้ า น
การติดต่อสื่อสารและด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับปัญหาน้อย ตามลาดับ
บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (๒๕๔๖) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ต่อผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ในแต่ละด้าน คือ มีความพอใจด้านคุณสมบัติของผู้บริหารในระดับมาก
มีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และด้านผลงานของผู้บริหารในระดับปานกลางปัจจัย
ส่วนตัวของประชาชนประกอบด้วยอายุ ระดับการศึกษาและภูมิลาเนามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
ผู้บริหาร
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ทิรัศม์ชญาพิพัฒน์เพ็ญและคณะ (๒๕๕๗)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิท ธิ ผลของการปฏิบั ติ ร าชการของเทศบาลนครสงขลาการวิ จัยครั้ งนี้เพื่ อศึกษาเรื่อ ง
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ร าชการของเทศบาลนครสงขลา มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของเทศบาล
นครสงขลา เพื่อ ศึกษาความต้ องการและความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ย วกับ การให้ บ ริการของ
เทศบาลนครสงขลา และเพื่ อศึกษาปั ญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกั บ
การให้บริการของเทศบาลนครสงขลา ประชากรสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มารับ
บริการโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่มารับบริการจากเทศบาลนคร
สงขลา รวมทั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลนครสงขลา โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ หรื อ ตาม
ความสะดวก ทั้งหมด ๔๐๐คน ใช้ตัวสถิติวิเคราะห์ คือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ ๓๙๐คนไม่สามารถนับค่าได้จานวน๑๐คนผลการวิจัยพบว่า
๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการพบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ
การให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม
และงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่
ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร์
ตามลาดับ
๒. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ
การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งาน
เคาน์เตอร์เซอร์วิสศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมี
ระดั บ ความพึง พอใจมาก ได้ แ ก่ศู น ย์ บ ริก ารสาธารณสุ ข ศู นย์ เ ตาหลวง และงานทะเบี ย นราษฎร์
ตามลาดับ
๓. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วน
หน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูน ย์เตา
หลวงงานทะเบียนราษฎร์และศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษตามลาดับ
๔. ด้านผลสัมฤทธิ์การให้ บริการ พบว่า ประชาชนผู้ มารับบริการมีความพึงพอใจด้าน
ผลสัมฤทธิ์การให้บริการ ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วน
หน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตา
หลวง ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ และงานทะเบียนราษฎร์ตามลาดับ
๕. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทุกด้าน รวมทุกหน่วยงาน พบว่าประชาชนผู้มารับ
บริการของเทศบาลนครสงขลามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งาน
เคาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส ส่ ว นหน่ ว ยงานที่ ป ระชาชนผู้ ม ารั บ บริ ก ารมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมาก ได้ แ ก่
ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ศู น ย์ เ ตาหลวงศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ศู น ย์ ส ระเกษ และงานทะเบี ย น
ตามลาดับ
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๖. ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะ พบว่ า ควรเพิ่ มที่ จ อดรถในการให้ บ ริก าร อยากให้ เ พิ่ ม
หนังสือพิมพ์รายวันไว้บริการระหว่างรอตรวจ เพิ่มเตียงผู้ป่วยให้มากขึ้น/รถพยาบาลประจา อยากให้มี
ยามประจา/ไฟฟ้าหน้ากาแพงประตูเจ้าหน้าที่ควรมีเครื่องแบบที่ชัดเจนเป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อ
ป้องกันการสับสนระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้ใช้บริก าร การเรียกชื่ออยากให้เรียกซ้า๒ครั้ง หรือ
ใช้ไมโครโฟนก็ได้เพื่อสะดวกแก่การได้ยิน เพราะอาจมีบางท่านที่มีปัญหาทางหูการเรียกชื่อให้เสียงดัง
กว่านี้
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บทที่ ๓
วิธีการประเมินผล
การติ ด ตามประเมิ น ผลครั้ ง นี้ จ ะใช้ ก รอบที่ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทยกาหนดเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ โดยจะต้องมี
ความสอดคล้องกับคู่มือการติดตามประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะดาเนินการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เฉพาะที่ปรากฏในแผนพัฒนา ๔ ปี
(๒๕๖๑- ๒๕๖๔) โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ ๖ ด้านและโครงการตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปี ๒๕๖๑(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ที่สาคัญจะมุ่งเน้นพั ฒนากลไก
การติดตามและประเมินผลภายในเทศบาลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ เข้าใจถึงระบบและกระบวนการในการติดตามและประเมินผลภายในเพื่อที่จะสามารถดาเนิน
การติดตามและประเมินผลด้วยตนเองในอนาคต
๓.๑ รูปแบบการประเมิน
การติดตามประเมินผลครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่ วนร่ว มของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการและด้วยข้อจากัดด้านเวลาและพื้นที่ที่กว้าง ทีมติดตามประเมินผลจึงจัดกระบวนการ
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑. ขั้ น ตอนการท าความเข้ า ใจร่ ว มกั น ถึ ง แนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลระหว่ า งที ม
ประเมิ น ผลภายนอกและที ม ประเมิ น ผลภายในของเทศบาล เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยในเทศบาลได้ เ ห็ น
ความสาคัญ และทราบแนวทางของการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะให้ทุกคนให้ความร่วมมือและเข้า
มามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้
๒. ขั้นการประเมินผลการดาเนินงาน เป็นขั้นการวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นภาพรวมและแต่ ล ะรายยุ ท ธศาสตร์ โดยเน้ น ที่ ค วามเหมาะสมของกระบวนการ
ดาเนินงานที่จะนาไปสู่การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชน รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาล
โดยทีมติดตาม
๓. บทเรียนสาคัญที่ได้รับจากการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แล้วนาสิ่งที่ได้รับไปพัฒนา
และปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
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๓.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลทีมติดตามและประเมินผลจะใช้วิธีการหลายวิธีประกอบกัน ได้แก่
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เ กี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี (๒๕๖๑ ๒๕๖๔) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการดาเนินงานราย
กิจกรรมรายงานการติดตามประเมินผลภายใน
๒.การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แบบสอบถามโดย
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งจากประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งเขลางค์ น ครใน ๔ ต าบล โดยมี ร ายละเอี ย ด
การกระจายของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
๑. ตาบลชมพู
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อหมู่บ้าน
ย่าเป้า
ฟ่อน
ศาลาดอน
ศรีหมวดเกล้า
กาดเมฆ
ศรีปงชัย
ชมพู
หนองยาง
แพะดอนตัน
ต้า
ลาปางกลาง
ตะวันออก
๑๒
ร้อง
๑๓
ป่าแลว
๑๔
หนองเจริญ
อยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
รวม

จานวนประชากร
๑,๓๘๒
๒,๘๕๐
๑,๑๕๘
๒,๓๐๙
๒,๑๕๗
๔๐๘
๑,๒๔๑
๑,๔๗๐
๑,๕๗๑
๑,๙๕๑
๑,๔๘๘

ร้อยละ
๒.๔๖
๑.๗๕
๓.๓๖
๒.๑๒
๒.๒๒
๗.๓๕
๓.๑๔
๒.๗๒
๒.๘๐
๒.๓๐
๒.๘๘

กลุ่มตัวอย่าง
๓๔
๕๐
๓๙
๔๙
๔๘
๓๐
๓๙
๔๐
๔๔
๔๕
๔๓

๑,๑๒๖
๗๔๙
๔๐๘
๑๔๙
๒๐,๔๑๗

๓.๔๖
๕.๐๗
๘.๕๗
๑๘.๗๙
๒.๙๓

๓๙
๓๘
๓๕
๒๘
๖๐๐
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๒. ตาบลกล้วยแพะ
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อหมู่บ้าน
กล้วยหลวง
กล้วยแพะ
กล้วยม่วง
หัวฝาย
กล้วยกลาง
รวม

จานวนประชากร
๒,๖๙๙
๒,๑๕๐
๑,๓๑๓
๑,๗๓๑
๑,๑๗๑
๙,๐๖๔

ร้อยละ
๕.๑๘
๖.๐๔
๘.๖๐
๖.๗๕
๘.๕๓
๖.๖๑

กลุ่มตัวอย่าง
๑๔๐
๑๓๐
๑๑๓
๑๑๗
๑๐๐
๖๐๐

จานวนประชากร
๑,๓๕๓
๑,๗๘๘
๑,๕๐๔

ร้อยละ
๓.๙๙
๓.๐๗
๓.๕๙

กลุ่มตัวอย่าง
๕๔
๕๕
๕๔

๑,๔๐๗
๒,๒๒๘
๑,๓๘๔
๑,๘๔๒
๒,๐๘๖
๑,๓๑๗
๗๖๓
๑,๘๑๗
๑๗,๔๘๙

๓.๙๐
๒.๕๑
๓.๙๐
๓.๐๙
๒.๖๓
๔.๑๗
๖.๕๕
๓.๐๒
๓.๔๓

๕๕
๕๖
๕๔
๕๗
๕๕
๕๕
๕๐
๕๕
๖๐๐

๓. ตาบลปงแสนทอง
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อหมู่บ้าน
ปงแสนทอง
หมอสม
ลาปางกลาง
ตะวันตก
ป่ากล้วยป่าตัน
ไร่น้อย
ทุ่งกู่ด้าย
กาด
สบตุ๋ย
แม่กืย
หนองห้าตะวันตก
ไร่ข่วงเปา
รวม
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๔. ตาบลพระบาท
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อหมู่บ้าน
ป่าขาม
บุญเกิด
โทกหัวช้าง
ผาลาด
หนองปล้อง
กอกชุม
หนองห้า
ตะวันออก
หัวทุ่งสามัคคี
รวม

จานวนประชากร
๑,๔๑๐
๓,๐๖๘
๑,๖๘๔
๑,๒๒๘
๙๓๙
๑,๙๙๑
๑,๖๕๓

ร้อยละ
๕.๓๑
๒.๖๔
๔.๙๘
๕.๙๔
๖.๐๗
๔.๑๖
๔.๗๗

กลุ่มตัวอย่าง
๗๕
๘๑
๘๔
๗๓
๕๗
๘๓
๗๙

๑,๐๕๘
๑๓,๐๓๑

๖.๔๒
๔.๖๐

๖๘
๖๐๐

๓.๓ การวิเคราะห์และนาเสนอผลการประเมิน
๓.๓.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
๑. การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ เชิงพรรณนาจากข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)
๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็ จ รู ป วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามที่ เ ก็ บ รวบรวมจากประชาชนในพื้ น ที่ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
๓.๓.๒ การน าเสนอผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ผ ลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบจากแหล่งต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้
การดาเนินเกิดผลสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
โดยเน้นการวิเคราะห์อธิบายสภาพของปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการและเป้าหมาย
ของการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์
ระดับ การแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใช้ม าตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ด (Likert’s scale) จะ
แบ่งมาตราส่วนออกเป็น ๕ ลาดับ คือ
ค่าเฉลี่ ย ระดับ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมือ งเขลางค์นคร ๑-๑๐
คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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คะแนน
๘.๐๑-๑๐.๐๐
๖.๐๑-๘.๐๐
๔.๐๑-๖.๐๐
๒.๐๑-๔.๐๐
๐.๐๑-๒.๐๐

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดาเนิน
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะใช้เกณฑ์คะแนน ดังนี้
คะแนน
๒.๕๐-๓.๐๐
๑.๕๐-๒.๔๙
๑.๐๐-๑.๔๙

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

๓.๓.๓ การวิจัยนี้จะใช้การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ ดังนี้
การใช้แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์ ได้แก่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อการดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง
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หน้า ๔๔

บทที่ ๔
ผลการประเมินผล
ในบทนี้ผู้ศึกษาจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลส่วนต่างๆ คือ การเก็บข้อมูล
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนต่อผล
การดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีประเด็นการนาเสนอแบ่งเป็น ๓ ส่วนดังนี้คือ
ส่วนที่ ๑ การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ส่ ว นที่ ๒ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อยุ ทธศาสตร์ ๖ ด้า นและการดาเนิ น งานของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑
ส่วนที่ ๓ ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ส่วนที่ ๑ การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔.๑ ผลการติดตามการดาเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
แผนงาน/โครงการที่ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นาเทศบาลเมือ งเขลางค์น ครสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) รวมฉบับเพิ่ม ครั้งที่ ๑ – ๔ และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้ ง ที่ ๑ – ๕ จ านวนทั้ ง สิ้ น ๓๐๓ โครงการ งบประมาณ
577,279,913.-บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้ วน) ซึ่ง
จากการติด ตามผลการดาเนิ น งานของเทศบาล ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาล ฯ
สามารถมานาโครงการมาปฏิบั ติได้ โดยการนาโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม
จานวนทั้งสิ้น ๑๙๖ โครงการ งบประมาณในการดาเนินการ 272,943,279.50- บาท แยกเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

โครงการ
ในแผน ฯ

๑.ยุทธศาสตร์
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานการ
บริการ
สาธารณะและ
พัฒนาระบบ
ผังเมือง

149

โครงการ
ที่นามา
ดาเนิน
งาน
๘๐

คิดเป็น
ร้อยละ

งบประมาณ
ในแผน ฯ

53.69

365,523,200

งบประมาณ
ที่นามาพัฒนา

คิดเป็น
ร้อยละ

๑๑๒,๑๙๖,1๐๐ 30.69

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

คิดเป็น
ร้อยละ

41,885,510 37.33
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

โครงการ
ในแผน ฯ

คิดเป็น
ร้อยละ

งบประมาณ
ในแผน ฯ

๓๒

โครงการ
ที่นามา
ดาเนิน
งาน
๒๖

๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน
๓.ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
การบริหาร
จัดการองค์กร
และชุมชนเพื่อ
มั่นคงและเป็น
ธรรมในสังคม
๔. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สนับสนุน
ส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของภาค
เกษตร
โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
สินค้าเกษตร
๕. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม คุณภาพ
ชีวิตและความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
๖. ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

งบประมาณ
ที่นามาพัฒนา

คิดเป็น
ร้อยละ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

คิดเป็น
ร้อยละ

๘๑.๒๕

๒๓,๐๘๑,๘๘๘

๑๗,๖๓๗,๒๐๐ ๗๖.๔๑

๑๖,๑๘9,๙๙๔ ๙๑.๗๖

๔3

๓๕

81.40

๑6,๖๖๖,๒๐๐

๗,40๑,๔๐๓.๕๐ 44.41

4,061,865.50 54.88

๑๐

๔

๔๐.๐๐

๗,๘๕๐,๐๐๐

๒,๒๔๔,๘๐๐ ๒๘.๖๐

๕5

๔๔

80.00

๑๓1,898,๖๒๕

๑๒๓,๖83,79๔ ๙3.77

๑๔

๗

๕๐.๐๐

๓๒,๒๖๐,๐๐๐

9,780,000 30.32

๓03

๑๙๖

๖4.69

577,279,913

๑๔๗,๓๑๘ ๖.๕๖

๑๑๒,๗89,645 ๙๑.19

3๙๙,๑33

4.08

272,943,279.50 ๔7.28 175,473,465.50 64.29

ตารางแสดงข้อมูลโครงการพัฒนา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ
จ านวนทั้ งสิ้ น ๑๑๒ โครงการ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น งาน ๔๒ โครงการ ยั ง ไม่ ไ ด้ด าเนิน การ ๓๓
โครงการ และโครงการที่ยกเลิกการดาเนินการ จานวน ๙ โครงการ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

จานวน
โครงการ

๑ . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐานการบริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบ
ผังเมือง
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อย่างยั่งยืน
๓. ยุ ท ธศาสตร์ เ สริ ม สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง การบริ ห าร
จั ด การองค์ ก รและชุ ม ชน
เพื่อ มั่น คงและเป็ นธรรมใน
สังคม
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาค
เกษตรโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร
๕. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
สั ง คม คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ความเข้มแข็งของชุมชน
๖. ยุทธศาสตร์ก ารอนุรัก ษ์
ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รวม

การดาเนินงาน
ดาเนิน
การแล้ว
เสร็จ

ร้อยละ

ระหว่าง
ดาเนิน
การ

ร้อยละ

ยังไม่ได้
ดาเนิน
การ

ร้อยละ

ยกเลิก

ร้อยละ

๘๐

๒๔

๓๐.๐๐

๒๘

๓๕.๐๐

๒๘

๓๕.๐๐

๐

๐

๒๖

๒๓

๘๘.๔๖

๑

๓.๘๕

๐

๐

๒

๗.๖๙

๓๕

๒๖

๗๔.๒๙

๙

๒๕.๗๑

๐

๐

๐

๐

๔

๒

๕๐.๐๐

๒

๕๐.๐๐

๐

๐

๐

๐

๔๔

๓๔

๗๗.๒๗

๑

๒.๒๗

๒

๔.๕๕

๗

๑๕.๙๑

๗

๓

๔๒.๘๖

๑

๑๔.๒๘

๓

๔๑.๘๖

๐

๐

๑๙๖

๑๑๒

๕๗.๑๔

๔๒

๒๑.๔๓

๓๓

๑๖.๘๔

๙

๔.๕๙

ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานโครงการพัฒนา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ
ผังเมือง บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ – ๒ และครั้งที่ ๔ บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ – ๓ รวมจานวน ๑๔๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 365,523,200.-บาท
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออนุมัติใช้เงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมจานวน ๘๐ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๑๙๖,1๐๐.- บาท
ซึ่งมีโ ครงการที่ดาเนิ นการแล้ว เสร็ จ จานวน ๒๔ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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จ านวน ๒๘ โครงการ โดยขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยกรณี ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ก่ อ นสิ้ น
ปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน
๒๘ โครงการ ซึ่งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งสภาเทศบาลเมือง
เขลางค์นครให้ความเห็นชอบแล้ว
๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน บรรจุ
ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ รวม
จานวน ๓๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,๐๘๑,๘๘๘.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน 2๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๓๗,๒00.-บาท ซึ่งมี
โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๒๓ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑
โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว และโครงการที่ยกเลิกการดาเนินการ จานวน ๒ โครงการ คือ ๑)
โครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และ ๒) โครงการจัด
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการอยู่ในระหว่างการเก็บคะแนนผล
การเรียนและสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม
จานวนที่กาหนดไว้ ทาให้เป้าหมายลดน้อยลงจากจานวนที่กาหนดมาก และหากดาเนินโครงการตาม
จานวนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะเกิดความไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้
๔.๑.๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อ
ความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๔ - ๕ และบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ รวมจานวน 43 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
๑6,๖๖๖,๒๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๓๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,401,๔๐๓.๕๐.- บาท ซึ่งมีโครงการที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
๒๖ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๙ โครงการ
โดยขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
แล้ว
๔.๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เขลางค์น ครสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และบัญชีการเปลี่ ยนแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ รวมจานวน ๑๐ โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 7,๘๕๐,๐๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๔๔,๘00.- บาท ซึง่ โครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ ๒ โครงการ และโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒ โครงการ โดยขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผู กพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นแล้ว
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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๔.๑.๕ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ – ๒ บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๕ รวมจานวน 55 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓1,898,๖๒๕.- บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน 4๔ โครงการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1๒๓,๖83,79๔.- บาท ซึ่งมีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ๓๔ โครงการ โครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ ๑ โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ๒ โครงการ
และโครงการที่ ย กเลิกการดาเนิ น โครงการ จานวน ๗ โครงการ คือ ๑) โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรการจัดตั้ง ๒) โครงการสนับสนุนป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันแลแก้ไขปัญหาไฟป่าให้แก่อาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว
เพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่า ๓) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อน และ
ชุมชนบ้านชมพู) ๕) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานวัดลาปางกลางตะวันตก
เนื่องจากสานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ
กาหนดในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นช่วงแห่งการถวายความอาลัยและจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๖) โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพยาติด เนื่องจากศูนย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ และเทศบาลเมือง
เขลางค์นครเป็นหน่วยงานสนับสนุนโดยการติดตามผู้ผ่านการบาบัด ดังนั้นในปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ จึงไม่มีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณ และ ๗) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (กิจกรรมค่าใช้จ่ายสาหรับการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบาบัดฟื้นฟู)
๔.๑.๖ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ และ
ครั้งที่ ๔ บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ครั้ งที่ ๑ รวมจ านวน 1๔ โครงการ เป็น เงินทั้งสิ้ น ๓๒,๒๖๐,000.- บาท บรรจุในเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๗ โครงการเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
9,780,000.- บาท ซึ่ง มีโ ครงการที่ ด าเนิน การแล้ ว เสร็จ ๓ โครงการ โครงการที่ อยู่ร ะหว่า ง
ดาเนินการ จานวน ๑ โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ๓
โครงการ ซึ่งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งสภาเทศบาลเมือง
เขลางค์นครให้ความเห็นชอบแล้ว
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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๔.๒ สรุปผลการติดตาม
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ – ๔ และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ – ๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวม
ทั้งสิ้น ๑๙๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒72,943,29๗.๕๐.- บาท ดังนี้
๔.๒.๑ ประเด็นการติดตามด้านระยะเวลา ปรากฏว่ามีโครงการที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จทั้งสิ้นจานวน ๑๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน
๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๓๓ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๘๔ และยกเลิก จานวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๙
๔.๒.๒ ประเด็นการติดตามด้านค่าใช้จ่าย ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 175,473,465.๕๐.- บาท จากงบประมาณดาเนินการของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๒72,943,29๗.๕๐.-บาท ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 64.29 งบประมาณในโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 34,32๕,๐๗๔.- บาท
งบประมาณที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๔9,939,055.-บาท และงบประมาณที่ยกเลิกการดาเนิน
โครงการ จานวน ๘๒๕,๐๐๐.-บาท โดยเป็นโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง, การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน , การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อความ
มั่นคง และเป็นธรรมในสังคม,การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน และการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๓ สรุปผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
จากการประเมินผลงานแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ ปี
(พ.ศ. ๒๕6๑– ๒๕๖๔) , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับ
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ –๔ และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔) ครั้ ง ที่ ๑ – ๕ โครงการตามประเด็ นการประเมิ น ผลว่ า โครงการในแผนพั ฒ นาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน บรรลุวัตถุประสงค์สาขาการพัฒนาที่กาหนดไว้ดังนี้
๔.๓.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ
ผังเมือง
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
 พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน
 พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนา
ระบบผังเมือง บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๕๐

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ – ๒ และครั้งที่ ๔ บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ – ๓ จานวน ๑49 โครงการ งบประมาณ 365,523,๒๐๐.บาท นาไปปฏิบัติจ านวน ๘๐ โครงการ งบประมาณ ๑๑๒,๑๙๖,1๐๐.- บาท ส่ว นใหญ่เป็น
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและถนน ระบบระบายน้า ขยายเขตประปา และขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะโดยสามารถบรรลุตามแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และ
พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน
๔.๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม
 พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์
 พั ฒ นาผู้ สู ง อายุ ใ ห้ มี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม มี คุ ณ ภาพมี คุ ณ ค่ า
สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
 สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้
ที่หลากหลาย
โครงการตามยุ ทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
รวมจานวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๐๘๑,๘๘๘.- บาท นาไปปฏิบัติจานวน 2๖ โครงการ
งบประมาณ ๑๗,๖๓๗,๒๐๐.- บาท ส่ วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข
และสร้างสรรค์พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่าสามารถ
ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนสามารถบรรลุตามแนวทางที่กาหนดทั้ง 6 ข้อและมีโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ และโครงการที่ยกเลิกดาเนินการ จานวน ๒ โครงการ
๔.๓.๓ ยุทธศาสตร์ เสริ มสร้ างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน
เพื่อความมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม
 ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
และวัฒนธรรมประชาธิปไตย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๕๑

 พัฒ นาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อความมั่นคง
และเป็นธรรมในสังคม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๔ - ๕ และบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์
นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ รวมจานวน 43 โครงการ งบประมาณ ๑6,๖๖๖,๒๐๐.บาท นาไปปฏิบัติ จานวน ๓5 โครงการ งบประมาณ ๗,40๑,๔๐๓.๕๐- บาท สามารถบรรลุตาม
แนวทางที่กาหนดไว้ทั้ง 6 ข้อ ถึงแม้ว่าจะมีโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ๙ โครงการ
๔.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร
 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ภาคเกษตรทั้ ง ระบบ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ
 ส่ ง เสริ ม ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง และสร้ า ง กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย และสถาบั น ทาง
การเกษตร
 ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เขลางค์น ครสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และบัญชีการเปลี่ ยนแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ รวมจานวน ๑๐ โครงการ
งบประมาณ ๗,๘๕๐,๐๐๐.-บาท นาไปปฏิบัติจานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๒๔๔,๘๐๐.-บาท
สามารถบรรลุตามแนวทางที่กาหนดไว้ เพียง 2 ข้อ ถึงแม้ว่ามีโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ๒
โครงการ
๔.๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของการ
ท่องเที่ยวในระดับชุมชน
ส่ ง เสริ ม กระบวนการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ ว ยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
และกระบวนการธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนตามแนวทางปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของคนในชุ ม ชนอย่ า งเป็ น องค์ ร วมและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณการในทุกระดับ
เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑
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 เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
ทีบ่ รรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ – ๒ บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๕ รวมจานวน 55 โครงการ งบประมาณ ๑๓1,898,๖๒๕.-บาท นาไปปฏิบัติ
จานวน 4๔ โครงการ งบประมาณ 1๒3,๖83,79๔.- บาท สามารถบรรลุตามแนวทางที่กาหนดไว้
ทั้ง 7 ข้อถึงแม้ว่ามีโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ ๒ โครงการ
และโครงการที่ยกเลิกการดาเนินการโครงการ ๗ โครงการ
๔.๓.๖ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน
 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้าเสียในชุมชน
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน
 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการสาธารณะในชุมชน
โครงการตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ และ
ครั้งที่ ๔ บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ครั้งที่ ๑ รวมจานวน 1๔ โครงการ งบประมาณ ๓2,๒๖0,000.-บาท นาไปปฏิบัติ จานวน ๗
โครงการ งบประมาณ 9,78๐,000.-บาท สามารถบรรลุ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ เพี ยง 4 ข้ อ
ถึงแม้ว่าจะมีโครงการที่ อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ จานวน ๑ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ ๓ โครงการ
๔.๔ สรุปผลการประเมินการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๔.๔.๑ การประเมิน การดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมฉบับ
เพิ่มเติม จานวน ๑๙๖ โครงการ จานวนงบประมาณที่ได้รับ 272,086,997.50 บาท จานวน
งบประมาณที่เบิกจ่าย 184,518,815.50 บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๒ ของงบประมาณโครงการ
ที่ได้รับ จานวนครุภัณฑ์ ๙๐ รายการ จานวนงบประมาณที่ได้รับ ๑๓,๗๐๓,๘๖๐ บาท
จานวนที่เบิกจ่าย ๙,๘๕๒,๕๗๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๐ ของงบประมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับ ดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๕๓

ผลการดาเนินการ
งบประมาณ
จานวน
ในการดาเนินการ
โครงการ/ ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก รวม
งบประมาณ
งบประมาณ
ครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย
โครงการ
112
42
33
9
196 272,086,997.50 184,518,815.50
ครุภณ
ั ฑ์
52
37
1
0
90
13,703,860
9,852,570
รวม
164
79
34
9 286 285,790,857.50 194,371,385.50

คิดเป็น
ร้อยละ
67.82
71.90
68.01

ตารางแสดงผลการดาเนินโครงการ และครุภัณฑ์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในภาพรวม
๔.๔.๒ การประเมินการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานโดย
แบ่งการดาเนินงานโครงการ เป็นสานัก/กองต่าง ๆ ดังนี้
(๑) สานักปลัดเทศบาล มีจานวนโครงการทั้งหมด ๒๖ โครงการ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และจานวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด ๑๙ รายการ
ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ๑๐ รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๒.๖๓ รวมงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
23,143,403.50 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 5,975,983.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.82
โดยแบ่งออกเป็น
จานวน
โครงการ/
ครุภัณฑ์
โครงการ
ครุภณ
ั ฑ์
รวม

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
13
6
5
2
10
8
1
0
23
14
6
2

รวม
26
19
45

งบประมาณ
ในการดาเนินการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย
19,557,203.50 3,198,583.50
3,586,200
2,777,400
23,143,403.50 5,975,983.50

คิดเป็น
ร้อยละ
16.36
77.45
25.82

(๒) กองคลัง มีจานวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ และจานวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด ๑๒ รายการ ดาเนินการแล้วเสร็จ
๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ รวมงบประมาณที่ได้รับ 4,098,420.- บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 484,960.- บาท คิดเป็นร้อยละ 11.83 โดยแบ่งออกเป็น
จานวน
โครงการ/
ครุภัณฑ์
โครงการ
ครุภณ
ั ฑ์
รวม

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
1
3
0
0
8
4
0
0
9
7
0
0

รวม
4
12
16

งบประมาณ
ในการดาเนินการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย
3,733,500
339,340
364,920
145,620
4,098,420
484,960

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๕๔

คิดเป็น
ร้อยละ
9.09
39.90
11.83

(๓) กองช่าง มีจานวนโครงการทั้งหมด 79 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ ๒๔
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๘ และจานวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด ๘ รายการ ดาเนินการแล้ว
เสร็จ ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ รวมงบประมาณที่ได้รับ 111,242,600.- บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 50,540,700.- บาท คิดเป็นร้อยละ 45.43 โดยแบ่งออกเป็น
จานวน
โครงการ/
ครุภัณฑ์
โครงการ
ครุภณ
ั ฑ์
รวม

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
24
28
27
0
4
4
0
0
28
32
27
0

รวม
79
8
87

งบประมาณ
ในการดาเนินการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย
109,900,900
49,750,700
1,341,700
790,000
111,242,600
50,540,700

คิดเป็น
ร้อยละ
45.27
58.88
45.43

(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจานวนโครงการทั้งหมด 18 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ และจานวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด ๖
รายการ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ๔ รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖๖.๖๗ รวมงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
11,926,894.- บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 9,449,389.- บาท คิดเป็นร้อยละ 79.23 โดยแบ่ง
ออกเป็น
จานวน
โครงการ/
ครุภัณฑ์
โครงการ
ครุภณ
ั ฑ์
รวม

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
16
1
0
1
4
2
0
0
20
3
0
1

รวม
18
6
24

งบประมาณ
ในการดาเนินการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย
4,687,594
3,950,459
7,239,300
5,498,930
11,926,894
9,449,389

คิดเป็น
ร้อยละ
84.27
75.96
79.23

(๕) กองวิ ช าการและแผนงาน มี จ านวนโครงการทั้ ง หมด 9 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ และจานวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด ๘
รายการ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ๒ รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๕ รวมงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
1,755,200.- บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,353,873.- บาท คิดเป็นร้อยละ 77.13 โดยแบ่ง
ออกเป็น
จานวน
โครงการ/
ครุภัณฑ์
โครงการ

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
7
2
0
0

รวม
9

งบประมาณ
ในการดาเนินการ
งบประมาณ
งบประมาณ
คิดเป็น
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย
ร้อยละ
1,586,000
1,293,873 81.58

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๕๕

จานวน
โครงการ/
ครุภัณฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
รวม

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
2
6
0
0
9
8
0
0

รวม
8
17

งบประมาณ
ในการดาเนินการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย
169,200
60,000
1,755,200
1,353,873

คิดเป็น
ร้อยละ
35.46
77.13

(๖) กองการศึกษา มีจานวนโครงการทั้งหมด 37 โครงการ ดาเนินการแล้ว
เสร็ จ ๓๑ โครงการ คิดเป็ นร้ อยละ ๘๓.๗๘ และจานวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด ๙ รายการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ รวมงบประมาณที่ได้รับ 18,871,600.บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 17,102,665.- บาท คิดเป็นร้อยละ 90.63 โดยแบ่งออกเป็น
จานวน
โครงการ/
ครุภัณฑ์
โครงการ
ครุภณ
ั ฑ์
รวม

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
31
1
0
5
4
5
0
0
35
6
0
5

รวม
37
9
46

งบประมาณ
ในการดาเนินการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย
18,369,200
16,879,485
502,400
223,180
18,871,600
17,102,665

คิดเป็น
ร้อยละ
91.89
44.42
90.63

(๗) กองสวัสดิการสังคม มีจานวนโครงการทั้งหมด 23 โครงการ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๖ และจานวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด ๒๘ รายการ
ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ๒๐ รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗๑.๔๕ รวมงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
114,752,740.- บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 109,463,815.- บาท คิดเป็นร้อยละ 95.39
โดยแบ่งออกเป็น
จานวน
โครงการ/
ครุภัณฑ์
โครงการ
ครุภณ
ั ฑ์
รวม

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
20
1
1
1
20
8
0
0
40
9
1
1

รวม
23
28
51

งบประมาณ
ในการดาเนินการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย
114,252,600 109,106,375
500,140
357,440
114,752,740 109,463,815

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๕๖

คิดเป็น
ร้อยละ
95.50
71.47
95.39

ส่วนที่ ๒ ผลการสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
และความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน
๔.๕ ผลการสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนา
ระบบผังเมือง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการ
บริ การสาธารณะแก่ชุมชน พัฒ นาระบบผังเมืองและการพัฒ นาตามผั งเมือง ผลการส ารวจความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนได้ จ ากการสุ่ ม ที ม วิ จั ย ได้ ใ ห้ ป ระชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็น ดังนี้
๔.๕.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อืนๆ
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง

จานวน

ร้อยละ

๑๘๑
๒๑๙

๔๕.๓
๕๔.๗

๑๐
๖๑
๑๑๐
๙๕
๗๘
๔๖

๒.๕
๑๕.๓
๒๗.๕
๒๓.๘
๑๙.๕
๑๑.๕

๑๖๖
๘๓
๖๔
๖๒
๔
๒๑

๓๗
๒๔.๕
๒๕.๒๕
๑๑.๗๕
๑.๕
๕.๓

๘
๓๓
๖๔
๑๓๑

๒.๐
๘.๓
๑๖.๐
๓๒.๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๕๗

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ

จานวน
๔๒
๘๙
๓๓

ร้อยละ
๑๐.๕
๒๒.๓
๘.๓

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗ และเพศชาย
จ่านวน ๑๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓
อายุ
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐
รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๐ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน ๗๘
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ ช่วงอายุมากกว่า
๖๐ ปี จ่านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕ และช่วงอายุต่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๑๐ คิดเป็นร้อยละ
๒.๕ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จ่านวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗
รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕ อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จ่านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๕ ระดับปริญญาตรี จ่านวน ๖๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๗๕ อืน ๆ จ่านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓ และระดับสูงกว่าปริญญาตรีจ่านวน ๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จ่านวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘ รองลงมา
ได้แก่ เกษตร จ่านวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๖๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๐ นักเรียน/นักศึกษา จ่านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ และ
อืน ๆ ซึงมีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ และรับราชการ ๘ คน คิดเป็นร้อยละ
๒.๐ ตามล่าดับ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๕๘

๔.๕.๑.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากทีสุด
๖.๐๑-๘.๐๐
มาก
๔.๐๑-๖.๐๐
ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐
น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐
น้อยทีสุด
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๗.๖๓
๒ มีการประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/ ๗.๖๑
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๗.๔๒
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๗.๓๑
สาธารณะ
๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/ ๗.๐๒
กิจกรรม
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๗.๒๙
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ๗.๙๐
ประชาชนในท้องถิน
๘ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๗.๕๒

S.D.
๑.๒๖
๑.๑๙

แปลผล
มาก
มาก

๑.๒๗

มาก

๑.๓๙

มาก

๑.๕๕

มาก

๑.๔๑
๑.๒๑

มาก
มาก

๑.๒๓
๑.๓๑

มาก
มาก

จากตาราง พบว่ า ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด่ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งเขลางค์ น คร
ยุทธศาสตร์ที ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง แนวทาง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน
พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๕๒ (S.D. ๑.๓๑) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒ เมือจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจมากทีสุด คือ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลีย
เท่ากับ ๘.๐๐ รองลงมาได้แก่ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๙๐ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๖๓ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลีย
เท่ากับ ๗.๖๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ
๗.๔๒ มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๓๑
การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๒๙ และประชาชนมีความพึงพอใจ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๕๙

น้อยทีสุดในเรือง การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๗.๐๒

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๔.๕.๑.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดาเนินการพัฒนาเทศบาล
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ
๒.๕๐-๓.๐๐ มาก
๑.๕๐-๒.๔๙ ปานกลาง
๑.๐๐-๑.๔๙ น้อย
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒.๒๘ ๐.๔๕ ปานกลาง
มีก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรั บรู้ ข้ อ มู ล ของโครงการ/ ๒.๒๒ ๐.๔๔ ปานกลาง
กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๒.๐๙ ๐.๕๙ ปานกลาง
กิจกรรม
การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๒.๒๑ ๐.๔๙ ปานกลาง
สาธารณะ
ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๒๕ ๐.๕๑ ปานกลาง
การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒.๒๖ ๐.๔๘ ปานกลาง
ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ๒.๒๖ ๐.๔๗ ปานกลาง
ประชาชนในท้องถิน
การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ ๒.๔๑ ๐.๕๔ ปานกลาง
ประชาชน
ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๔๕ ๐.๕๑ ปานกลาง
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๒.๒๗ ๐.๕๐ ปานกลาง

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการด่าเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์
ที ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชนพัฒนาระบบผัง
เมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ
ค่าเฉลีย ๒.๒๗ (S.D.๐.๕๐) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๖ เมือจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากทีสุดในเรือง ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลีย
เท่ากับ ๒.๔๕ รองลงมาได้แก่ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๔๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ
๒.๒๘ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด และผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การ
แก้ ไ ขปั ญ หาของประชาชนในท้ อ งถิ น มี ค่ า เฉลี ยเท่ า กั น คื อ ๒.๒๖ ความโปร่ ง ใสในการด่ า เนิ น
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๒๕ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๒๒ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๒๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลีย
เท่ากับ ๒.๐๙ ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

พอใจ
ประเด็น
มาก
(ร้อยละ)
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒๘.๒๐
มีการประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/ ๒๓.๒๐
กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๒๒.๒๐
กิจกรรม
การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๒๔.๒๐
สาธารณะ
ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๒๗.๖๐
การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒๗.๕๐
ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ๒๗.๒๐
ประชาชนในท้องถิน
การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ ๔๓.๘๐
ประชาชน
ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๕.๗๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๒๙.๙๖

พอใจ

ไม่พอใจ

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
๗๑.๘๐
๗๕.๘๐ ๑.๐๐
๖๔.๕๐

๑๓.๓๐

๗๒.๐๐

๓.๘๐

๖๘.๙๐
๗๐.๗๐
๗๑.๐๐

๓.๕๐
๑.๘๐
๑.๘๐

๕๓.๗๐

๒.๕๐

๕๓.๘๐
๖๖.๙๑

๐.๕๐
๓.๑๓

๔.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมันคง แข็งแรงดีมีสุขและสร้างสรรค์
พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่ากับกร
เปลียนแปลง สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมการ
เรียนรู้ ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ทีหลากหลาย ผลการส่ารวจความ
คิด เห็ น ของประชาชนได้ จ ากการสุ่ ม ทีม วิ จั ยได้ ให้ ป ระชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ งมีผู้ ต อบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นทีมีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.
๒๕๖๑ มีประเด็น ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๖๑

๔.๕.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อืนๆ
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ

จานวน

ร้อยละ

๑๗๗
๒๒๓

๔๔.๒
๕๕.๘

๑๙
๖๓
๑๑๔
๘๒
๗๕
๔๗

๔.๘
๑๕.๘
๒๘.๕
๒๐.๕
๑๘.๘
๑๑.๘

๑๒๕
๑๐๓
๔๓
๑๑๔
๑๕

๓๑.๓
๒๕.๘
๑๐.๘
๒๘.๕

๓๒
๔๐
๔๙
๑๓๗
๓๓
๗๒
๓๗

๘.๐
๑๐.๐
๑๒.๓
๓๔.๓
๘.๓
๑๘
๙.๓

๓.๘

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ่านวน ๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒ และ
เพศหญิง จ่านวน ๒๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๖๒

อายุ
ประชาชนส่ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕
รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน ๗๕
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปีจ่านวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘ มากกว่า ๖๐ ปี
จ่ านวน ๔๗ คน คิด เป็ น ร้ อยละ ๑๑.๘ และต่ากว่า ๒๐ ปี จ่า นวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อ ยละ ๔.๘
ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓
รองลงมาได้แก่ ปริญญาตรี จ่านวน ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
จ่านวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐.๘ อืนๆ จ่านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จ่านวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓ รองลงมา
ได้แก่ เกษตร จ่านวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๔๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ อืน ๆ จ่านวน ๓๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๓ นักเรียน/นักศึกษา จ่านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ และรับราชการ ๓๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๐ ตามล่าดับ
๔.๕.๒.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากทีสุด
๖.๐๑-๘.๐๐ มาก
๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยทีสุด
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๗.๖๖
๒ มีการประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/ ๗.๖๑
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๗.๕๙
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๗.๔๐
สาธารณะ
๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/ ๗.๓๑
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

S.D.
๑.๒๒
๑.๒๐

แปลผล
มาก
มาก

๑.๑๗

มาก

๑.๓๑

มาก

๑.๔๕

มาก
หน้า ๖๓

ที่

ประเด็น

กิจกรรม
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิน
๘ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

๗.๓๘
๗.๗๒

๑.๔๑
๑.๓๐

มาก
มาก

๗.๙๑
๗.๕๗

๑.๒๘
๑.๒๙

มาก
มาก

จากตาราง พบว่ า ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด่ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งเขลางค์ น คร
ยุ ท ธศาสตร์ ที ๒ ด้ า นการพั ฒ นาคนสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งยั งยื น ภาพรวมแล้ ว
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๕๗ (S.D. ๑.๒๙) คิดเป็นร้อยละ
๗๕.๗ เมือจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจาก
การด่าเนิ น โครงการ/กิจ กรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๙๑ รองลงมาได้แก่ ผลการด่าเนินโครงการ/
กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๗๒ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๖๖ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รั บ รู้ ข้ อ มู ล ของโครงการ/กิ จ กรรม มี ค่ า เฉลี ยเท่ า กั บ ๗.๖๑ การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนแสดง
ความคิ ดเห็ น ในโครงการ/กิจ กรรม มี ค่า เฉลี ยเท่า กับ ๗.๕๙ การรายงานผลการด่า เนิ นงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๔๐ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๓๘ และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยทีสุด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๓๑
๔.๕.๒.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดาเนินการพัฒนาเทศบาล
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ
๒.๕๐-๓.๐๐
มาก
๑.๕๐-๒.๔๙
ปานกลาง
๑.๐๐-๑.๔๙
น้อย
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒.๓๓
๒ มีก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรั บรู้ ข้ อ มู ล ของโครงการ/ ๒.๓๑
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๒.๒๕
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๒.๒๙
สาธารณะ
๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๓๘
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

S.D.
๐.๕๑
๐.๕๐

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง

๐.๕๔

ปานกลาง

๐.๕๒

ปานกลาง

๐.๕๒

ปานกลาง
หน้า ๖๔

ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒.๓๔
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ๒.๔๕
ประชาชนในท้องถิน
๘ การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ ๒.๔๔
ประชาชน
๙ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๕๒
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๒.๓๗

S.D.
๐.๕๑
๐.๕๐

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง

๐.๕๓

ปานกลาง

๐.๕๔
มาก
๐.๕๒ ปานกลาง

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการด่าเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที ๒
ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยังยืน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือค่าเฉลีย ๒.๓๗ (S.D.๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐ เมือจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากทีสุดในเรือง ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๕๒ รองลงมาได้แก่ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๔๕ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๔๔ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๓๘ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๓๔ มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๓๓ มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๓๑ การรายงานผลการด่าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๒๙ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๒๕ ตามล่าดับ
ที่

ประเด็น

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒ มีการประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ
สาธารณะ
๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิน

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่พอใจ

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

(ร้อยละ)

๓๔.๘๐ ๖๓.๒๐
๓๒.๕๐ ๖๕.๕๐

๒.๐๐
๒.๐๐

๓๐.๐๐ ๖๕.๐๐

๕.๐๐

๓๒.๐๐ ๖๔.๘๐

๓.๒๐

๓๙.๘๐ ๕๘.๘๐
๓๕.๗๐ ๖๒.๕๐
๔๔.๕๐ ๕๕.๕๐

๑.๔๐
๑.๘๐
-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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ที่

ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

๘ การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ ๔๕.๕๐ ๕๓.๐๐
ประชาชน
๙ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๓.๘๐ ๔๔.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๓๘.๗๓ ๕๙.๑๔

ไม่พอใจ
(ร้อยละ)

๑.๕๐
๒.๒๐
๒.๑๒

๔.๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและ
ชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการ
บริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ มี ค วามแข็ ง แรง มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางอาชี พ และมี ค วาม
รับผิ ดชอบ ภายใต้ห ลักธรรมภิบ าล ส่งเสริมและพัฒ นาสมรรถนาบุคลากร เพิมประสิทธิภาพการ
สือสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองทีดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย
พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการส่ารวจความคิดเห็น ของ
ประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จ่านวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นทีมีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็น
ดังนี้
๔.๔.๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี

จานวน

ร้อยละ

๑๘๐
๒๒๐

๔๕.๐
๕๕.๐

๖
๖๑
๑๓๐
๘๓
๘๒
๓๘

๑.๕
๑๕.๓
๓๒.๕
๒๐.๘
๒๐.๕
๙.๕

๑๑๖
๘๔
๗๐
๑๑๔

๒๙.๐
๒๑.๐
๑๗.๕
๒๘.๕

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
สูงกว่าปริญญาตรี
อืนๆ
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ

จานวน
๔
๑๒

ร้อยละ
๑.๐
๓.๐

๑๓
๕๘
๗๑
๑๒๔
๓๐
๘๒
๒๒

๓.๓
๑๔.๕
๑๗.๘
๓๑.๐
๗.๕
๒๐.๕
๕.๕

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๕ และเพศชาย
จ่านวน ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕
อายุ
ประชาชนส่ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕
รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน ๘๒
คน คิดเป็ นร้ อยละ ๒๐.๕ และ๒๐-๓๐ ปีจ่านวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ มากกว่า ๖๐ ปี
จ่านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ และต่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๑๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙
รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕ ระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จ่านวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐ อนุปริญญา จ่านวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐
อืนๆ จ่านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจ่านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐
ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จ่านวน ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ รองลงมา
ได้แก่ เกษตร จ่านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตั ว จ่านวน ๗๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๘ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕ นักเรียน/นักศึกษา จ่านวน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ อืนๆ จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕ และรับราชการ ๑๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓.๓ ตามล่าดับ
๔.๕.๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากทีสุด
๖.๐๑-๘.๐๐ มาก
๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยทีสุด
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๗.๗๗
๒ มีการประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/ ๗.๕๙
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๗.๔๖
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๗.๒๔
สาธารณะ
๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/ ๗.๐๖
กิจกรรม
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๗.๑๑
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ๗.๘๑
ประชาชนในท้องถิน
๘ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๑
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๗.๕๒

S.D.
๑.๓๔
๑.๔๐

แปลผล
มาก
มาก

๑.๔๘

มาก

๑.๕๘

มาก

๑.๘๔

มาก

๑.๖๒
๑.๕๘

มาก
มาก

๑.๓๕
๑.๕๒

มาก
มาก

จากตาราง พบว่ า ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด่ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งเขลางค์ น คร
ยุทธศาสตร์ที ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพือความมันคง
และเป็ นธรรมในสั งคม ภาพรวมแล้ วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลียเท่ากับ
๗.๕๒ (S.D. ๑.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒ เมือจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ
ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๘.๑๑ รองลงมาได้แก่
ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน มีค่าเฉลียเท่ากับ
๗.๘๑ มีการเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ว มในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ ากับ ๗.๗๗ มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๕๙ มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๔๖ การรายงานผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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การด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๒๔ การด่าเนินงานเป็นตาม
ระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๑๑ และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยทีสุดในเรือง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๐๖
๔.๕.๓.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดาเนินการพัฒนาเทศบาล
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ
๒.๕๐-๓.๐๐ มาก
๑.๕๐-๒.๔๙ ปานกลาง
๑.๐๐-๑.๔๙ น้อย
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒.๔๑
๒ มีก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรั บรู้ ข้ อ มู ล ของโครงการ/ ๒.๓๔
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๒.๒๖
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๒.๓๓
สาธารณะ
๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๓๕
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒.๒๗
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ๒.๓๘
ประชาชนในท้องถิน
๘ การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ ๒.๔๕
ประชาชน
๙ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๕๓
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๒.๓๗

S.D.
๐.๔๙
๐.๔๗

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง

๐.๕๐

ปานกลาง

๐.๔๘

ปานกลาง

๐.๔๙
๐.๔๘
๐.๔๙

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

๐.๕๒

ปานกลาง

๐.๕๐
มาก
๐.๔๙ ปานกลาง

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการด่าเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์
ที ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพือความมันคง และเป็นธรรม
ในสั ง คม ภาพรวมแล้ ว ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ค่ า เฉลี ย ๒.๓๗
(S.D.๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐ เมือจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากทีสุด
ในเรือง ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๕๓
รองลงมาได้แก่ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลียเท่ากับ
๒.๔๕ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๔๑ ผลการ
ด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๓๘ มี
ความโปร่ งใสในการด่า เนิ น โครงการ/กิจ กรรม มี ค่า เฉลี ยเท่ ากับ ๒.๓๕ มี การประชาสั ม พัน ธ์ใ ห้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๖๙

ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๓๔ การรายงานผลการด่าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๓๓ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลา
ทีก่าหนด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๒๗ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๒๖ ตามล่าดับ
ที่

ประเด็น

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒ มีการประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ
สาธารณะ
๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิน
๘ การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน
๙ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่พอใจ

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

(ร้อยละ)

๔๐.๘๐ ๕๙.๒๐
๓๔.๐๐ ๖๖.๐๐

-

๒๘.๘๐ ๖๘.๒๐

๓.๐๐

๓๓.๗๐ ๖๕.๘๐

๐.๕๐

๓๕.๒๐ ๖๔.๓๐
๒๘.๗๐ ๖๙.๘๐
๓๘.๐๐ ๖๑.๕๐

๐.๕๐
๑.๕๐
๐.๕๐

๔๕.๕๐ ๕๓.๕๐

๑.๐๐

๕๒.๘๐ ๔๗.๒๐
๓๗.๕๐ ๖๑.๗๒

๐.๗๘

๔.๕.๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค
เกษตรโดย การเพิ่มประสิทธิ ภ าพและสร้ า งมูลค่า เพิ่มให้สิน ค้าเกษตร แนวทางการพัฒ นา
ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพิมขีดความสามารถของภาค
เกษตรให้เข้มแข็งและยังยืน ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหาร
จัดการ ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างกลุ่มเครือข่ายและสถาบันทางการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผลการส่ารวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จาก
การสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๔๐๐ คน
ผลการแสดงความคิดเห็นทีมีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็น ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๗๐

๔.๕.๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อืนๆ
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ

จานวน

ร้อยละ

๑๔๑
๒๕๙

๓๕.๓
๖๔.๘

๔
๓๕
๑๕๓
๘๖
๗๘
๔๔

๑.๐
๘.๘
๓๘.๓
๒๑.๕
๑๙.๕
๑๑.๐

๑๒๓
๑๐๖
๗๙
๘๒
๔
๖

๓๐.๘
๒๖.๕
๑๙.๘
๒๐.๕
๑.๐
๑.๕

๓๑
๒๙
๘๓
๑๒๒
๒๗
๙๓
๑๕

๗.๘
๗.๓
๒๐.๘
๓๐.๕
๖.๘
๒๓.๓
๓.๘

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘ และเพศชาย
จ่านวน ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๗๑

อายุ
ประชาชนส่ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓
รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน ๗๘
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕ มากกว่า ๖๐ ปี จ่านวน ๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐ อายุ ๒๐-๓๐ ปีจ่านวน
๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ และ ต่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘
รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ ปริญญาตรี
จ่านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๘ อืนๆ จ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจ่านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ
๑.๐ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จ่านวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕ รองลงมา
ได้แก่ เกษตร จ่านวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๐.๘ รับราชการ ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๘ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๗.๓ นักเรียน/นักศึกษา จ่านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ อืนๆ จ่านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๓.๘ ตามล่าดับ
๔.๕.๔.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากทีสุด
๖.๐๑-๘.๐๐ มาก
๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยทีสุด
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๗.๖๑
๒ มีการประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/ ๗.๕๕
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๗.๕๔
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๗.๓๔
สาธารณะ
๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/ ๗.๒๖
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

S.D.
๑.๔๑
๑.๔๔

แปลผล

๑.๔๔

มาก

๑.๔๗

มาก

๑.๔๑

มาก

มาก
มาก

หน้า ๗๒

ที่

ประเด็น

กิจกรรม
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิน
๘ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

๗.๓๒
๗.๗๑

๑.๓๒
๑.๕๐

มาก
มาก

๗.๘๘
๗.๕๒

๑.๔๓
๑.๔๓

มาก

มาก

จากตาราง พบว่ า ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด่ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งเขลางค์ น คร
ยุ ท ธศาสตร์ ที ๔ ด้ า นการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของภาคเกษตรโดยการเพิ ม
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิมให้สินค้าเกษตร ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๕๒ (S.D. ๑.๔๓) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒ เมือจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจมากทีสุด คือ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลีย
เท่ากับ ๗.๘๘ รองลงมาได้แก่ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๗๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจ กรรม มี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๖๑ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลีย
เท่ากับ ๗.๕๕ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ
๗.๕๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๓๔
การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๓๒ และประชาชนมีความพึงพอใจ
น้อยทีสุดในเรือง การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๗.๒๖
๔.๕.๔.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดาเนินการพัฒนาเทศบาล
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ
๒.๕๐-๓.๐๐ มาก
๑.๕๐-๒.๔๙ ปานกลาง
๑.๐๐-๑.๔๙ น้อย
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒.๓๒
๒ มีก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรั บรู้ ข้ อ มู ล ของโครงการ/ ๒.๓๕
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๒.๓๖
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๒.๓๐
สาธารณะ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

S.D. แปลผล
๐.๔๗ ปานกลาง
๐.๔๘ ปานกลาง
๐.๕๑ ปานกลาง
๐.๔๙ ปานกลาง
หน้า ๗๓

ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๒๐
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒.๓๕
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ๒.๓๕
ประชาชนในท้องถิน
๘ การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ ๒.๔๔
ประชาชน
๙ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๔๕
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๒.๓๕

S.D. แปลผล
๐.๔๖ ปานกลาง
๐.๔๘ ปานกลาง
๐.๔๙ ปานกลาง
๐.๕๒ ปานกลาง
๐.๕๑ ปานกลาง
๐.๔๙ ปานกลาง

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการด่าเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที
๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดยการเพิมประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพิมให้สินค้าเกษตร ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือค่าเฉลีย
๒.๓๕ (S.D.๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๓ เมือจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากทีสุดในเรือง ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ
๒.๔๕ รองลงมาได้แก่ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๒.๔๔ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ
๒.๓๖ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม , การด่าเนินงานเป็นตาม
ระยะเวลาทีก่าหนด, ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน
มีค่าเฉลียเท่ากัน คือ ๒.๓๕ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลีย
เท่ากับ ๒.๓๒ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลียเท่ากับ
๒.๓๐ และความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๒๐ ตามล่าดับ
ที่

ความพึงพอใจ

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒ มีการประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ
สาธารณะ
๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่พอใจ

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

(ร้อยละ)

๓๑.๘๐ ๖๘.๒๐
๓๕.๒๐ ๖๔.๘๐

-

๓๗.๒๐ ๖๑.๓๐

๑.๕๐

๓๑.๘๐ ๖๖.๘๐

๑.๔๐

๒๒.๐๐ ๗๕.๕๐
๓๕.๒๐ ๖๔.๘๐
๓๕.๒๐ ๖๔.๓๐

๒.๕๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

๐.๕๐
หน้า ๗๔

ที่

พอใจ
มาก

ความพึงพอใจ

พอใจ

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ประชาชนในท้องถิน
๘ การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ ๔๕.๒๐ ๕๓.๘๐
ประชาชน
๙ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๕.๒๐ ๕๔.๓๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๓๕.๔๒ ๖๓.๗๖

ไม่พอใจ
(ร้อยละ)

๑.๐๐
๐.๕๐
๐.๘๒

๔.๕.๕ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณ ภาพชีวิต และความเข้มแข็งของ
ชุมชน แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู้
ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิน พัฒนาระบบการท่องเทียวและเชือมโยงแหล่งท่องเทียว
เพือเพิมศักยภาพของการท่องเทียวในระดับชุมชน ส่งเสริมกระบวนการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วย
กระบวนการมีส่ วนร่ วมและกระบวนการสร้างธ่ารงไว้ซึงอัตลักษณ์แห่ งวัฒนธรรมของแต่ล ะพื้นที
พัฒ นาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริม
สุขภาพของคนในชุมชนอย่ างเป็ นองค์ รวมและพัฒ นาคุณภาพการให้ บริการสุ ขภาพทั้งระบบและ
บูร ณาการในทุกระดับ เพิมประสิ ทธิภ าพการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เตรียม
ความพร้อมและเพิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลการส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้
ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๔๐๐ คน ผลการแสดง
ความคิดเห็นทีมีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็น ดังนี้
๔.๕.๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี

จานวน

ร้อยละ

๑๕๙
๒๔๑

๓๙.๘
๖๐.๓

๒๓
๖๐
๑๒๔
๘๕
๗๖
๓๒

๕.๘
๑๕.๐
๓๑.๐
๒๑.๓
๑๙.๐
๘.๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๗๕

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อืนๆ
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ

จานวน

ร้อยละ

๑๐๒
๑๐๖
๖๕
๑๑๑
๖
๑๐

๒๕.๕
๒๖.๕
๑๖.๓
๒๗.๘
๑.๕
๒.๕

๒๘
๕๘
๘๙
๙๔
๔๕
๗๒
๑๔

๗.๐
๑๔.๕
๒๒.๓
๒๓.๕
๑๑.๓
๑๘.๐
๓.๕

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ และ
เพศชาย จ่านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘
อายุ
ประชาชนส่ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐
รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน ๗๖
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐ มากกว่า ๖๐ ปี
จ่ า นวน ๓๒ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘.๐ และ ต่ า กว่ า ๒๐ ปี จ่ า นวน ๒๓ คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ ๕.๘
ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘
รองลงมาได้แก่ ระดับ มัธ ยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ ระดับ
ประถมศึกษา จ่านวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๖๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๓ อืนๆ จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ สูงกว่าปริญญาตรี จ่านวน ๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๕ ตามล่าดับ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๗๖

อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง จ่านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕ รองลงมา
ได้แก่ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓ เกษตร จ่านวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๘.๐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕ นักเรียน/นักศึกษา จ่านวน ๔๕
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓ รับราชการ ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐ และอืนๆ จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๕ ตามล่าดับ
๔.๕.๕.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากทีสุด
๖.๐๑-๘.๐๐ มาก
๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยทีสุด
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๗.๓๕
๒ มีการประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/ ๗.๒๒
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๗.๒๕
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๗.๒๙
สาธารณะ
๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/ ๗.๒๗
กิจกรรม
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๗.๒๗
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ๗.๙๒
ประชาชนในท้องถิน
๘ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๑
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๗.๔๕

S.D.
๑.๓๖
๑.๔๗

แปลผล
มาก
มาก

๑.๔๕

มาก

๑.๔๗

มาก

๑.๕๒

มาก

๑.๕๐
๑.๔๙

มาก
มาก

๑.๓๖
๑.๔๕

มากทีสุด
มาก

จากตาราง พบว่ า ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด่ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งเขลางค์ น คร
ยุทธศาสตร์ที ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ภาพรวมแล้วประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๔๕ (S.D. ๑.๔๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕ เมือ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ มี ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๘.๐๑ รองลงมาได้แก่ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๗๗

การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๙๒ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่ว มในโครงการ/กิจ กรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๓๕ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/
กิจ กรรมต่ อสาธารณะ ค่าเฉลี ยเท่า กับ ๗.๒๙ การเปิดโอกาสให้ ประชาชนตรวจสอบการด่าเนิ น
โครงการ/กิจ กรรม และ การด่ าเนิ นงานเป็น ตามระยะเวลาทีก่า หนด มีค่ าเฉลี ยเท่ ากั น คือ ๗.๒๗
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากั บ ๗.๒๕ และ
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยทีสุดในเรือง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๒๒

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๔.๕.๕.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดาเนินการพัฒนาเทศบาล
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ
๒.๕๐-๓.๐๐ มาก
๑.๕๐-๒.๔๙ ปานกลาง
๑.๐๐-๑.๔๙ น้อย
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒.๓๕ ๐.๔๙ ปานกลาง
มีก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรั บรู้ ข้ อ มู ล ของโครงการ/ ๒.๔๓ ๐.๕๑ ปานกลาง
กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๒.๓๐ ๐.๕๒ ปานกลาง
กิจกรรม
การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๒.๓๙ ๐.๕๐ ปานกลาง
สาธารณะ
ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๒๔ ๐.๔๗ ปานกลาง
การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒.๔๐ ๐.๕๑ ปานกลาง
ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ๒.๓๗ ๐.๔๙ ปานกลาง
ประชาชนในท้องถิน
การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ ๒.๕๒ ๐.๕๒
มาก
ประชาชน
ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๕๐ ๐.๕๒
มาก
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๒.๓๙ ๐.๕๐ ปานกลาง

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการด่าเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์
ที ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือค่าเฉลีย ๒.๓๙ (S.D.๐.๕๐) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๖ เมือจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากทีสุดในเรือง การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๕๒ รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการ
ด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๕๐ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๗๘

โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๔๓ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลีย
เท่ากับ ๒.๔๐ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลียเท่ากัน คือ
๒.๓๙ ผล การด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน มีค่าเฉลีย
เท่ากับ ๒.๓๗ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๓๕
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๓๐ ความ
โปร่งใสใน
การด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๒๔ ตามล่าดับ
ที่

ประเด็น

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒ มีการประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ
สาธารณะ
๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิน
๘ การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน
๙ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่พอใจ

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

(ร้อยละ)

๓๕.๓๐ ๖๔.๒๐
๔๓.๘๐ ๕๕.๘๐

๐.๕๐
๐.๔๐

๓๒.๕๐ ๖๔.๕๐

๓.๐๐

๓๙.๒๐ ๖๐.๓๐

๐.๕๐

๒๖.๐๐ ๗๒.๐๐
๔๐.๕๐ ๕๘.๕๐
๓๗.๐๐ ๖๒.๕๐

๒.๐๐
๑.๐๐
๐.๕๐

๕๒.๘๐ ๔๖.๒๐

๑.๐๐

๕๐.๕๐ ๔๘.๕๐
๓๙.๗๓ ๕๙.๑๗

๑.๐๐
๑.๑๐

๔.๕.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เพิมขีดความสามารถและศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมและพร้อมรับมือกับการเปลียนแปลงสภาพ
อากาศของชุมชน เพิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้่าเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนา
ระบบการบ่ารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยังยืนและส่งเสริมสนั บสนุนการเพิมพื้นทีสีเขียวบริการ
สาธารณะในชุมชน ผลการส่ารวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชน
ตอบแบบสอบถาม ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นทีมีต่อ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็น ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๗๙

๔.๕.๖.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ

จานวน

ร้อยละ

๑๔๖
๒๕๔

๓๖.๕
๖๓.๕

๓
๕๔
๑๕๓
๗๘
๙๓
๑๙

๐.๘
๑๓.๕
๓๘.๓
๑๙.๕
๒๓.๓
๔.๘

๑๑๒
๙๒
๘๙
๑๐๗
-

๒๘.๐
๒๓.๐
๒๒.๓
๒๖.๘
-

๒๑
๔๘
๘๙
๑๕๙
๑๒
๗๑
-

๕.๓
๑๒.๐
๒๒.๓
๓๙.๘
๓.๐
๑๗.๘
-

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕ และเพศชาย
จ่านวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕
อายุ
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๐
รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๐ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๗๘
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๘๐

คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕ มากกว่า ๖๐ ปี
จ่านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ และต่ากว่า ๒๐ ปีจ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐
รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘ ระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จ่านวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ และระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส. จ่านวน ๘๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จ่านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘ รองลงมา
ได้แก่ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓ เกษตร จ่านวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๗.๘ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ รับราชการ ๒๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๕.๓ และนักเรียน/นักศึกษา จ่านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐ ตามล่าดับ
๔.๕.๖.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากทีสุด
๖.๐๑-๘.๐๐ มาก
๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยทีสุด
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๗.๕๑
๒ มีการประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/ ๗.๔๑
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๗.๓๔
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๗.๔๗
สาธารณะ
๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/ ๗.๔๓
กิจกรรม
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๗.๔๘
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ๗.๘๙
ประชาชนในท้องถิน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

S.D.
๑.๔๙
๑.๖๓

แปลผล
มาก

๑.๕๕

มาก

๑.๔๔

มาก

๑.๔๗

มาก

๑.๔๕
๑.๔๐

มาก
มาก

มาก

หน้า ๘๑

ที่
ประเด็น
๘ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย S.D.
๗.๙๔ ๑.๔๗
๗.๕๖ ๑.๔๙

แปลผล
มาก
มาก

จากตาราง พบว่ า ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด่ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งเขลางค์ น คร
ยุทธศาสตร์ ที ๖ การอนุรั กษ์ฟื้น ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ภาพรวมแล้ว ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๕๖ (S.D. ๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖ เมือ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๙๔ รองลงมาได้แก่ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๘๙ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๕๑ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด มี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๔๘ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลีย
เท่ากับ ๗.๔๗ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ
๗.๔๓ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๔๑ และ
ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที สุ ด ในเรื อง การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนแสดงความคิ ด เห็ น ใน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๗.๓๔
๔.๕.๖.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการดาเนินการพัฒนาเทศบาล
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ
๒.๕๐-๓.๐๐ มาก
๑.๕๐-๒.๔๙ ปานกลาง
๑.๐๐-๑.๔๙ น้อย
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒.๒๙
๒ มีก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรั บรู้ ข้ อ มู ล ของโครงการ/ ๒.๓๒
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ ๒.๓๒
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ ๒.๓๗
สาธารณะ
๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๒๙
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒.๒๔
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ๒.๓๕
ประชาชนในท้องถิน
๘ การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ ๒.๔๐
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

S.D.
๐.๔๕
๐.๔๗

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง

๐.๔๗

ปานกลาง

๐.๕๐

ปานกลาง

๐.๔๗
๐.๔๖
๐.๕๑

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

๐.๔๙

ปานกลาง
หน้า ๘๒

ที่

ประเด็น

ประชาชน
๙ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
๒.๓๙
๒.๓๓

S.D.

แปลผล

๐.๔๙ ปานกลาง
๐.๔๘ ปานกลาง

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการด่าเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์
ที ๖ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง คือค่าเฉลีย ๒.๓๓ (S.D.๐.๔๘) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๖ เมือจ่าแนกเป็นรายข้อ
พบว่า การแก้ไขปั ญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๔๐
รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิ จกรรม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๓๙
การรายงานผลการด่ าเนิ น งานของโครงการ/กิ จกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี ยเท่ ากับ ๒.๓๗ ผล
การด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน มีค่าเฉลียเท่ากัน คือ
๒.๓๕ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียเท่ากัน คือ ๒.๓๒ มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
มีค่าเฉลียเท่ากัน คือ ๒.๒๙ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๒.๒๔
ตามล่าดับ
ที่

ประเด็น

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒ มีการประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/
กิจกรรม
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔ การรายงานผลการด่ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ
สาธารณะ
๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาทีก่าหนด
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิน
๘ การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน
๙ ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่พอใจ

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

(ร้อยละ)

๒๘.๕๐ ๗๑.๕๐
๓๒.๒๐ ๖๗.๘๐

-

๓๑.๗๐ ๖๘.๓๐

-

๓๗.๔๐ ๖๑.๘๐

๐.๘๐

๒๙.๒๐ ๗๐.๐๐
๒๕.๗๐ ๗๒.๘๐
๓๖.๗๐ ๖๑.๕๐

๐.๘๐
๑.๕๐
๑.๘๐

๓๙.๘๐ ๖๐.๒๐

-

๓๘.๘๐ ๖๑.๒๐
๓๓.๓๓ ๖๖.๑๒

๐.๕๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๘๓

๔.๖ ความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง
- ความต้องการในเรือง อยากให้ปรับสภาพถนน
- ความต้องการในเรือง ระบบไฟฟ้าในชุมชน ตามตรอก ซอย บางซอยยังไม่มี
- ความต้องการในเรือง ระบบน้่าประปา บางช่วงน้่าประปาไม่สะอาด
- ความต้องการในเรือง ระบบระบายน้่า ท่อระบายน้่าตัน อยากให้เทศบาลมาขุดลอกเอาหิน
ดิน ทราย ออกไปทิ้ง
- ความต้องการในเรือง อยากให้พัฒนาระบบประปาให้ดีกว่าเดิม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- ความต้องการในเรือง อยากให้ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กให้มากกว่านี้
- ความต้องการในเรือง ต้องการให้สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ค่าโดยสาร
- ความต้องการในเรือง อยากให้ส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ
- ความต้องการในเรือง อยากให้แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ทีไม่พร้อมในวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง
และเป็นธรรมในสังคม
- ความต้องการในเรือง อยากให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลมากกว่านี้
- ความต้องการในเรือง อยากให้ท่างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ความต้องการในเรือง เรืองข่าวประชาสัมพันธ์ทีได้รับแจ้งมาโดยผ่านผู้น่าชุมชนทีค่อนข้างจะ
สือออกมาแบบผิดๆ
- ความต้องการในเรือง การน่าเสนอโครงการทีจะพัฒนา ใช้ระยะเวลาในการก่าหนดการ
ด่าเนินงานค่อนข้างล่าช้าไปหน่อย เช่น การซ่อมบ่ารุงท่อน้่าบางครั้งก็ใช้เวลานานพอสมควร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร
- ความต้องการในเรือง อยากได้แหล่งน้่าท่าการเกษตร
- ความต้องการในเรือง อยากให้อบรมด้านการเกษตร การท่าสวน
- อยากให้ทางเทศบาลส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเกษตร
- ความต้องการในเรือง อยากให้เพิมราคาผลผลิตทางการเกษตร
- ความต้องการในเรือง ลดภาษีให้กับร้านค้าขายของช่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
- ความต้องการในเรือง อยากให้ประชาชนทุกคนมีงานท่า
- ความต้องการในเรือง อยากให้พัฒนาแหล่งท่องเทียวต่างๆ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๘๔

- ความต้องการในเรือง เทศบาลมีการขัดประเพณีของหมู่บ้านตลอด
- ความต้องการในเรือง อยากให้อบรมด้านการเกษตร การท่าสวน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ความต้องการในเรือง อยากให้เพิมพื้นทีป่าไม้
- ความต้องการในเรือง อยากให้มีการรักษาสิงแวดล้อม
- ความต้องการในเรือง อยากให้มีการสร้างฝายชะลอน้่าในหมู่บ้านทีมีแม่น้่าไหลผ่ าน เพือ
ป้องกันอุทกภัย
- ความต้องการในเรือง อยากให้มีการรักษาสิงแวดล้อม

ส่วนที่ ๓ ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครแยกเป็นรายตาบล
๔.๗ ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แยกเป็นรายต่าบล ดังนี้
๔.๗.๑ ตาบลพระบาท
๑) โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓
ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐คน ผลการ
แสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี

จานวน

ร้อยละ

๑๘
๓๒

๓๖
๖๔

๖
๑๐
๑๓
๒
๙
๑๐

๑๒
๒๐
๒๖
๔
๑๘
๒๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๘๕

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อืนๆ
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ ปี
๕-๑๕ ปี
๑๖-๒๕ ปี
๒๖-๓๕
มากกว่า ๓๕ ปี

จานวน

ร้อยละ

๑๘
๙
๘
๘
๑
๖

๓๖
๑๘
๑๖
๑๖
๒
๑๒

๒
๓
๑๐
๑๑
๘
๑๒
๔

๔
๖
๒๐
๒๒
๑๖
๒๔
๘

๒
๘
๑๑
๗
๒๒

๔
๑๖
๒๒
๑๔
๔๔

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมิน ส่ ว นใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๓๒ คิดเป็นร้อยละ๖๔ และเพศชาย
จ่านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖
อายุ
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๓คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ รองลงมา
ได้แก่ ๒๐-๓๐ ปี และ มากกว่า ๖๐ ปี มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน๑๐คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ช่วงอายุ
๕๑-๖๐ ปี จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ช่วงอายุต่ากว่า ๒๐ ปีจ่านวน๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒
และช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔ ตามล่าดับ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึ กษา จ่านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖
รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ระดับ อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า และปริญญาตรี มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖อืนๆ จ่านวน ๖ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๒ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จ่านวน ๑๒คน คิดเป็นร้อยละ๒๔ รองลงมาได้แก่
รับจ้าง จ่านวน ๑๑คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๐ นักเรียน/นักศึกษา จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖อาชีพ อืนๆ จ่านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘
อาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ และรับราชการ ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔
ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่ วนใหญ่ทีอาศัยอยู่ในพื้นทีมากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๒๒คน คิดเป็นร้อยละ๔๔
รองลงมาได้แก่ ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๑คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๖๒๖-๓๕ ปี จ่ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔น้อยกว่า ๕ ปี จ่านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔
ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ประปา ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๑๔
๔.๒๖
๔.๓๔
๔.๓๖
๔.๒๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

S.D.
๐.๕๗
๐.๖๓
๐.๖๒
๐.๖๓
๐.๖๑

แปลผล
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากที่สุด
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จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ
ขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D.๐.๖๑) คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๕ เมือจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจมากทีสุ ดคือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๖
รองลงมาได้แก่ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๓๔ การด่าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๖และโครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๑๔ ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๒๔.๐๐ ๖๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๓๖.๐๐ ๕๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ
๔๒.๐๐ ๕๐.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๔๔.๐๐ ๔๘.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๓๖.๕๐ ๕๔.๕๐ ๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๐ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ โดยแยกเป็น
รายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๖.๐๐ ระดับมากทีสุดคิดเป็นร้อยละ๒๔.๐๐ปานกลางคิดเป็นร้อยละ
๑๐.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ๕๔.๐๐ระดับมากทีสุดคิดเป็นร้อยละ๓๖.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐๐
ข้อ ๓ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๐.๐๐
ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจ
ต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ ระดับ
มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ ตามล่าดับ
๒) โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่สะพานข้ามคลองส่งน้าชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตาบลพระบาท ถึง
บริเ วณหน้า วัดพระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการ
โครงการมีดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อืนๆ
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ ปี
๕-๑๕ ปี
๑๖-๒๕ ปี
๒๖-๓๕
มากกว่า ๓๕ ปี

จานวน

ร้อยละ

๒๒
๒๘

๔๔
๕๖

๑
๑๖
๑๕
๙
๕
๔

๒
๓๒
๓๐
๑๘
๑๐
๘

๑๓
๑๕
๑๐
๙
๓

๒๖
๓๐
๒๐
๑๘
๖

๑
๑
๑๔
๑๖
๖
๑๐
๒

๒
๒
๒๘
๓๒
๑๒
๒๐
๔

๑
๖
๑๙
๑๑
๑๓

๒
๑๒
๓๘
๒๒
๒๖

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมิน ส่ ว นใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๘ คิดเป็นร้อยละ๕๖ และเพศชาย
จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔
อายุ
ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง ๒๐-๓๐ ปี จ่ า นวน ๑๖ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๒
รองลงมา ได้แก่ ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๙ คน
คิดเป็น ร้อยละ ๑๘ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปีจ่านวน๕คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ช่ว งอายุมากกว่า ๖๐ ปี
จ่านวน ๔ คิดเป็นร้อยละ ๘ และช่วงอายุต่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๑ คิดเป็นร้อยละ ๒ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๑๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐ รองลงมาได้แก่ ประถมศึกษาจ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ระดับปริญญาตรี จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘
และอืนๆ จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จ่านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒ รองลงมา
ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ อาชีพเกษตรจ่านวน ๑๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๐ นักเรียน/นักศึกษา จ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ อาชีพ อืนๆ จ่านวน ๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๔ อาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ และรับราชการ มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒ ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ที อาศั ยอยู่ ใ นพื้ น ที ๑๖-๒๕ ปี จ่ า นวน ๑๙ คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ ๓๘
รองลงมาได้แก่อาศัยอยู่ในพื้นทีมากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ อาศัยอยู่ในพื้นที
๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ อาศัยอยู่ในพื้นที ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๒ และอาศัยอยู่ในพื้นทีน้อยกว่า ๕ ปี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๙๐

๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๑๔
๔.๔๔
๔.๖๐
๔.๖๒
๔.๔๕

S.D.
๐.๕๗
๐.๖๔
๐.๕๓
๐.๕๓
๐.๕๖

แปลผล
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๔๕ (S.D.๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ เมือจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจมากทีสุ ด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๖๒
รองลงมาได้แก่ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๖๐การด่าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่าหนดมีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๔๔ และโครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๑๔ ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๒๔.๐๐ ๖๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๕๒.๐๐ ๔๐.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
๖๒.๐๐ ๓๖.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๖๔.๐๐ ๓๔.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๕๐.๐๐ ๔๔.๐๐ ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับมาก
ทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ โดยแยก
เป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ระดับ ปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๙๑

คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐
ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุดคิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ
๓) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อืนๆ
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
อืนๆ

จานวน

ร้อยละ

๒๓
๒๗

๔๖
๕๔

๒
๑๑
๑๓
๘
๑๐
๖

๔
๒๒
๒๖
๑๖
๒๐
๑๒

๑๗
๑๓
๘
๗
๒
๓

๓๔
๒๖
๑๖
๑๔
๔
๖

๔
๑
๑๒
๑๐
๕
๕

๘
๒
๒๔
๒๐
๑๐
๑๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๙๒

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ ปี
๕-๑๕ ปี
๑๖-๒๕ ปี
๒๖-๓๕
มากกว่า ๓๕ ปี

จานวน

ร้อยละ

๑
๖
๑๓
๑๑
๑๙

๒
๑๒
๒๖
๒๒
๓๘

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมิน ส่ ว นใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๗ คิดเป็นร้อยละ๕๔ และเพศชาย
จ่านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖
อายุ
ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง ๓๑-๔๐ ปี จ่ า นวน ๑๓ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๖
รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน
๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปีจ่านวน๘คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ช่วงอายุมากกว่า ๖๐
ปี จ่านวน ๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๒ และช่วงอายุต่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๒ คิดเป็นร้อยละ ๔ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔
รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ระดับ ระดับปริญญาตรี จ่านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๔ อืนๆ จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ่านวน ๒ คิดเป็นร้อยละ ๔
ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรจ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ๒๖ รองลงมาได้แก่
อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔ อาชีพ รับจ้างจ่านวน ๑๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐ นักเรียน/นักศึกษา และอืนๆจ่านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ อาชีพ รับราชการ จ่านวน
๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ และอาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่ วนใหญ่ทีอาศัยอยู่ในพื้นทีมากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑๙คน คิดเป็นร้อยละ๓๘
รองลงมาได้แก่อาศัยอยู่ในพื้นที ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ อาศัยอยู่ในพื้นที ๒๖รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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๓๕ ปี จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ อาศัยอยู่ในพื้นที ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๒ และอาศัยอยู่ในพื้นทีน้อยกว่า ๕ ปี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
๔.๐๔
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๔.๑๘
ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๔.๔๔
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๔.๔๖
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๔.๒๘

S.D.
๐.๔๐
๐.๕๒
๐.๖๑
๐.๕๔
๐.๕๑

แปลผล
มาก
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๘ (S.D.๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ เมือจ่าแนกเป็นรายข้อ
พบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลียเท่ากับ
๔.๔๖ รองลงมาได้แก่ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๔.๔๔ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนดมีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๑๘ โครงการน่าไป
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๐๔ ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๑๐.๐๐ ๘๔.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒๔.๐๐ ๗๐.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย ๕๐.๐๐ ๔๔.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ในการสัญจร
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๔๘.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๓๕.๕๐ ๖๒.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๙๔

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๘๔.๐๐ ระดับมากทีสุดคิดเป็นร้อยละ๑๐.๐๐ ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ๖.๐๐ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๗๐.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ๒๔.๐๐ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ๖.๐๐ ข้อ ๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทีสุดคิดเป็นร้อยละ๕๐.๐๐ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๔๔.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ๖.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ๕๐.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
๒.๐๐ ตามล่าดับ
๔) โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อืนๆ

จานวน

ร้อยละ

๓๐
๒๐

๖๐
๔๐

๗
๘
๑๐
๒
๑๔
๙

๑๔
๑๖
๒๐
๔
๒๘
๑๘

๒๒
๘
๘
๑๐
๒

๔๔
๑๖
๑๖
๒๐
๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ ปี
๕-๑๕ ปี
๑๖-๒๕ ปี
๒๖-๓๕
มากกว่า ๓๕ ปี

จานวน

ร้อยละ

๓
๒
๖
๑๓
๑๑
๑๔
๑

๖
๔
๑๒
๒๖
๒๒
๒๘
๒

๙
๑๑
๖
๒๓
๑

๑๘
๒๒
๑๒
๔๖
๒

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ ตอบแบบประเมิน ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชายจ่ านวน ๓๐ คิ ดเป็น ร้อ ยละ๖๐ และเพศหญิ ง
จ่านวน ๒๐คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐
อายุ
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน ๑๔คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ รองลงมา
ได้แก่ ช่วงอายุ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน๑๐คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ช่วงอายุมากกว่า๖๐ ปี จ่านวน ๙ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๘ช่วงอายุ๒๐-๓๐ ปีจ่านวน๘คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ช่วงอายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี จ่ านวน ๗คิดเป็น ร้ อยละ ๑๔และช่ว งอายุ ๔ ๑-๕๐ ปี จ่านวน ๒ คิดเป็นร้อยละ ๔
ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๒๒คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔
รองลงมาได้แก่ ปริญญาตรี จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ระดับอืนๆ จ่านวน ๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๔ ตามล่าดับ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๙๖

อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรจ่านวน ๑๔คน คิดเป็นร้อยละ๒๘รองลงมาได้แก่
รับจ้าง จ่านวน ๑๓คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ นักเรียน/นักศึกษาจ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒
อาชีพ ค้าขายธุรกิจส่วนตัวอืนๆจ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒อาชีพ รับราชการ จ่านวน ๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๖ และอาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔และอืนๆจ่านวน ๑
คน คิดเป็นร้อยละ ๒ ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ที อาศั ยอยู่ ใ นพื้ น ที ๒๖-๓๕ ปี จ่ า นวน ๒๓ คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ ๔๖
รองลงมาได้แก่อาศัยอยู่ในพื้นที ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ อาศัยอยู่ในพื้นทีน้อย
กว่า ๕ ปี จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘ อาศัยอยู่ในพื้นที ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒ และอาศัยอยู่ในพื้นที มากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
๔.๑๐
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๔.๒๐
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
๔.๓๔
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๔.๓๘
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๔.๒๕

S.D.
๐.๕๘
๐.๕๗
๐.๖๒
๐.๖๐
๐.๕๙

แปลผล
มาก
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๕ (S.D.๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ เมือจ่าแนกเป็นราย
ข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลียเท่ากับ
๔.๓๘ (S.D.๐.๖๐) รองลงมาได้ แก่ ความสะดวกปลอดภั ยในการสั ญจร มีค่ าเฉลี ยเท่ากั บ ๔.๓๔
(S.D.๐.๖๒) การด่าเนิ นงานเป็ น ไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๐ (S.D.๐.๕๗)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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โครงการน่ า ไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาของประชาชนในชุ ม ชนมี ค่ า เฉลี ยเท่ า กั บ ๔.๑๐ (S.D.๐.๕๘)
ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๒๒.๐๐ ๖๖.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒๘.๐๐ ๖๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
๔๒.๐๐ ๕๘.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๔๔.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๓๔.๐๐ ๕๙.๕๐ ๘.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐ โดยแยก
เป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ ระดับมากทีสุดคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ๒๘.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐
ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้ อ ยละ๕๐.๐๐ ระดั บ มากที สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ๔๔.๐๐ ระดั บ ปานกลาง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ๖.๐๐
ตามล่าดับ
๔.๗.๒ ตาบลชมพู
๑) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอย ๔, ๕ หมู่ที่ ๔ ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน

ร้อยละ

๒๔
๒๖

๔๘
๕๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๙๘

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

๑
๗
๙
๒๔
๙
-

๒
๑๔
๑๘
๔๘
๑๘
-

๕
๑๐
๒๔
๑๑
-

๑๐
๒๐
๔๘
๒๒
-

๒
๘
๒๐
๑๔
๑
๕
-

๔
๑๖
๔๐
๒๘
๒
๑๐
-

๑
๑๗
๒๒
๑๐

๒
๓๔
๔๔
๒๐

อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ปี
๕ปี – ๑๕ปี
๑๖ปี – ๒๕ปี
๒๖ปี – ๓๕ปี
มากกว่า๓๕ปี

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ และ
เพศชาย จ่านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๙๙

อายุ
ประชาชนส่ วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่ว ง ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐
รองลงมา ได้แก่ ๓๑-๔๐ ปีและ ๕๑-๖๐ ปีมีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐
ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ และช่วงอายุต่ากว่า ๒๐ปี จ่านวน ๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาจ่านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐
รองลงมาได้แก่ ระดับ ปริ ญญาตรี จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จ่านวน ๑๐คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ และระดับประถมศึกษาจ่านวน ๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๐๐ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชีพค้าขาย ธุ รกิจส่ ว นตัว จ่านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๔๐.๐๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพรั บ จ้าง จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ อาชีพรับเอกชน/
วิสาหกิจ จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ อาชีพเกษตร จ่านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐
อาชีพข้าราชการ จ่านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐และนักเรียน/นักศึกษา ๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๒.๐ ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่ ว นใหญ่อาศัย อยู่ในพื้นที ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐
รองลงมาได้แก่ ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ มากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ และ ๕-๑๕ ปี ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๐

ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๐๒
๔.๓๔
๔.๔๖
๔.๔๘
๔.๓๒

S.D.
๐.๔๒
๐.๖๒
๐.๕๗
๐.๕๗
๐.๕๔

แปลผล
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D.๐.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ เมือ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D.๐.๕๗) รองลงมาได้แก่ การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน มีค่าเฉลียเท่ากับ
๔.๔๖ (S.D.๐.๕๗)การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D.๐.๖๒)
โครงการน่ า ไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาของประชาชนในชุ ม ชน มี ค่ า เฉลี ยเท่ า กั บ ๔.๐๒ (S.D.๐.๔๒)
ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๑๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๔๒.๐๐ ๕๐.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน
๕๐.๐๐ ๔๖.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๕๒.๐๐ ๔๔.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๓๘.๕๐ ๕๕.๕๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ โดยแยก
เป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ๔๒.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
๘.๐๐ ข้อ ๓ การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุดคิดเป็นร้อยละ
๕๐.๐๐ ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ข้อ ๔ ความ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๑

พึงพอใจต่อการด่าเนิ นงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุดคิดเป็นร้อยละ
๕๒.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามล่าดับ
๒) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ปี
๕ปี – ๑๕ปี

จานวน

ร้อยละ

๒๑
๒๙

๔๒
๕๘

๑๐
๙
๑๔
๑๗
-

๒๐
๑๘
๒๘
๓๔
-

๑๐
๑๐
๑๗
๑๓
-

๒๐
๒๐
๓๔
๒๖
-

๔
๑๑
๑๐
๑๐
๖
๙
-

๘
๒๒
๒๐
๒๐
๑๒
๑๘
-

๕

๑๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๒

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
๑๖ปี – ๒๕ปี
๒๖ปี – ๓๕ปี
มากกว่า๓๕ปี

จานวน
๑๕
๑๐
๒๐

ร้อยละ
๓๐
๒๐
๔๐

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ และ
เพศชาย จ่านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐
อายุ
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ รองลงมา
ได้แก่ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี ๑๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ และช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จ่านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐
รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ และระดับระถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เอกชน/รั ฐ วิ ส าหกิ จ จ่ า นวน ๑๑ คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ
๒๒.๐๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และ รับจ้าง มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๑๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ อาชีพเกษตรจ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐นักเรียน/นักศึกษา ๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ และอาชีพรับราชการ จ่านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นทีมากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐
รองลงมาได้แก่ ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ และ ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๑๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ และ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ตามล่าดับ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท ประเภท โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
๓.๙๖
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๔.๑๔
ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๔.๒๔
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๔.๒๒
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๔.๑๔

S.D.
๐.๔๙
๐.๕๗
๐.๖๕
๐.๖๔
๐.๕๘

แปลผล
มาก
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มาก

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๐ เมือจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุ ด คือ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยใน
การสัญจร มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๔ (S.D.๐.๖๕) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานใน
ภาพรวมมีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D.๐.๖๔) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลีย
เท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๕๗)โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉลียเท่ากับ
๓.๙๖ (S.D.๐.๔๙) ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๑๐.๐๐ ๗๖.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๑๒.๐๐ ๖๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย ๓๖.๐๐ ๕๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ในการสัญจร
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๓๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๒๓.๐๐ ๖๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๔

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ มากทีสุด
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๐๐ ข้อ ๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย ในการสัญจร มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ ปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
๑๒.๐๐ ตามล่าดับ
๒) โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านหนองหัวงอก หมู่ที่ ๙
ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึงมี
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน

ร้อยละ

๒๒
๒๘

๔๔
๕๖

๖
๑๖
๘
๑๓
๖
๑

๑๒
๓๒
๑๖
๒๖
๑๒
๒

๗
๙
๑๕
๑๘
๑

๑๔
๑๘
๓๐
๓๖
๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ปี
๕ปี – ๑๕ปี
๑๖ปี – ๒๕ปี
๒๖ปี – ๓๕ปี
มากกว่า๓๕ปี

จานวน

ร้อยละ

๓
๔
๑๓
๔
๒๑
๕
-

๖
๘
๒๖
๘
๔๒
๑๐
-

๒
๗
๑๘
๙
๑๔

๔
๑๔
๓๖
๑๘
๒๘

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ และ
เพศชาย จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐
อายุ
ประชาชนส่ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐
รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี
จ่านวน ๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๖.๐๐ ช่ว งอายุต่ากว่า ๒๐ ปี และช่ว งอายุ ๕๑-๖๐ ปี มีสัดส่ว น
เท่ากันจ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ และมากกว่า ๖๐ ปี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐
ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐
รองลงมาได้แก่ ระดับอนุปริญญา จ่านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ระดับ มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ระดับ ประถมศึกษา จ่านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๔.๐๐ และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๖

อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจ่านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ รองลงมา
ได้แก่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ อาชีพเกษตร จ่านวน ๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๐๐ อาชีพเอกชน/วิสาหกิจ และอาชีพรับจ้างจ่านวน ๔ คน มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๐๐ และอาชีพรับราชการ จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่ ว นใหญ่ อาศัย อยู่ใ นพื้น ที ๑๖-๒๕ ปี จ่า นวน ๑๘ คน คิด เป็น ร้อ ยละ ๗๖.๐๐
รองลงมามากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๐๐ ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ และน้อยกว่า ๕ ปี จ่านวน ๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๐๐ ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ประปา
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๑๘
๓.๘๔
๔.๒๐
๔.๐๐
๔.๐๕

S.D.
๐.๗๗
๐.๘๑
๐.๖๗
๐.๗๕
๐.๗๕

แปลผล
มาก
มาก
มากทีสุด
มาก
มาก

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านหนองหัวงอก ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๐๕ (S.D.๐.๗๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐ เมือจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๐
(S.D.๐.๖๗) รองลงมาได้แก่ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉลียเท่ากับ
๔.๑๘ (S.D.๐.๗๗) ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๗๕)
และ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๓.๘๔(S.D.๐.๘๑) ตามล่าดับ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๗

ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๔๐.๐๐ ๓๘.๐๐ ๒๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒๒.๐๐ ๔๔.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐
ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ
๓๔.๐๐ ๕๒.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๒๘.๐๐ ๔๔.๐๐ ๒๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๓๑.๐๐ ๔๔.๕๐ ๒๓.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐
จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านหนองหัวงอก มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ และ
น้อย คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ๔๐.๐๐ ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ ๒๒.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ และระดับน้อย ๔.๐๐ ข้อ ๓ ปริมาณ
น้่าประปามีใช้เพียงพอ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับมากทีสุด
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานใน
ภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ตามล่าดับ
๓) โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ถนนเดิ ม ด้ ว ยแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
ภายในชุมชนบ้านต้า ซอย ๗, ซอย ๘, ซอย ๙, ซอย ๑๐, ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลชมพู อาเภอ
เมือง จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการ
ด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน

ร้อยละ

๒๕
๒๕

๕๐
๕๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๘

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

๘
๑๖
๑๒
๑๑
๓

๑๖
๓๒
๒๔
๒๒
๖

๑๓
๙
๑๒
๑๒
๔

๒๖
๑๘
๒๔
๒๔
๘

๖
๑๒
๑๗
๕
๑๐
-

๑๒
๒๔
๓๔
๑๐
๒๐
-

๑๑
๒๒
๖
๑๑

๒๒
๔๔
๑๒
๒๒

อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ปี
๕ปี – ๑๕ปี
๑๖ปี – ๒๕ปี
๒๖ปี – ๓๕ปี
มากกว่า๓๕ปี
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ่านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และ
เพศหญิง จ่านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๐๙

อายุ
ประชาชนส่ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐
รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี
จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐
และช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐
รองลงมาได้แก่ ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๑๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๔.๐๐ ระดับ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี จ่านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง จ่านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๔.๐๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพ เอกชน/วิสาหกิจ เกษตร จ่านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ อาชีพ
เกษตร จ่ านวน ๑๐ คน คิดเป็ น ร้ อยละ ๒๐.๐๐ อาชีพข้าราชการ จ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๒.๐๐ และรับจ้าง ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่ ว นใหญ่ อาศั ย อยู่ ในพื้ นที ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้ อยละ ๔๔.๐๐
รองลงมาได้แก่ ๕-๑๕ ปี และมากกว่า ๓๕ ปี มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐
และ ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
๓.๙๒ ๐.๕๖
มาก
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๔.๐๐ ๐.๗๒
มาก
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
๔.๑๘ ๐.๖๙
มาก
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๔.๐๔ ๐.๗๕
มาก
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๔.๐๓ ๐.๖๘
มาก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๐

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างปรับ ปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ภาพรวมแล้วประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๐๓ (S.D.๐.๖๘) คิดเป็นร้อยละ๘๐.๖๐ เมือ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมาก คือ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลียเท่ากับ
๔.๑๘ (S.D.๐.๖๙) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อการด่าเนิน งานในภาพรวมมีค่าเฉลียเท่ากับ
๔.๐๔ (S.D.๐.๗๕) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๗๒)
โครงการน่ า ไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาของประชาชนในชุ ม ชนมี ค่ า เฉลี ยเท่ า กั บ ๓.๙๒ (S.D.๐.๕๖)
ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๑๒.๐๐ ๖๘.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒๖.๐๐ ๔๘.๐๐ ๒๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
๓๔.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๒๘.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๒๕.๐๐ ๕๔.๐๐ ๒๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๐๐
จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่
ทีระดับ มาก คิดเป็ นร้ อยละ ๕๔.๐๐ มากทีสุ ด คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
๒๐.๕๐ และน้อย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ ระดับ
มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็น
ร้อยละ ๓๔.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ตามล่าดับ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๑

๔.๗.๓ ตาบลปงแสนทอง
๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ ปี
๕ปี – ๑๕ ปี
๑๖ปี – ๒๕ ปี

จานวน

ร้อยละ

๑๘
๓๒

๓๖
๖๔

๗
๙
๒๓
๑๑
-

๑๔
๑๘
๔๖
๒๒
-

๑๖
๑๒
๑๓
๙
-

๓๒
๒๔
๒๖
๑๘
-

๒
๙
๙
๒๐
๑๐
-

๔
๑๘
๑๘
๔๐
๒๐
-

๑๑
๒๖

๒๒
๕๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๒

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ (ต่อ)
๒๖ปี – ๓๕ปี
มากกว่า๓๕ปี

จานวน

ร้อยละ

๑๓
-

๒๖
-

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๓๒คน คิดเป็นร้อยละ๖๔.๐๐ และ
เพศชาย จ่านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐
อายุ
ประชาชนส่ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐
รองลงมา ได้แก่ ช่ว งอายุ ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน๑๑ คน คิ ดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ช่ว งอายุ ๓ ๑-๔๐ ปี
จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ และช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐
ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐
รองลงมาได้แก่ ระดับอนุ ปริญญา จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จ่านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐และระดับปริญญาตรี จ่านวน๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๘.๐๐ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จ่านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ๔๐.๐๐ รองลงมา
ได้แก่ เกษตร จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐อาชีพเอกชน/วิสาหกิจและธุรกิจส่ว นตัว มี
สัดส่วนเท่ากันจ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐และอาชีพรับราชการ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐
ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่ ว นใหญ่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ นที ๑๖-๒๕ ปี จ่ า นวน๒๖ คน คิ ด เป็น ร้ อ ยละ ๕๒.๐๐
รองลงมาได้แก่ ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ และ ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๑๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ตามล่าดับ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๓

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
๔.๒๐
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๓.๙๔
ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๔.๑๘
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๔.๑๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๔.๑๐

S.D.
๐.๖๗
๐.๔๖
๐.๕๖
๐.๕๔
๐.๕๕

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ เมือจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๐ (S.D.๐.๖๗) รองลงมาได้แก่ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย
ในการสัญจร มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๑๘ (S.D.๐.๕๖) ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๕๔) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนดมีค่าเฉลียเท่ากับ
๓.๙๔ (S.D.๐.๔๖) ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๓๔.๐๐ ๕๒.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๘.๐๐ ๗๘.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย ๒๖.๐๐ ๖๖.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ในการสัญจร
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๒๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๒๒.๐๐ ๖๖.๕๐ ๑๑.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๔

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐มากทีสุด คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ ปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ
๑๐.๐๐ ตามล่าดับ
๒) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านป่ากล้วย (สายหลัก) หมู่ที่ ๔ ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน

ร้อยละ

๒๔
๒๖

๔๘
๕๒

๑
๑๐
๑๗
๘
๖
๘

๒
๒๐
๓๔
๑๖
๑๒
๑๖

๑๓
๑๔
๗
๑๔
๒

๒๖
๒๘
๑๔
๒๘
๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๕

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ปี
๕ปี – ๑๕ปี
๑๖ปี – ๒๕ปี
๒๖ปี – ๓๕ปี
มากกว่า๓๕ปี

จานวน

ร้อยละ

๗
๑๕
๑๐
๗
๑๐
๑

๑๔
๓๐
๒๐
๑๔
๒๐
๒

๗
๑๑
๑๓
๑๙

๑๔
๒๒
๒๖
๓๘

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ และ
เพศชาย จ่านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐
อายุ
ประชาชนส่ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐
รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปีและ
มากกว่า ๖๐ ปีมีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน ๖
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๒.๐๐ และช่ ว งอายุ ต่ า กว่ า ๒๐ ปี จ่ า นวน ๑ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒.๐๐
ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรี มีสัดส่วน
เท่ากัน จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ รองลงมาได้แก่ ประถมศึกษาระดับ จ่านวน ๑๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ระดับอนุปริญญา จ่านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ และระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ่านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามล่าดับ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๖

อาชีพหลัก
ประชาชนส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชี พค้ าขายธุ รกิ จส่ ว นตั ว จ่ านวน ๑๕ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
๓๐.๐๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง และอาชีพเกษตร มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๐๐ อาชีพเอกชน/วิสาหกิจและนักเรียน/นักศึกษา มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๐๐ และอาชีพอืนๆ จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นทีมากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐
รองลงมาได้แก่ ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๐๐ และ ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๑๖
๔.๐๒
๔.๐๒
๔.๒๐
๔.๑๐

S.D.
๐.๕๐
๐.๔๗
๐.๖๒
๐.๔๙
๐.๕๒

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ เมือ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๐ (S.D.๐.๔๙) รองลงมาได้แก่ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๑๖ (S.D.๐.๖๐) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด และการ
ระบายน้่าท่วมขังในชุมชน มีสัดส่วนเท่ากัน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๐๒ (S.D.๐.๖๒) ตามล่าดับ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๗

ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๒๒.๐๐ ๗๒.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๑๒.๐๐ ๗๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน
๒๐.๐๐ ๖๒.๐๐ ๑๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๒๔.๐๐ ๗๒.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๑๙.๕๐ ๗๑.๐๐ ๙.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๐ โดยแยก
เป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๐๐ ข้อ ๓ การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๖๒.๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ข้อ ๔
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
๗๒.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามล่าดับ
๓) โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ถนนเดิ ม ด้ ว ยแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไปภายในชุมชน หมู่ที่ ๖ ตาบลปงแสนทอง อาเภอ
เมือง จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการ
ด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี

จานวน

ร้อยละ

๒๓
๒๗

๔๖
๕๔

๙
๑๓

๑๘
๒๖

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๘

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
อายุ (ต่อ)
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ปี
๕ปี – ๑๕ปี
๑๖ปี – ๒๕ปี
๒๖ปี – ๓๕ปี
มากกว่า๓๕ปี

จานวน

ร้อยละ

๑๒
๑๑
๕

๒๔
๒๒
๑๐

๑๖
๑๐
๘
๑๕
๑

๓๒
๒๐
๑๖
๓๓๐
๒

๑
๙
๑๓
๑๑
๔
๑๒

๒
๑๘
๒๖
๒๒
๘
๒๔

๔
๑๔
๑๓
๑๙

๘
๒๘
๒๖
๓๘

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ และ
เพศชาย จ่านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐
อายุ
ประชาชนส่ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐
รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๑๙

จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐
และช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จ่านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐
รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ระดับ มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๐๐ และสูงกว่าปริญญาตรี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชี พค้ าขายธุ รกิ จส่ ว นตั ว จ่ านวน ๑๓ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
๒๖.๐๐ รองลงมาได้แก่ เกษตรจ่านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ อาชีพรับจ้างจ่านวน ๑๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐นักเรียน/
นักศึกษา จ่านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ และอาชีพรับราชการ จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐
ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้ นทีมากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐
รองลงมาได้แก่ ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ และ ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๑๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ และ ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๓๒
๔.๑๐
๔.๐๐
๔.๑๘
๔.๑๕

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

S.D.
๐.๕๑
๐.๕๐
๐.๖๐
๐.๔๓
๐.๕๑

แปลผล
มากทีสุด
มาก
มาก
มาก
มาก
หน้า ๑๒๐

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างปรับ ปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภาพรวมแล้วประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๑๕ (S.D.๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ เมือ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในชุมชน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D.๐.๕๑) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานใน
ภาพรวม มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๑๘(S.D.๐.๔๓) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนดมีค่าเฉลีย
เท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๕๐) ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๖๐)
ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๓๔.๐๐ ๖๔.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๑๘.๐๐ ๗๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
๑๘.๐๐ ๖๔.๐๐ ๑๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๒๐.๐๐ ๗๘.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๒๒.๕๐ ๗๐.๐๐ ๗.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ที
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐
โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่ การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
๒.๐๐ ตามล่าดับ
๔) โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ หมู่ที่ ๘
ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผล
การแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๑

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ปี
๕ปี – ๑๕ปี
๑๖ปี – ๒๕ปี
๒๖ปี – ๓๕ปี
มากกว่า๓๕ปี

จานวน

ร้อยละ

๑๘
๓๒

๓๖
๖๔

๒
๗
๑๓
๗
๑๒
๙

๔
๑๔
๒๖
๑๔
๒๔
๑๘

๑๘
๑๓
๒
๑๗
-

๓๖
๒๖
๔
๓๔
-

๑
๗
๑๔
๖
๕
๑๖
๑

๒
๑๔
๒๘
๑๒
๑๐
๓๒
๒

๒
๓
๑๔
๑๐
๒๑

๔
๖
๒๘
๒๐
๔๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๒

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ และ
เพศชาย จ่านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐
อายุ
ประชาชนส่ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐
รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ช่วงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี
จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี และ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๐๐ และช่วงอายุต่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐
รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรจ่านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ รองลงมา
ได้แก่ อาชีพค้าขายธุรกิจส่ว นตัว จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ อาชีพ เอกชน/วิสาหกิจ
จ่านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ อาชีพรับจ้างจ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐นักเรียน/
นักศึกษา จ่านวน ๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๐๐ และอาชีพรับราชการ และอืนๆ มีสัดส่วนเท่ากัน
จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นทีมากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐
รองลงมาได้แก่ ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๐๐ ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ และ น้อยกว่า ๕ ปี จ่านวน ๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ประปา
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๓

ที่
๑
๒
๓
๔

๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ประเด็น
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๓๐
๔.๒๐
๔.๒๔
๔.๓๔
๔.๒๗

S.D.
๐.๔๖
๐.๔๕
๐.๕๙
๐.๔๗
๐.๔๙

แปลผล
มากทีสุด
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตประปา ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด มี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D.๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ เมือจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความ
พึ ง พอใจมากที สุ ด คื อ ความพึ ง พอใจต่ อ การด่ า เนิ น งานในภาพรวม มี ค่ า เฉลี ยเท่ า กั บ ๔.๓๔
(S.D.๐.๔๗) รองลงมาได้แก่ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉลียเท่ากับ
๔.๓๐ (S.D.๐.๔๖) ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๔ (S.D.๐.๕๙)การด่าเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนดมีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๐ (S.D.๐.๔๕) ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๓๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒๒.๐๐ ๗๖.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ
๓๒.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๓๔.๐๐ ๖๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๒๙.๕๐ ๖๘.๐๐ ๒.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตประปา มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐
มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คิดเป็น ร้อยละ ๗๐.๐๐ ระดับมากทีสุ ด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ข้อ ๓ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๔

ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ๖๖.๐๐ ระดั บ มากที สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ๓๔.๐๐
ตามล่าดับ
๔.๗.๔ ตาบลกล้วยแพะ
๑) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านกล้วยหัวฝาย บริเวณฌาปนสถาน บ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการ
ด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ

จานวน

ร้อยละ

๒๒
๒๘

๔๔
๕๖

๘
๑๔
๘
๑๑
๙

๑๖
๒๘
๑๖
๒๒
๑๘

๒๑
๑๐
๕

๔๒
๒๐
๑๐

๑๓
๑

๒๖
๒

๑
๘
๑๐
๑๓
๕
๑๒
๑

๒
๑๖
๒๐
๒๖
๑๐
๒๔
๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๕

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ ปี
๕ ปี – ๑๕ ปี
๑๖ ปี – ๒๕ ปี
๒๖ ปี – ๓๕ ปี

จานวน

ร้อยละ

๕
๑๒
๑๔

๑๐
๒๔
๒๘

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ และ
เพศชาย จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐
อายุ
ประชาชนส่ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐
รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี
จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ปี และ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๐๐ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐
รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ระดับอนุปริญญา จ่านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐.๐๐ และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างจ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ รองลงมา
ได้แก่อาชีพเกษตรจ่านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ อาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๑๐ คน
คิดเป็ น ร้ อยละ ๒๐.๐๐ อาชีพ เอกชน/วิส าหกิจ จ่านวน ๘ คน คิด เป็นร้ อยละ ๑๖.๐๐นัก เรียน/
นักศึกษา จ่ านวน ๕ คน คิดเป็ น ร้อยละ ๑๐.๐๐ และอาชีพรับราชการ และอืนๆมีสั ดส่ว นเท่ากัน
จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นทีมากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐
รองลงมาได้แก่ ๒๖-๓๕ปี จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ๑๖-๓๕ปี จ่านวน ๑๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๔.๐๐และ ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ตามล่าดับ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๖

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานทีประชุม/ท่ากิจกรรม)
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
ผลประเมินเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๓๒
๔.๒๘
๔.๓๔
๔.๓๐
๔.๓๑

S.D.
๐.๕๑
๐.๔๙
๐.๖๕
๐.๕๐
๐.๕๓

แปลผล
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่ า ความพึ งพอใจของประชาชนทีมี ต่อ การพั ฒ นาโครงสร้ างด้า นพื้ นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๓๑ (S.D.๐.๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ เมือจ่าแนก
เป็ น รายข้ อ พบว่ ามี ความพึ ง พอใจมากที สุ ด คือ การใช้ ประโยชน์ข องชุ มชน (สถานที ประชุ ม/ท่ า
กิจกรรม) มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D.๐.๖๕) รองลงมาได้แก่ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D.๐.๕๑) ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๓๐ (S.D.๐.๕๐) และการด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนดมีค่าเฉลียเท่ากับ
๔.๒๘ (S.D.๐.๔๙) ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๓๔.๐๐ ๖๔.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๓๐.๐๐ ๖๘.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
การใช้ป ระโยชน์ ของชุม ชน (สถานทีประชุม/ท่ า ๔๔.๐๐ ๔๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
กิจกรรม)
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๓๒.๐๐ ๖๖.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๓๕.๐๐ ๖๑.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๗

จากตาราง พบว่ า ความพึ งพอใจของประชาชนทีมี ต่อ การพั ฒ นาโครงสร้ างด้า นพื้ นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ข้อ ๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานทีประชุม/ท่ากิจกรรม) มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ
๒) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้า นกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อืนๆ

จานวน

ร้อยละ

๒๒
๒๘

๔๔
๕๖

๒
๘
๑๗
๑๐
๑๐
๓

๔
๑๖
๓๔
๒๐
๒๐
๖

๑๒
๗
๑๒
๑๔
๓
๒

๒๔
๑๔
๒๔
๒๘
๖
๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๘

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ปี
๕ปี – ๑๕ปี
๑๖ปี – ๒๕ปี
๒๖ปี – ๓๕ปี
มากกว่า๓๕ปี

จานวน

ร้อยละ

๗
๘
๑๓
๑๒
๑
๖
๓

๑๔
๑๖
๒๖
๒๔
๒
๑๒
๖

๒
๑๒
๒๒
๑๔

๔
๒๔
๔๔
๒๘

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ และ
เพศชาย จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐
อายุ
ประชาชนส่ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐
รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี และช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๑๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ ช่วงอายุมากกว่า
๖๐ ปี จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ และช่วงอายุต่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๔.๐๐ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐
รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษา และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๑๒ คน
คิดเป็ น ร้ อยละ ๒๔.๐๐ ระดับ มัธ ยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่า นวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ และระดับอืนๆ จ่านวน ๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๐๐ ตามล่าดับ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๒๙

อาชีพหลัก
ประชาชนส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชี พค้ าขายธุ รกิ จส่ ว นตั ว จ่ านวน ๑๓ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
๒๖.๐๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้างจ่านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ อาชีพเอกชน/วิสาหกิจ
จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ อาชีพข้าราชการ จ่านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ อาชีพ
เกษตร จ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ อาชีพอืนๆ จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ และ
นักเรียน/นักศึกษา๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐
รองลงมาได้แก่ มากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ และ ๕-๑๕ปี จ่านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
๔.๐๖
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๔.๑๖
๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานทีประชุม/ท่ากิจกรรม)
๔.๓๘
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๔.๓๒
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๔.๒๓

S.D.
๐.๔๖
๐.๕๐
๐.๕๓
๐.๕๕
๐.๕๑

แปลผล
มาก
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๓ (S.D.๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ เมือ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานทีประชุม/ท่า
กิจกรรม) มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D.๐.๕๓) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี๔.๓๒ (S.D.๐.๕๕)การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีค่าเฉลียเท่ากับ
๔.๑๖ (S.D.๐.๕๐)โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๐๖
(S.D.๐.๔๖) ตามล่าดับ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๐

ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๑๔.๐๐ ๗๘.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒๒.๐๐ ๗๒.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
การใช้ป ระโยชน์ ของชุมชน (สถานทีประชุ ม/ท่ า ๔๐.๐๐ ๕๘.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
กิจกรรม)
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๓๖.๐๐ ๖๐.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๒๘.๐๐ ๖๗.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐ ระดับมากทีสุดคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ ระดับมากทีสุดคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ข้อ ๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานทีประชุม/ท่ากิจกรรม) มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ๓๖.๐๐ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๔.๐๐ ตามล่าดับ
๓) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุม ชนบ้ า นกล้ว ยหลวง หมู่ ที่ ๑ ต าบลกล้ ว ยแพะ อ าเภอเมือ ง จั งหวั ดล าปาง ซึงมี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี

จานวน

ร้อยละ

๒๕
๒๕

๕๐
๕๐

-

-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๑

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ปี
๕ปี – ๑๕ปี
๑๖ปี – ๒๕ปี
๒๖ปี – ๓๕ปี
มากกว่า๓๕ปี

จานวน
๔
๑๕
๑๕
๑๕
๑

ร้อยละ
๘
๓๐
๓๐
๓๐
๒

๑๑
๑๘
๑๓
๗
๑

๒๒
๓๖
๒๖
๑๔
๒

๑
๘
๑๘
๑๘
๕
-

๒
๑๖
๓๖
๓๖
๑๐
-

๑๐
๑๕
๙
๑๖

๒๐
๓๐
๑๘
๓๒

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ่านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และ
เพศหญิง จ่านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๒

อายุ
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี ๔๑-๕๐ ปี และช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี มีสัดส่วน
เท่ากันจ่านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ และช่วงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๑๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๖.๐๐ รองลงมาได้แก่ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๖.๐๐ ระดับประถมศึกษาจ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ปริญญาตรี จ่านวน ๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ และสูงกว่าปริญญาตรี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว และรับจ้าง มีสัดส่วนเท่ากันจ่านวน
๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ รองลงมาได้แก่ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐
เกษตรจ่านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ และอาชีพรับราชการ มีจ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๒.๐๐ ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นทีมากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐
รองลงมาได้แก่ ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๐๐ และ ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
ที่
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
๓.๕๔
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๓.๔๔
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๓.๕๒
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๓.๖๖
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๓.๕๔
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

S.D.
๐.๖๑
๐.๖๔
๐.๖๗
๐.๖๘
๐.๖๕

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
หน้า ๑๓๓

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ๓.๕๔ (S.D.๐.๖๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๐ เมือจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๓.๖๖ (S.D.๐.๖๘) รองลงมาได้แก่ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
มีค่าเฉลียเท่ากับ ๓.๕๔ (S.D.๐.๖๑) ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร
มีค่าเฉลียเท่ากับ ๓.๕๒ (S.D.๐.๖๗) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนดมีค่าเฉลียเท่ากับ
๓.๔๔ (S.D.๐.๖๔) ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๖.๐๐ ๔๒.๐๐ ๕๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๔.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๒.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย ๑๐.๐๐ ๓๒.๐๐ ๕๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ในการสัญจร
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๑๒.๐๐ ๔๒.๐๐ ๔๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๘.๐๐ ๓๙.๐๐ ๕๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐
จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ มาก คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ระดับมาก
ทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ระดับมาก
ทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ข้อ ๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐
ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ตามล่าดับ
๔) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึงมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๔

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตร
อืนๆ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
น้อยกว่า ๕ ปี
๕ปี – ๑๕ ปี
๑๖ปี – ๒๕ ปี
๒๖ปี – ๓๕ ปี
มากกว่า๓๕ ปี

จานวน

ร้อยละ

๒๗
๒๓

๕๔
๔๖

๑๐
๑๕
๙
๑๕
๑

๒๐
๓๐
๑๘
๓๐
๒

๙
๑๐
๙
๑๙
๓

๑๘
๒๐
๑๘
๓๘
๖

๖
๘
๒๐
๑๒
๑
๓
-

๑๒
๑๖
๔๐
๒๔
๒
๖
-

๑๒
๑๓
๘
๑๗

๒๔
๒๖
๑๖
๓๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๕

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ่านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ และ
เพศหญิงจ่านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐
อายุ
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี และอายุ ๕๑-๖๐ ปีมีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน
๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๐.๐๐ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี และช่วงอายุ
มากกว่า ๖๐ปี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ
ระดับการศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐
รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ระดับ
ประถมศึกษา และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๘.๐๐ และสูงกว่าปริญญาตรี จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ตามล่าดับ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชี พค้ าขายธุ รกิ จส่ ว นตั ว จ่ านวน ๒๐ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
๔๐.๐๐ รองลงมา ได้แก่อาชีพรับจ้าง จ่านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ อาชีพเอกชน/วิสาหกิจ
จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ อาชีพรับราชการ จ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ อาชีพ
เกษตร จ่ านวน ๓ คน คิดเป็ น ร้อยละ ๖.๐๐ และนักเรียน/นักศึกษา๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐
ตามล่าดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นทีมากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐
รองลงมาได้แก่ ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๑๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๔.๐๐ และ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ ตามล่าดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากทีสุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ = ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย
ต่ากว่า ๑.๘ = น้อยทีสุด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๖

ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน
๔.๓๔
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๔.๒๐
ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๔.๒๒
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๔.๒๖
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๔.๒๕

S.D.
๐.๕๕
๐.๔๙
๐.๖๔
๐.๔๘
๐.๕๔

แปลผล
มากทีสุด
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๕ (S.D.๐.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ เมือจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากทีสุด คือ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D.๐.๕๕) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๖ (S.D.๐.๔๘) ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มี
ค่าเฉลียเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D.๐.๖๔)การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนดมีค่าเฉลียเท่ากับ
๔.๒๐ (S.D.๐.๔๙) ตามล่าดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ๓๘.๐๐ ๕๘.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ชุมชน
การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
๒๔.๐๐ ๗๒.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย ๓๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ในการสัญจร
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม
๒๘.๐๐ ๗๐.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
๓๑.๐๐ ๖๓.๕๐ ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
จากตาราง พบว่ า ความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการพัฒ นาโครงสร้างด้านพื้นฐาน
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉลียรวมอยู่ทีระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๐ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ระดับ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๗

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ข้อ ๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๘

บทที่ ๕
สรุป วิเคราะห์ และเสนอแนะ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ 1) เพื่ อเป็ น เครื่ อ งมือ ในการบริ ห ารราชการท้อ งถิ่ นของเทศบาลเมื องเขลางค์ นคร ซึ่ งจะช่ ว ย
ตอบสนองภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน เป็น ข้อ มูล ส าหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข
ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓) เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม โครงการของ
สานัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ๔) เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึง
พอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการดาเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใด โดย
ยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ด้านคือ ยุทธศาสตร์ที่๑ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะ
และพัฒนาระบบผังเมืองยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชี วิตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อความมั่นคง และ
เป็นธรรมในสังคมยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของชุมชนและยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
๑. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ตารางที่ ๕.๑ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๖ ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ที่

ความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

๑

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้ างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒ นา
ระบบผังเมือง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชนพัฒนาระบบผังเมืองและการ
พัฒนาตามผังเมือง

๗.๕๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

S.D.

แปล
ผล
๑.๓๑ มาก

หน้า ๑๓๙

ที่

๒

๓

๔

๕

ความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่ ง ยื น แนวทางการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวันยอย่างเป็นองค์รวมพัฒนาเด็กและ
เยาชน สู่ความมั่นคง แข็งแรงดีมีสุขและสร้างสรรค์ พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่ากับการ
เปลี่ ย นแปลง สร้ างความตระหนั กและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน และส่งเสริม การเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ
องค์ความรู้ที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและ
ชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความแข็งแรง มีคุณภาพ
คุณธรรม จริย ธรรมทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ ภายใต้ห ลักธรรมา
ภิบาล ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกระดับ ส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค
เกษตร โดยการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า งมู ล ค่ า ให้ สิ น ค้ า เกษตร แนว
ทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ
และเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งและสร้างกลุ่ม เครือข่ายละสถาบันทางการเกษตรส่งเสริมพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนาเสริมสร้ างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบน
พื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาระบบการ
ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของการทุ่งเที่ยวใน
ระดับชุมชน ส่งเสริมกระบวนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมและกระบวนการสร้างธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละ
พื้น ที่ พัฒ นาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เตรียมความ

๗.๕๗

แปล
ผล
๑.๒๙ มาก

๗.๕๒

๑.๕๒ มาก

๗.๕๒

๑.๔๓ มาก

๗.๔๕

๑.๔๕ มาก

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

S.D.

หน้า ๑๔๐

ที่

๖

ความพึงพอใจ
พร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
แนวทาง การพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่ม
ขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ าพการจั ด การขยะและน้ าเสี ยในชุ มชน ปรั บปรุง ภูมิ ทัศ น์แ ละ
พั ฒ นาระบบการบ ารุ ง รั ก ษาภู มิ ทั ศ น์ ข องเมื อ งอย่ า งยั่ ง ยื น และส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

๗.๕๖

๑.๔๙ มาก

๗.๕๒

๑.๔๒ มาก

จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครของ
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร โดยภาพรวมแล้ วมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๕๒
(S.D.๑.๔๒) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๐ เมื่อจาแนกความพึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๗ (S.D.๑.๒๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
๖.๕๖ (S.D.๑.๔๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริ การสาธารณะและพัฒนา
ระบบผังเมือง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่ อ
ความมั่ น คง และเป็ น ธรรมในสั ง คม และยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ ด้ า นการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งของภาคเกษตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ๗.๕๒
(S.D.๑.๓๑, ๑.๕๒, ๑.๔๓) ส่วนยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่าสุด คือยุทธศาสตร์ ที่ ๕
การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๔๕(S.D.๑.๔๕) ตามลาดับ
๑) เปรียบเทียบผลการประเมินต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
จากผลการสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีประเด็น
ทั้งหมด ๘ ประเด็น ได้แก่
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑

แปล
ผล

หน้า ๑๔๑

๖) การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้ รั บ จากการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รองลงมาคือ ประเด็น ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ และประเด็น มี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒
และยุทธศาสตร์ที่ ๑
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร เมื่อเปรียบเทียบแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คื อ ประเด็นด้าน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ และยุทธศาสตร์ที่ ๑
เมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินงานซึ่งได้วิเคราะห์จากผลการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในประเด็น มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีประชาชนจะมีความพึงพอใจในประเด็น
ดังกล่าวต่อการดาเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ให้ความสาคัญ
ต่อประชาชนที่มีการเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมแต่
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับ ประเด็นด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้ รับจากการดาเนิน
โครงการ/กิ จ กรรม จะเห็ น ได้ ว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยมากต่ อ ประเด็ น ดั ง กล่ า วถึ ง ๖
ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง เทศบาลเมื อ งเขลางค์ น คร จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ ป ระชาชนจะได้ รั บ จาก
การดาเนินงานตามรายยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น และในการดาเนินโครงการควรคาถึงถึ งปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น
๒) เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการดาเนินการพัฒนา
เทศบาลของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
จากผลการสารวจความพึงพอใจในภาพรวมของการดาเนินการพัฒนาเทศบาลของเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร มีประเด็นทั้งหมด ๙ ประเด็นได้แก่
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕) ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กาหนด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมของการดาเนินการพัฒนาเทศบาล เมื่อ
เปรียบเทียบผลการประเมินแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่ามีประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ รองลงมาคื อ ประเด็ น การแก้ ไขปั ญหาและการตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ แ ก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ และยุทธศาสตร์ที่ ๓
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมของการดาเนินการพัฒนาเทศบาล
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึ งพอใจน้อยที่สุด คือ
ประเด็นการมี การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมได้แก่ยุทธศาสตร์ที่
๕ และยุทธศาสตร์ที่ ๔
เมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินงานซึ่งได้วิเคราะห์จากผลการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นคือ มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีประชาชนจะมีความพึงพอใจ
ในประเด็นดังกล่าวต่อการดาเนินงานดังกล่าว ๔ ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรั บ รู้ ข้ อ มู ล ของโครงการ /กิ จ กรรมผ่ า นช่ อ งทาง
การประชาสั ม พัน ธ์ต่า งๆ อย่ างสม่ าเสมอ และประชาชนมีความพึงพอใจน้ อยที่สุ ด คือ ประเด็ น
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน จานวน ๒ ยุทธศาสตร์ รองลงมาคือ
ประเด็นการดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กาหนด จานวน ๒ ยุทธศาสตร์ ประเด็นประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม จานวน ๑ ยุทธศาสตร์ และประเด็นผลการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น จานวน ๑ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการและ
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้นและควรดาเนินกิจกรรมโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดแล ะ
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ และในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมควรคานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร แยกเป็นรายตาบล
๑. ตาบลพระบาท
๑.๑ โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตาบล
พระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D. ๐.๖๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐
๑.๒ โครงการปรั บปรุ งถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้า น
หนองห้าตะวันออก ตั้งแต่สะพานข้ามคลองส่งน้าชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตาบลพระบาท ถึงบริเวณ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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หน้าวัดพระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ (S.D.๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐
๑.๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชน
อิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘
(S.D.๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐
๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
หัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕
(S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐
๒. ตาบลชมพู
๒.๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ศรีหมวดเกล้า ๒ ซอย ๔, ๕ หมู่ที่ ๔ ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒
(S.D.๐.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐
๒.๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชน
บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๕๘)
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๐
๒.๓ โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านหนองหัว หงอก หมู่ที่ ๙ ตาบล
ชมพู อาเภอเมือง จังหวัดลาปางค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ (S.D.๐.๗๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐
๒.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านต้า ซอย ๗, ซอย ๘, ซอย ๙, ซอย ๑๐, ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ (S.D.๐.๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๐
๓. ตาบลปงแสนทอง
๓.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐
(S.D. ๐.๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐
๓.๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน
ป่ากล้วย (สายหลัก) หมู่ที่ ๔ ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐
(S.D.๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐
๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านทุ่งกู่ด้าย ตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไปภายในชุมชน หมู่ที่ ๖ ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐
๓.๔ โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ หมู่ที่ ๘ ตาบล
ปงแสนทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D.๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐
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๔. ตาบลกล้วยแพะ
๔.๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้าน
กล้วยหัว ฝาย บริ เ วณฌาปนสถาน บ้า นกล้วยหั วฝาย หมู่ที่ ๔ ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือ ง
จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑ (S.D. ๐.๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐
๔.๒ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๓
(S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐
๔.๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔
(S.D. ๐.๖๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๐
๔.๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชน
บ้านกล้วยม่วงหมู่ที่ ๓ ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕
(S.D. ๐.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐
๓. ข้อเสนอแนะ
๓.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ข้อเสนอแนะในส่วนนี้เป็นข้อเสนอแนะเดิมเช่น เดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งประชาชนได้ใ ห้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ใน
สภาพดี ทาการติดตั้งไฟฟ้าให้เพียงพอ ตลอดจนทาการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามถนนหลัก
และถนนภายในซอยต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดี และควรเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าในบริเวณ
ซอยที่ค่อนข้างอันตรายหรือตามมุมอับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการเกิดอาชญากรรม
๒. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรดาเนินการขุดลอกท่อระบายน้าเป็นประจาและจัดให้ มี
เจ้ าหน้ าที่เพื่อเก็บ ขยะมูล ฝอยออกจากท่อระบายน้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝ นหรือช่ว งมีฝนตกเพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีน้าท่วมขัง
๓. เทศบาลเมื อ งเขลางค์ น ครควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง สภาพถนนให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี จั ด ล าดั บ
ความสาคัญของถนนที่จะทาการปรับปรุงซ่อมแซม ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และองค์การโทรศัพท์ ฯ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๔. เทศบาลควรมี ก ารจั ด ระเบี ย บการติ ด ตั้ ง ป้ า ยโฆษณาต่ า งๆให้ เ หมาะสม และควรมี
การตรวจสอบ การติดตั้งป้ายโฆษณา เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางการจราจร และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ป้ายหักโค่นหรือล้มทับบ้านเรือน
๕. เทศบาลควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสถานบันเทิง
ผับ บาร์ ร้านเหล้า ให้มีความเหมาะสมและควรมีการตรวจสอบระยะเวลาในการเปิดให้บริการของ
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สถาบันบันเทิง เพื่อให้เปิดให้บริการตามช่วงที่กฎหมายกาหนด และมีการตรวจสอบการให้บริการ
สาหรับเยาวชนที่อายุต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด
๖. เทศบาลควรมีการปรับปรุงและจัดระเบี ยบทางเท้า ไม่ให้มีการขายของกีดขวางทางเดิน
เท้า และควรเพิ่มช่องทางการจราจรสาหรับจักรยาน
๗. เทศบาลควรจั ดหาอุป กรณ์เ ครื่องออกกาลั ง กายที่เพีย งพอและเหมาะสมกั บเด็ กและ
เยาวชน ผู้ ใหญ่แ ละผู้ สู ง อายุ ไว้ ในสวนสาธารณะของเทศบาล รวมทั้ งควรจัดเจ้า หน้ าที่ค อยดูแ ล
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องออกกาลังกายให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ
๘. เทศบาลควรเพิ่มการให้ บริการต่างๆให้เป็นแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop
Service เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่ งจะช่วยลดขั้นตอนการให้บริการ รวมทั้ง
ทาให้การบริการของเทศบาลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
๙. เทศบาลควรมีก ารประชาสั มพั นธ์ ผ ลการด าเนิน งานและการใช้จ่ ายงบประมาณของ
เทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ
๑๐. เทศบาลควรให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อเทศบาลจะได้ น าความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะดังกล่ าวไปดาเนินการปรับปรุง
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑๑. เทศบาลควรจัดทาสถานที่จอดรถสาหรับติดต่อราชการให้เพียงพอพร้อมติดป้ายบอก
ทางเข้า-ออกให้ชัดเจน และควรจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่นารถ
มาจอดเพื่อติดต่อราชการกับเทศบาล
๑๒. เทศบาลควรเพิ่มการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลรวมทั้งควรมี
การบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนที่ได้ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชน
๑๓. เทศบาลควรมีจุ ดตั้งวางเอกสาร วารสาร แผ่ นพับส าหรับประชาสั มพันธ์ข้อมูล ของ
เทศบาลโดยอาจจะจัดทากล่องสาหรับวางเอกสารประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ หรือฝากไว้ตามเคาน์เตอร์
บริการในจุดต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยว
๑๔. เทศบาลควรปรับเปลี่ยนรูปแบบประชาสัมพันธ์จากเดิมที่เน้นการประชาสัมพันธ์โดยใช้
ป้ายผ้าหรือป้ายไวนิล ไปเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล, Facebook ที่เป็น
ทางการของเทศบาล หรือ Line เพื่อลดจานวนป้ายผ้าหรือป้ายไวนิลตามแยกต่างๆซึ่งบดบังทัศนวิสัย
ในการจราจร
๑๕. เทศบาลควรรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในชุมชนเพื่อจะได้จัดโครงการที่สามารถ
ตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
๑๖. เทศบาลควรลงพื้นที่ตรวจตราบริเวณตลาดสด ตลาดนัด ซึ่งบางครั้งมีการจอดรถหรือ
วางสินค้าจาหน่ายบริเวณทางเท้า ทาให้การจราจรไม่สะดวกโดยเฉพาะบริเวณตลาดกาดเมฆและ
บริเวณตลาดนัดวันอังคารหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๑๗. เทศบาลควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งสัญญาณไฟจราจรใน
บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น
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๑๘. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลควรตระหนักถึงการให้บริการประชาชนในทุกภารกิจของ
เทศบาลเพื่อให้การให้บริการกับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
๓.๒ ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผนการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการแผนงาน
โครงการการดาเนินงานและการติดตามผลมีดังนี้
๑ . เทศบาลเมื อ งเขลางค์ น ครควรมี ก ารน าผลการประเมิ น ในระยะ ๕ ปี ม าทบทวนถึ ง
ข้อเสนอแนะทั้งหมด แล้ ว น ามาจัดประเภทข้อ เสนอแนะในส่ ว นที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามล าดั บ
ความสาคัญ แล้วมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการและรายงานผลการดาเนินการเป็น
ระยะ
๒. ควรให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในชุมชนมีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมลงมือ
ปฏิบัติจริ งและร่ วมประเมิ น ผล โดยอาจกาหนดให้ แต่ล ะกองงานมีโ ครงการดังกล่ าวอย่างน้อย ๑
โครงการในระยะเริ่มต้น และขยายผลออกในแต่ละปี ซึ่งแม้โครงการลักษณะนี้จะมีความยุ่งยากใน
การดาเนินการ แต่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนได้เป็นลาดับ
๒. ควรออกแบบกิจกรรมการดาเนินงานที่ตอบวัตถุป ระสงค์โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ
หรือความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น
๓. ทุกกองงานควรเพิ่มเติมโครงการใหม่ ๆ ให้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการที่
ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองได้
มากขึ้นและมากกว่าการจัดสรรเพียงเงินช่วยเหลือ
๔. ในการจัดทาแผนของเทศบาลซึ่งได้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดของผู้นาชุมชนหรือผู้นาใน
กลุ่มต่าง ๆ นั้น ควรเพิ่มเติมส่วนผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริง อันจะนามาสู่การกาหนดแผนงานและโครงการของเทศบาลที่มีประโยชน์ต่อ
ประชาชน ชุมชน และสังคม
๕. ควรมีการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ ตลอดจน
ต้องประชาสัมพันธ์การดาเนินงานให้ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงความคืบหน้าของ
การดาเนินโครงการต่าง ๆ
๓.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
๑. แผนเป็นปัจจัยสาคัญในการนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญ และทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับ กลยุท ธ์ ตัว ชี้วั ด โครงการ/กิ จกรรม/ผลผลิ ต ผลสั มฤทธิ์
ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๒. ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วยการวิเคราะห์คาต่างๆในวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่บรรลุผลและยังไม่บรรลุผลโดยนาผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาในระยะต่อไป
๓. ควรมีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ต้องการของเทศบาลในแต่ละปี แล้วประกาศเป็น
นโยบายสาธารณะและกาหนดเป็นวาระแห่งปีที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติให้บรรลุผล
๔. ควรมีการสร้างชุมชนต้นแบบที่ลักษณะเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน เช่น ต้นแบบด้าน
การแก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ และพั ฒ นาอาชี พ ต้ น แบบด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ต้ น แบบด้ า น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้นแบบด้านครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น โดยจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างการเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชนของตนเองและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ
๕. ให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การวางแผน ดาเนินการ
ตรวจสอบ ประเมิน ผล ตลอดจนร่ วมรักษาผลของการดาเนินโครงการในแต่ล ะยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของชุมชน รวมทั้งสร้าง ความโปรงใสให้กับการทางานของเทศบาล เช่น ในการจัดทาโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ควรเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยประชาชนอย่างแท้จริง
๖. เพิ่มการทางานเชิงรุกด้วยการลงชุมชนร่วมกับข้าราชการให้มากขึ้นระหว่างการดาเนิน
โครงการต่างๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะพิธีเปิด-ปิดโครงการเท่านั้น
๗. กองงานต่างๆควรปรับบทบาทเป็นผู้บริหารโครงการมากกว่าผู้ดาเนินโครงการ โดยให้
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในชุมชนดาเนินการแทนส่ว นเทศบาล
ควรมีหน้าที่ในการติดตาม กากับและประเมินผลการทางาน
๘. กาหนดให้ทุกกองงานรายงานการนาผลการประเมินไปปฏิบัติทุกปี ทั้งในแง่การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากองงานและการพัฒนาบุคลากรของกองงาน
๙. ค้นหาทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ทุนทางสังคมเหล่านี้
มีบทบาทมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลหรือส่งเสริมให้เป็นแกนนาในการถ่ายทอดภูมิความรู้
สู่กลุ่มคนต่างๆ ในสถานที่และโอกาสต่างๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่
๑๐. ควรมีการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข และประกาศ
ให้ ประชาชนในเทศบาลได้รั บทราบเพื่อ เป็นการกระตุ้นให้ ประชาชนตื่นตัว และช่วยกันแก้ปัญหา
เร่งด่วนนั้น โดยเทศบาลต้องกาหนดแนวทาง มาตรการและกรอบระยะเวลาในการแก้ปัญหาเร่งด่วน
อย่างชัดเจน
๑๑. ผู้บริหารสูงสุดควรชี้แจงนโยบายและทิศทางการทางานในแต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน
โดยทบทวนรู ปแบบการบริ หารจั ดการภายในหน่ ว ยงาน รวมทั้งต้องตัดสิ นใจอย่างรอบคอบและ
รวดเร็ว
๑๒. ฝ่ ายนิ ติบัญญัติกับ ฝ่ายบริหารควรมีการคานอานาจกันตามหลักรัฐศาสตร์ เนื่องจาก
ผู้บริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลเป็นทีมเดียวกัน ทาให้การตรวจสอบที่เป็นอยู่อาจไม่สะท้อนผล
การทางานที่แท้จริง เพราะมีความเกรงใจกั นมากเกินไป รวมทั้งยึดหลักวัยวุฒิค่อนข้างมาก ดังนั้น
สมาชิกสภาเทศบาลจึงต้องเป็น ผู้รอบรู้ มีวิสัยทัศน์ และ มีจิตใจสานึกในการช่วยเหลือประชาชน
อย่างแท้จริง
๑๓. โครงการตามรายยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ประสบความสาเร็จเทศบาลควรมีการค้นหาสาเหตุ
เชิงลึก โดยอาจจ้างหน่วยงานภายนอกมาช่วยดาเนินงานในลักษณะ Outsource รวมทั้งควรศึกษา
ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลให้ โ ครงในรายยุ ท ธศาสตร์ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็ จ โดยเฉพาะปั ญ หาที่ เ กิ ด จาก
ความขัดแย้งในชุมชน
๑๔. ควรพัฒนาให้เทศบาลเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) สาหรับ
บุคลากรในเทศบาลเอง รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจาปี ๒๕๖๑
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ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน
ข้อเสนอแนะในส่วนนี้เป็นข้อเสนอแนะเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
๑. สร้างผู้นาชุมชนต้นแบบด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นาชุมชนและเพื่อสร้าง
การปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ ให้กระจายและขยายออกไปเป็นลาดับ
๒. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นาชุมชนและให้การสนับสนุนรางวัล เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดีและส่งเสริมบทบาทผู้นาท้องถิ่นของชุมชน
๓ . ควรให้ ผู้ น าชุ ม ชนเข้ า มาร่ ว มเป็ น กรรมการในโครงการต่ า งๆ โดยพิ จ ารณาตาม
ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อให้ มีการนาโครงการลงสู่ การปฏิบัติที่มีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๔. จากปัญหาที่ชุมชนขาดความเข้าใจการทางานของเทศบาล ผู้ นาชุมชนควรแจ้งข้อมูล
ความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่างๆ ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อทุกช่องทาง
๕. ผู้นาชุมชนควรชี้แจงการทางานของเทศบาลให้ชุมชนรับรู้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือการแก้ไขปัญหาของชุมชน
๔. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีแผนพัฒนาเทศบาล และแผน
ดาเนินงานประจาปี เป็นกรอบในการติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะทาการติดตามและ
ประเมิ น ผลในรอบปี ของงบประมาณ เมื่อถึ งสิ้ นปีง บประมาณ พบว่ายั งมีโ ครงการที่ไม่ส ามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ทาการขออนุมัติกันเงิน
ไว้เบิกในปีถัดไป ตามอานาจของผู้อนุมัติ สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เป็นการดาเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผน รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น ควรนาผลการดาเนินงานโครงการของปีงบประมาณที่ผ่านมา สรุปและรายงานให้
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและสภาเทศบาลทราบถึงสถานะการดาเนินงาน ณ วันที่รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผน ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและสภาเทศบาลทราบ
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แบบรายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามคู่มือ ฯ
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี

แบบที่ ๑ แบบช่วยกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี โดยจะทาการประเมินและรายงาน
ทุก ๆ ครั้งหลังจากที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงำนเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ี
๒. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ี
๓. มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี
๕. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
๖. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิน่ พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๗. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำสำคัญของท้องถิ่นมำจัดทำ
ฐำนข้อมูล
๘. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผน
๙. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิน่
๑๐. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภำพของท้องถิ่น
๑๑. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จงั หวัด กลุ่มจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๑๒. มีกำรกำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
๑๓. มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น
๑๔. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
๑๕. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศำสตร์กับ
จังหวัดยุทธศำสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๑๖. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
๑๗. มีกำรจัดทำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ี
๑๘. มีกำรกำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี

มีการดาเนินงาน



















ไม่มีการดาเนินงาน

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผน ๔ ปี
โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น สานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๓. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔ ปี รวมฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ – ๔ และบัญชีแก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑ – ๕
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
๑.ยุทธศำสตร์พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรบริกำรสำธำรณะและ
พัฒนำระบบ
ผังเมือง
๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน
๓.ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรและชุมชน
เพื่อมั่นคงและเป็นธรรมใน
สังคม
๔.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สนับสนุนส่งเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของภำค

ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑)

ปีที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๒)
งบประมาณ

ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๓)
โครงการ

งบประมาณ

ปีที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๔)
โครงการ

งบประมาณ

รวม

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

149

365,523,200

27

104,908,100

6

3,818,000

3

1,150,000

185

475,399,300

๓๒

๒๓,๐๘๑,๘๘๘

34

16,031,028.40

31

17,046,488

31

16,916,488

128

73,075,892.40

๔3

๑6,๖๖๖,๒๐๐

42

16,493,200

40

14,304,600

38

14,849,200

163

62,313,200

๑๐

๗,๘๕๐,๐๐๐

7

3,170,000

4

275,000

3

285,000

24

11,580,000

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑)

ปีที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๒)

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

๕5

๑๓1,898,๖๒๕

53

๖. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

๑๔

๓๒,๒๖๐,๐๐๐

รวม

๓03

577,279,913

เกษตรโดยกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพและสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำเกษตร
๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม คุณภำพชีวิตและ
ควำมเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ

ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๓)

ปีที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๔)

รวม

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

131,782,168

52

143,381,176

48

146,461,300

208

553,523,269

16

41,200,000

7

10,280,000

6

10,230,000

43

93,970,000

179

313,584,496.40

140

189,105,264

129

189,891,988

751

1,269,861,661.40

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

จานวน
โครงการ

๑ . ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ พั ฒ น ำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรบริกำร
สำธำรณะและพัฒนำระบบ
ผังเมือง
๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน
สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อย่ำงยั่งยืน
๓. ยุ ท ธศำสตร์ เ สริ ม สร้ ำ ง
ควำมเข้ ม แข็ ง กำรบริ ห ำร
จั ด กำรองค์ ก รและชุ ม ชน
เพื่อ มั่น คงและเป็ นธรรมใน
สังคม
๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สนับสนุน ส่งเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของภำค
เกษตรโดยกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพและสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำเกษตร
๕. ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำ
สั ง คม คุ ณ ภำพชี วิ ต และ
ควำมเข้มแข็งของชุมชน
๖. ยุทธศำสตร์ก ำรอนุรัก ษ์
ฟื้ น ฟู ท รั พ ยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

รวม

การดาเนินงาน
ดาเนิน
การแล้ว
เสร็จ

ร้อยละ

ระหว่าง
ดาเนิน
การ

ร้อยละ

ยังไม่ได้
ดาเนิน
การ

ร้อยละ

ยกเลิก

ร้อยละ

๘๐

๒๔

๓๐.๐๐

๒๘

๓๕.๐๐

๒๘

๓๕.๐๐

๐

๐

๒๖

๒๓

๘๘.๔๖

๑

๓.๘๕

๐

๐

๒

๗.๖๙

๓๕

๒๖

๗๔.๒๙

๙

๒๕.๗๑

๐

๐

๐

๐

๔

๒

๕๐.๐๐

๒

๕๐.๐๐

๐

๐

๐

๐

๔๔

๓๔

๗๗.๒๗

๑

๒.๒๗

๒

๔.๕๕

๗

๑๕.๙๑

๗

๓

๔๒.๘๖

๑

๑๔.๒๘

๓

๔๑.๘๖

๐

๐

๑๙๖

๑๑๒

๕๗.๑๔

๔๒

๒๑.๔๓

๓๓

๑๖.๘๔

๙

๔.๕๙

ส่วนที่ ๓ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการในปี ๒๕๖๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรบริกำร
สำธำรณะและพัฒนำระบบผังเมือง
๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงยั่งยืน
๓.ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรและชุมชนเพื่อมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม
๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของภำคเกษตร โดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำเกษตร
๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิตและควำม
เข้มแข็งของชุมชน
๖. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
149
๘๐
๓๒

๒๖

๔3

๓๕

๑๐

๔

๕5

๔๔

๑๔

๗

๓03

๑๙๖

ส่วนที่ ๓ ผลการดาเนินงาน
๔. ผลความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

พอใจ
ความพึงพอใจ
มาก
พอใจ
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม
33.23 66.35
มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
33.48 65.95
มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 30.40 65.30
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ
32.95 65.25
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
29.97 68.25
กำรดำเนินงำนเป็นตำมระยะเวลำที่กำหนด
33.22 66.52
ผลกำรด ำเนิ น โครงกำร/กิ จ กรรมน ำไปสู่ ก ำรแก้ ไ ขปั ญ หำของ 36.43 62..72
ประชำชนในท้องถิ่น
กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
45.43 53.4
ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
47.8
51.5
ผลประเมินเฉลี่ยรวม
35.88 62.80

ไม่พอใจ
พอใจ
(ร้อยละ)
0.42
0.57
4.30
1.80
1.78
1.26
0.85
1.17
0.70
1.32

๕. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

7.63
7.61
7.42
7.31
7.02
7.29
7.90
8.00
7.52

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
7.66
7.61
7.59
7.40
7.31
7.38
7.72
7.91
7.57

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อมั่นคงและ
เป็นธรรมในสังคม
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
7.77
7.59
7.46
7.24
7.06
7.11
7.81
8.11
7.52

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
7.61
7.55
7.54
7.34
7.26
7.32
7.71
7.88
7.52

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
7.35
7.22
7.25
7.29
7.27
7.27
7.92
8.01
7.45

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
7.51
7.41
7.34
7.47
7.43
7.48
7.89
7.94
7.56

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
รองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ สายธนู
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศธร คาใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
คณะทำงำน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง
อาจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส
อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์
อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
อาจารย์ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์

เก็บข้อมูลภำคสนำมและวิเครำะห์ประมวลผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง
นางสาวชลธิชา อินทรักษ์
นางสาวสาวิตรี ศรีวิชัย
นางสาวอัญชลี ป้อศรี
นายอนาวิน จาปาสา
นางสาวสมัญญา กันทะคีรี
นางสาวจิรัชญา มงคลภพ
นายนนทวัฒน์ กันทะวงศ์
นางสาวณัตฐิณี ทีกาศ
นายภานุพงศ์ อุปจักร

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
ผู้ช่วยนักวิจัย
นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

