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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  พ.ศ.๒๕๖๑   
มีวัตถุประสงค ์ เพ่ือ 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการ
ด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 3) เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
4) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ๕) เพ่ือประเมินผลและ
ตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร  ต่อผลการด าเนินงาน  
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
จัดการองค์กรและชุมชนเพ่ือความมั่นคง  และความเป็นธรรมในสังคม  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการ
สนับสนุน  ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
สินค้าเกษตร  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน  และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการส ารวจความ 
พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปางได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง ให้เป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 
ที่สาขาวิชา ฯ ได้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ
ให้กับท้องถิ่น 

 ขอขอบคุณประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง และคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล จนท าให้การด าเนินการ
วิจัยและประเมินผลในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

คณะผู้วิจัย 
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  
                รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ .ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือ 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป ็นข้อมูลส าหร ับเร ่งร ัด ปร ับปรุง  แก้ไข 
ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2) เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ๓) เพ่ือ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม โครงการของ
ส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และ ๔) เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบระดับความ 
พึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการด าเนินงาน  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใด โดย
ยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน  คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพ่ือความ
มั่นคง และความเป็นธรรมในสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน  ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคเกษตร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิต  และความเข้มแข็งของชุมชน   และยุทธศาสตร์ที่  ๖ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
ผลการศึกษาพบว่า 

 
๑) ผลการศึกษาพบว่า ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์

ทั้ง   ๖  ด้านและการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในระดับมาก คือ มี
ค่าเฉลี่ย ๗.๕๒ (S.D.๑.๔๒) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๐โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับดังนี้ 
ล าดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๗ (S.D.๑.๒๙)   
ล าดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับ  

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๗.๕๖ (S.D.๑.๔๙) 
ล าดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนา

ระบบผังเมือง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๒ (S.D.๑.๓๑)   



 ค 

ล าดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน
เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๒ 
(S.D.๑.๕๒)   

ล าดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร  
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๗.๕๒ (S.D.๑.๔๓)  

ล าดับที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่ าสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๗.๔๕ (S.D.๑.๔๕)   
 

๒) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แยกเป็นรายต าบล 

 
๑. ต าบลพระบาท 

๑.๑ โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D. ๐.๖๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ 

๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันออก ตั้งแต่สะพานข้ามคลองส่งน้ าชลประทาน หมู่ที่ ๗ ต าบลพระบาท ถึงบริเวณ 
หน้าวัดพระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ (S.D.๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ 

๑.๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  ภายในชุมชนอ่ิวเม่ียนบ้านผาลาด  
หมู่ที่ ๔ ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘ (S.D.๐.๕๑)  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ 

๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี 
หมู่ที่ ๘ ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ (S.D. ๐.๕๙) คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๐๐ 

 
๒. ต าบลชมพู 

๒.๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ 
ซอย ๔, ๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๕๔) 
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ 

๒.๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านหนองยาง 
หมู่ที่ ๘ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ
๘๒.๘๐ 

๒.๓ โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ (S.D.๐.๗๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐ 



 ง 

๒.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านต้า 
ซอย ๗, ซอย ๘, ซอย ๙, ซอย ๑๐, ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ (S.D.๐.๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๐ 
๓. ต าบลปงแสนทอง 

๓.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D. ๐.๕๕) คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๐๐ 

๓.๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย 
(สายหลัก) หมู่ที่ ๔ ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ 
(S.D.๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ 

๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน 
บ้านทุ่งกู่ด้าย ตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไปภายในชุมชน หมู่ที่ ๖ ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ 

๓.๔ โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ หมู่ที่ ๘ ต าบล 
ปงแสนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D.๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ 

 
๔. ต าบลกล้วยแพะ 

๔.๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านกล้วยหัวฝาย 
บริเวณฌาปนสถาน บ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑ (S.D. ๐.๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ 

๔.๒ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง 
หมู่ที่ ๕ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๓ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็น
ร้อยละ ๘๔.๖๐ 

๔.๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง 
หมู่ที่ ๑ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔ (S.D. ๐.๖๕) คิดเป็น
ร้อยละ ๗๐.๘๐ 

๔.๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง
หมู่ที่ ๓ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ (S.D. ๐.๕๔) คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๐๐ 
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สารบัญ 
 

        หน้า 
ค าน า             ก 
บทสรุปผู้บริหาร            ข 
สารบัญ             จ 
สารบัญตาราง            ช 
สารบัญภาพ            ซ 
 

 

บทที่ ๑  บทน า ๑ 
 ๑.๑ ที่มาและความส าคัญของการประเมินผล ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๕ 
 ๑.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 
   

บทที่ ๒   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๖ 
 ๒.๑ แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล ๖ 
 ๒.๒ แนวคิดและหลักการในด้านประเมินผลโครงการ   ๑๑ 
 ๒.๓ การติดตามและประเมินผล   ๑๓ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับบริการสาธารณะ ๒๓ 
 ๒.๕ แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ (Service quality) ๒๗ 
 ๒.๖ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ๓๐ 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   ๓๖ 

 
บทที่ ๓  วิธีการประเมินผล ๔๐ 

 ๓.๑ รูปแบบการประเมิน ๔๐ 
 ๓.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง ๔๑ 
 ๓.๓ การวิเคราะห์และน าเสนอผลการประเมิน ๔๓ 
   

บทที่ ๔  ผลการศึกษา ๔๕ 
 ส่วนที่ ๑ การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง    

เขลางค์นคร      
 

๔๕ 
 ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน และ      

การด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑   
 

๕๗ 
 ส่วนที่ ๓ ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการ

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แยกเป็นรายต าบล 
 

๘๕ 
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สารบัญ (ต่อ) 
      หน้า 

 
บรรณานุกรม                         150 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๕ สรุป วิเคราะห์ และเสนอแนะ 139 
 ๑. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 139 
 ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการโครงการด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   
  
 143 

 ๓. ข้อเสนอแนะ  145 
 ๔. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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สารบัญตาราง 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๕.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๗ 
๔.๕.๑.๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ๕๙ 
๔.๕.๑.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล ๖๐ 
๔.๕.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๒ 
๔.๕.๒.๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ๖๓ 
๔.๕.๒.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล ๖๔ 
๔.๕.๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๖ 
๔.๕.๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ๖๘ 
๔.๕.๓.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล ๖๙ 
๔.๕.๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๑ 
๔.๕.๔.๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร     ๗๒ 
๔.๕.๔.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล   ๗๓ 
๔.๕.๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๕ 
๔.๕.๕.๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ๗๗ 
๔.๕.๕.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล ๗๘ 
๔.๕.๖.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๐ 
๔.๕.๖.๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   ๘๑ 
๔.๕.๖.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล ๘๒ 
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ภาพที่  หน้า 
๑ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กร ๗ 
๒ วิธีการจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่น ๒๗ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑ 
 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมินผล 
 

การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานที่ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะ
การปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่น
เกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่อันจะน ามาซึ่ง      
ความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าเนิดขึ้นบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการกระจายอ านาจและ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง และ
กิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่งซึ่งเห็นได้จากลักษณะส าคัญของการปกครองท้องถิ่นที่เน้น
การมีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองมีการเลือกตั้งมีองค์การหรือสถาบันที่จ าเป็นในการปกครอง
ตนเองและที่ส าคัญก็คือประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง
ส าหรับประเทศไทยปัจจุบันรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเรามีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันซึ่งแต่ละ
รูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยมีเงื่อนไขและองค์ประกอบหลายประการที่น ามาใช้ใน    
การพิจารณายกฐานะแต่อย่างไรก็ดีหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้
จัดตั้งขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ล้วนแต่เป็นสถาบันทางการเมืองในระดับท้องถิ่น อันเป็น
รากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง มีอิสระในการบริหารงานและงบประมาณภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย    

เทศบาลซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดย
ก าหนดให้ชุมชนเฉพาะท้องถิ่นหนึ่งๆขึ้นเป็นนิติบุคคลมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่จัดด าเนินการเพ่ือ
บ ารุงรักษาท้องถิ่นโดยพลเมืองในเขตนั้นๆเองเทศบาลในประเทศไทยได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกโดย
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
เทศบาลอีกหลายครั้งส าหรับท้องถิ่นหรือชุมชนที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลจะมีฐานะเป็น 
นิติบุคคลแยกจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค มีอิสระในการปกครองตนเองตาม
สมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย แต่เมื่อเราเปรียบเทียบเทศบาลกับการปกครองท้องถิ่นใน
รูปแบบอ่ืนแล้วอาจกล่าวได้ว่าเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย
มากที่สุด และเป็นการปกครองท้องถิ่นเต็มรูปแบบตามหลักการกระจายอ านาจรูปแบบแรกของ
ประเทศไทย จากหลักการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลเป็นหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญและใกล้ชิดกับประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๒ 
 

ข้างต้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนที่ดีไว้ล่วงหน้าเพราะการวางแผนพัฒนาเทศบาลจะ
เปรียบเสมือนการก าหนดสิ่งที่จะด าเนินการล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป 
อย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยประหยัดเวลาและการควบคุมงานมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๘ และ ๒๙ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิด
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงรวมทั้งผล
จากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพ่ือนาข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุ ง
แก้ไขพัฒนากระบวนการด าเนินงานต่างๆ 

 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนจัก 
ต้องกระท า ซึ่งอาจมีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของแต่ละ 
ท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนย่อมเหมือนกันคือ ความอยู่ดีมีสุขของ
พ่ีน้องประชาชนและความเจริญในทุกมิติของท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ เองจึงท าให้เห็นว่าในแต่ละ
ปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายนของปีถัดไปของทุกปี) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
จะมีการจัดท าโครงการพัฒนาจ านวนมากเพ่ือเข้าไปเป็นตัวน าในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา 
ที่พึงประสงค์ในทุกมิติของท้องถิ่น และเมื่อมีการจัดท าโครงการวงจรชีวิตหรือวัฎจักรอันหนึ่งของ
โครงการซึ่งมีความส าคัญจึงถูกหยิบยกขึ้นมา คือการติดตามและประเมินผล เหตุผลที่มีความส าคัญก็
เพราะว่าการติดตามและประเมินผล คือ ตัวสะท้อนกลับถึงผลการด าเนินงานโครงการว่าผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลในการ
ก าหนดโครงการในปีต่อไป โดยเฉพาะในส่วนของเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริ การ
สาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่ในแต่ละปีจะมีโครงการพัฒนา
ในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก จากจุดนี้ท าให้เราพบว่า
การด าเนินโครงการจากเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด เราเสียทั้งเวลา ก าลังแรงงาน และงบประมาณจ านวนมาก
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ผลการด าเนินงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะออกมาอย่างไร บรรลุผลตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผลจะเป็นกุญแจหนึ่งที่จะ
ให้ค าตอบในส่วนนี้ได้และในขณะเดียวกันก็สามารถน าผลการประเมินมาตัดสินใจว่าควรจะด าเนิน  
การตามแผนงานหรือโครงการนี้อีกหรือไม่ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๓ 
 

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ณ วันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๑๒และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๖ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๒
ขณะนั้นมีพ้ืนที่ในการปกครอง ๔ ต าบล ๓๗ หมู่บ้าน พ้ืนที่ ๑๕๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร เขตการ
ปกครองได้ถูกเทศบาลนครล าปางขยายเขตเข้ามาประมาณ ๑๑ ตารางกิโลเมตรตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ลงวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๓๔ และในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
พ.ศ.๒๕๓๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ 
เหลือพ้ืนที่ประมาณ ๑๓๙.๑๔ ตารางกิโลเมตร ๔ ต าบล ๓๗ หมู่บ้านและได้เปลี่ยนแปลงฐานะ เป็น
เทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ พร้อม
เปลี่ยนชื่อเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๔๗ และได้มีการประกาศยุบสภาต าบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล  เมื่อวันที่ ๑ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งท าให้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๙๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ 
ต าบล ประกอบด้วย ต าบลชมพู ต าบลปงแสนทอง ต าบลพระบาท และต าบลกล้วยแพะ และมีชุมชน
ย่อย ๖๓ ชุมชน  ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ๖๐๔ กิโลเมตร 

ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีส านักงานชั่วคราว  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๐ , ๗๐/๑ และ ๗๐/๒
ถนนบุญโยง ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง และได้ด าเนินงานโดยยึดถือรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๒) 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ ส่งผลให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองที่ส าคัญ
ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค                     
และสาธารณูปการ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข อนามัยและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการลงทุน
การพาณิชยกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพของประชาชน การสังคม
สงเคราะห์และคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนและสังคม                
การรักษาความสงบเรียบร้อย การบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงาม
ของท้องถิ่น การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม รวมทั้ง   
การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน       
การพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงานและควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง             
การตรวจสอบการท างาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์สี่ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) 
โดยเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและใช้
แผนพัฒนาเมืองเขลางค์สี่ปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลซึ่งจะ
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ท าให้ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยังได้ก าหนดว่าส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะผู้ประเมินอิสระเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ   
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ส าหรับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Planning) จ านวน ๖ ด้านดังนี้ 

๑.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๑.๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรชุมชนและเพ่ือ       

ความมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม 
๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างเกษตรความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดย

การเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 
๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๖ ยุทธศาสตร์การนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   
รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินการโครงการด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงต้องมีการประเมินผลที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๑         
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อย
เพียงใดซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง   

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นมา
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการท างานของคณะผู้บริหาร
เ พ่ือให้ท้องถิ่น เกิดการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  เทศบาลเมืองเขลางค์นครจึ ง ได้มอบหมายให้               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ท าหน้าที่เป็นผู้ติดตามและ
ประเมินผล การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์สี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือทราบความก้าวหน้าว่ามีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผล   
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร และประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจ
มากน้อยเพียงใดและวัดความส าเร็จของแผนพัฒนา เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการด าเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างแท้จริงมากขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุง   
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ในขณะเดียวกันผลของการประเมิน
สามารถวัดผลบรรลุ 
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๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลส าหรับ เร ่งร ัด ปร ับปรุง  แก้ไข 
ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
๓. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม 

โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๔. เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง      

เขลางค์นครต่อผลการด าเนินงาน  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑)  ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใด 
 
๑.๓ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

๑. ได้รับทราบข้อมูลและผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  สามารถน าผลการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มาใช้เป็นพ้ืนฐานข้อมูลในการปรับปรุง การ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๒. ได้รับทราบผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานโครงการของส านัก/กองต่าง ๆ  
๓. สามารถทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อ

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
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บทที่ ๒ 
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
๒.๑ แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการ
จัดการองค์กร ซึ่ง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) 
ได้ให้ค านิยามว่า การจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการส าหรับการประสานและบูรณาการการใช้
ทรัพยากรเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คนซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสาร                     
ในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากค าจ ากัดความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ 
ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต 
บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน (Planning)   
การจัดองคก์ร (Organizing) การเป็นผู้น า (Leading) และการประเมินผล (Evaluation) 

ส าหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของRobert S. 
Kaplan และ David P. Norton ๒ ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผล               
ของกิจการที่จะท าให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กร
อย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการด าเนินงานที่เกิดขึ้น
มาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้าง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคต
ให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนี้ ผู้ บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กร                        
และความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขอบเขตหรือ
องค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้น               
จะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

(๑) วัตถุประสงค์ (objective) เพ่ือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการ
จะชี้วัด 

(๒) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 

(๓) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขท่ีตั้งไว้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ 
(๔) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการล าดับเป็นขั้นๆ 

ในการจัดท ากิจกรรม 
ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถน า มาก าหนดเป็นตัวแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการบริหาร

จัดการองค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ , 
วัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้ตัวแบบของทฤษฎีระบบได้ดังนี้ 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๗ 
 

Out 
come 

ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 
 

                     Internal Process 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Feed Back 
 

ภาพที่ ๑ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กร 
 

จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเริ่ม
ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง(Demand) และแรง
สนับสนุน (Support) ที่เป็นเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้องค์กรเริ่มกระบวนการใน         
การบริหารจัดการ (Internal Process) เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต (Output)หรือผลลัพธ์ (Outcome)                    
ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการหรือการสนับสนุนต่างๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ จะเป็น
ผลสะท้อน (Feed Back) กลับมาเป็นปัจจัยน าเข้าอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกระบวนการควบคุม                      
และประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วยสะท้อนผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                   
ของผลลัพธ์และผลผลิต กลับไปสู่กระบวนการ 

บริหารจัดการ เ พ่ือปรับปรุงกลยุทธ์  พัฒนากระบวนการ ปรับปรุงหรือขยายผล           
การด าเนินการต่อไปในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑ์ในการวัด
ความส าเร็จในผลิตภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผล  
และประสิทธิภาพเท่านั้น ยังมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องอีกดังต่อไปนี้ 

Input 
 

Out 
put ก าหนด 

จุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ 

ก าหนด 
วิสัยทัศน์

และ 
พันธกิจ 

Deman
d 

ด าเนินการ 
ตาม

แผนงาน 
โครงการ 

จัดท าแผน 
ปฏิบตัิการ ก าหนดกลยุทธ ์

Suppo
rt 

การควบคุมและประเมินผล 

ขอบเขตของ 
BSC 

๑วัตถุประสงค์ 
๒ตัวชี้วัด 
๓เป้าหมาย 
๔แผนงาน
โครงการ 

การรายงานผล 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๘ 
 

๑.๑ แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ ๓ 
๑.๑.๑ การติดตามผลการด าเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือส าคัญ                    

ของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง                 
และสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การติดตามผล    
การด าเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็น
ข้อมูล แก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการติดตามผล
การด าเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน 
โครงการต่างๆ สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละระดับที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

๑.๑.๒ การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการ
หลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัด
ผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการก ากับติดตามผล              
ที่จะต้องจัดท ารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ 
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม 

๑.๑.๓ การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation)จะประกอบด้วย
กระบวนการย่อย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลและ
การน าเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน
กลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร 

๑.๒ แนวคิดและหลักการในด้านการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานได้แก่ 
๑.๒.๑ กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ๔ 

๑) การก าหนดมาตรฐานที่ใช้วัด (Establishing Standard) ทุกองค์กรจะมี
วัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นมาตรฐานที่ก าหนดนโยบายจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้น 
มาตรฐานโดยทั่วไปแยกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

๑.๑) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดด้วยปริมาณ คุณภาพ 
ต้นทุน และเวลาที่ใช้ จ านวนเงินที่ใช้เปรียบเทียบกับงบประมาณ จ านวนหน่วยผลิตและขนาดของ
บริการที่ใช้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

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

๒) การวัดผลงานที่ท าได้จริง (Measuring Actual Performance) ได้แก่              
การวัดผลงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นหน่วยการผลิตที่จริง หรือความพยายามที่ให้กับงานจริง หน่วยวัดที่ใช้
จะต้องเป็นอย่างเดียวกันกับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นมา เช่นจ านวนที่ผลิต จ านวนวันที่ขาดงาน จ านวน
แฟ้ม จ านวนรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งผลงานเหล่านี้ได้มาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขต่างๆ 
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๓) การเปรียบเทียบผลงานที่ท า ได้จริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual 
Performance with Standard) เป็นการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกต่างที่เกิดขึ้น ระหว่าง
หน่วยงานที่ท าให้จริงกับมาตรฐาน 

๔) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action) ได้แก่การด าเนินการ
ทางด้านการบริหาร เมื่อพบความแตกต่างระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริง กับมาตรฐานเพ่ือปรับ       
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ต้องการ 

๑.๒.๒ เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้๕ 
๑) การควบคุมด้านคุณภาพ หมายถึงเทคนิคต่างๆ ที่น ามาใช้เพ่ือวัดว่าสินค้า

และบริการที่ผลิตได้นั้น ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
๒) การควบคุมด้านปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้

วัดผลในทางปริมาณ เช่นการวัดจ านวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
๓) การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณเพ่ือควบคุม

ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเทคนิคที่ส าคัญและนิยมใช้มากที่สุด โดยการให้หน่วยงานจัดท างบประมาณการใช้
จ่ายในทุกๆ ด้านไว้ล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติผู้บริหารก็จะสามารถควบคุมค่า ใช้จ่าย              
โดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิดข้ึนกับงบประมาณท่ีตั้งเอาไว้ 

๔) การควบคุมด้านเวลา คือการควบคุมให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสามารถ
จัดท าได้เสร็จตามก าหนดเวลาที่วางเอาไว้ 

๑.๒.๓ การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๖ 
๑) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะท า

ให้เกิดความน่าเชื่อถือ และน าไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง                
จะท าให้ฝ่ายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรด าเนินการต่อไป
อย่างไร 

๒) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้อง
สามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพ่ือการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหาย             
ที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้า            
กว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้              
อย่างทันเวลา 

๓) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถ
ท าให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุม
ให้น้อยที่สุด ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๔) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมี   
ความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งระบบ    
การควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดล้อม 
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๕) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผล
ควรมีความซับซ้อนน้อยที่สุด เพ่ือความสะดวกในการใช้และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุม
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

๖) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การก าหนดมาตรฐาน
ของการควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถท าได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้ 

๗) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวาง
ระบบการควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ 
ซึงระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการด าเนินงานทุกอย่าง
ภายในองค์กรซึ่งถ้าหากองค์กรน าระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็
จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้ 

๘) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารไม่สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ หรือควบคุม
ติดตามเฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็นสาระส าคัญจริงๆ ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไป
ตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการใช้อ านาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 

๙) การใช้มาตรการหลายๆอย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตาม            
ที่เน้นจุดใดจุดหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะท าให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละ
งานย่อมมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรก าหนด                
ให้เหมาะสมส าหรับกิจกรรมแต่ละประเภท 

๑๐) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผล                 
ที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้อง
เสนอแนะด้วยว่า ควรจะด าเนินการแก้ไขอย่างไรเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และสามารถด าเนินการ
ต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จ 

๑.๒.๔ คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี ได้แก่ ๗ 
๑) ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะต้องช่วยให้

เกิดความมั่นใจว่าองค์กรจะสามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้วในเวลาเดียวกัน        
การควบคุมและติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับต้นทุนในการด าเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตาม
ผลที่มากเกินความจ าเป็น มีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงนั้น ย่อมท าให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี ผู้บริหารจึงควรค านึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นใน        
การควบคุมและติดตามผลด้วย 

๒) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงาน
ผลความแตกต่างระหว่างเป้าหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถด าเนินการแก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 
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๓) เน้นส่วนส าคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วน
ส าคัญของผลงานอันจะส่งผลต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่
ส่วนส าคัญของความส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้เห็น             
ถึงความเป็นไปที่แท้จริงซึ่งจะมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

๔) สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน เพราะหากกระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจก็ย่อมไม่เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติตาม และไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 

๕) เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็น
ถึงประโยชน์และเหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

๑.๒.๕ ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดังต่อไปนี้ ๘ 
๑) ท าให้งานต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน            

หรืองานของแต่ละกลุ่ม รวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะ
สั้นและแผนระยะยาวของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย 

๒) ท าให้เป้าหมายขององค์กรส าเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมาย
รองเกิดข้ึนอย่างสอดคล้อง เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ าสุด 

๓) ท าให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆขององค์กร
ด าเนินไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งระบบ 

๔) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่างๆ  ของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
หรือต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

๕) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ และช่วยให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ 

๖) ท าให้สามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน      
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) เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินผลโดยทั่วๆ 
ไปเพื่อให้ได้ข้อมูลน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ของ
แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหาร
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศฯลฯ 
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๒) การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับ
ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การประเมินในด้านอัตราก าลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ 
ว่ามีเพียงพอหรือไม่ การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้นนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ว่าควรปรับ
วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตราก าลังเท่าใด วงแผนและด าเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจาก
การประเมนสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่า การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการกระท าเฉพาะกรณีนั้นๆ 
และวิเคราะห์ภายในแผนงาน / โครงการเท่านั้น 

๓) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพ่ือหา
ข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าหรับนักประเมินผล ตลอดจนเป็นการบันทึกสะสมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน                   
จะพบว่าการประเมินผลกระบวนการเป็นการค้นหาค าตอบที่ว่าระบบการท างาน กลไก ขั้นตอน     
การปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคลวิธีการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพ
เพียงพอหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

๔) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดผลและแปล
ความหมายของผลความส าเร็จของแผนงาน / โครงการโดยทั่วไปการ ประเมินผลผลิตเป็น           
การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้ (ทั้งปริมาณ คุณภาพต้นทุน และเวลา) กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
แผนงาน / โครงการ หากผลงานที่ท าได้สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าแผนงาน / โครงการประสบ
ผลส าเร็จ แต่ถ้าผลงานที่ท าได้ต่ ากว่าเกณฑ์ ก็แสดงว่าแผนงาน / โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ โดย    
ผู้ประเมินผลจะต้องอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้รายงานการประเมินผล
สภาวะแวดล้อม การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น และการประเมินผลกระบวนการประกอบใน        
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้วย 

๒.๒.๒ รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย ๑๐ 
๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 

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

๑.๑) การด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรค               
ในการบรรลุผลงาน (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑.๒) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแต่ละ ขั้นตอนตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

๑.๓) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม 
ทั้งทางบวกและทางลบ 

๑.๔) มูลค่าของผลงานที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 
๒) การประเมินผลที่ได้รับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน

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

๒.๑) ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน /โครงการตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด 
๒.๒) ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness) ของงาน / 

โครงการ 
๒.๓) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทั้ง

ทางบวกและทางลบ 
๓) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ผล           

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

๓.๑) ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลกระทบที่มีต่อแผนงาน                 
ตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ 

๓.๒) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม ทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

 

๒.๓ การติดตามประเมินผล 

 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท า
หน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๖หมวด ๖ข้อ ๓๘ได้ก าหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ่าย
ด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้   
การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุ
และวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ ได้
อย่างแท้จริง 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ ๓๙ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา

ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ 
จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผล     
การปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตาม (Evaluation) 

 การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant 
Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนท้องถิ่นมี
การด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ

ตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ  ใน ๒ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และ
เกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย ๗ เกณฑ์ ๒๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievemant)  
เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น านโยบายไป
ปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายโดยเป็นการประเมินผลขององค์กร ๒ ส่วน คือ ผลใน
ภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง 
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อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผล           
การด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธในระยะ
ยาว โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๒ประการ คือ 

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

กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร     
ในสายตาของสมาชิกขององค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่
เป็นพลวัตร (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

(๒) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดย 
พิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคน 
ระดับการบริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์
และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการ
สาธารณะประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะ
แวดล้อม 

๒. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๔ประการ คือ  
(๑) การเข้าถึงเน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน 

สังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ 
(๒) การจัดสรรทรัพยากรพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ 

ประชาชน 
(๓) การกระจายผลประโยชน์เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผล  

ตอบแทนใหแ้ก่สมาชิกในสังคม 
(๔) ความเสมอภาคเน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสใน      

การได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
๓. เกณฑ์ความสามรถและคุณภาพในการให้บริการ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ประการ 
(๑) สมรรถนะของหน่วยงานเป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
(๒)  ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และ 

ความครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 
(๓) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ า 

เสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 
(๔) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่ งเน้น        

การบริการ ที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนด
มาตรฐานการบริการไว้เป็นแนวทาง 
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๔. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ประการ  
(๑) พันธกิจต่อสังคมเป็นตัวชี้วัที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้ 

จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
(๒) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่ม    

เป้าหมาย 
(๓) การให้หลักประกันความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญเพ่ือให้หลักประกันว่า 

ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย       
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(๔) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและ       
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือ      
การปฏิบัติงาน 

๕. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ 
(๑) การก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชน 

ผู้รับบริการและมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
(๒) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อ 

เสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 
(๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ 

ปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้
สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

(๔) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้ 
ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉย
ต่อปัญหา 

๖. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๒ประการ คือ 
(๑) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่ง 

เกี่ยวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
(๒) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วย 

งานซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 

๗. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ๒ประการ คือ 
   (๑) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหาย

จากการด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น 
การก่อสร้างถนนขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 

(๒) ต้นทุนทางสังคมเป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายในฟ้ืนฟู 
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บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น 
เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and 

indicaotrs) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบใน  
การด าเนินงานในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับ      
การบรรลุผล และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับค่าตัวแปร 
(Attibutes) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
๑. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ความเสมอภาคและ      
ความเป็นธรรมในสังคม 

 การเข้าถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน์ 
 ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือ    
การเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

๓. ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

 สมรรถนะของหน่วยงาน 
 ความทั่วถึงและเพียงพอ 
 ความถี่ในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม    
เป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

๔. ความรับผิดชอบชอง
หน่วยงาน 

 พันธกิจต่อสังคม 
 ความรับผิดชอบต่อ

สาธารณะ 
 การให้หลักประกันความ

เสี่ยง 
 การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 

๕. การสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน 

 การก าหนดประเด็นปัญหา 
 การรับฟังความคิดเห็น 
 มาตรการ/กลยุทธใน       

การแก้ไขปัญหา 
 ความรวดเร็วในการแก้ไข 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต้องการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

 ปัญหา  
๖. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 
 การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

๗. ผลเสียหายต่อสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

 ต้นทุนทางสังคม 
 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางใน     
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ๘เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน  

การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ประการ คือ 

(๑) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาเป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต  
(Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวน
แหล่งน้ าขนาดย่อยเพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

(๒) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จเนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ    
มากมาย จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่
ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วง
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) ระยะเวลาที่ใช้ไปเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุม
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กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายรวม 

๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปใน       

การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากร
ทางการจัดการและเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ประการ คือ 
  (๑) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทาง
การเงินของโครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  (๒) ผลิตภาพต่อก าลังคนเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและ
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่
เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
  (๓) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ 
จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อ
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริม  
การลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
  (๔) การประหยัดทรัพยากรการจัดการเป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการใน
การประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัด      
ค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

๓. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดย 

ดูจากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด๔ประการ คือ 
  (๑) ระดับการบรรลุเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและ
การบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงใน          
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  (๒) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมี
ส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมี
ส่วนร่วมสามารถวัดจาก จ านวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ 
วางแผนและติดตามผล 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๒๐ 
 

  (๓) ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจาก
สัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (๔) ความเสี่ยงของโครงการเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยง
ในการบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะ
ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

๔. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและ 

หน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) 
และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ประการ คือ 
  (๑) คุณภาพชีวิตเป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการ
จากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
  (๒) ทัศนคติและความเข้าใจเป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและ      
ความเข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและ
ลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ     
ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
  (๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่อง     
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ 
สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตร
แบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

๕. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ

ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมิน
ความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๓ประการ คือ 
  (๑) ประเด็นปัญหาหลักซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 
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  (๒) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับ       
การแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหาร
โครงการ  น ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
  (๓) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึง
ความต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียนข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไข
ปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนิน
โครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

๖. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่อง 

ของกิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ 
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยัง
พ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๓ประการ คือ 
  (๑) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ 
ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึง
ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  (๒) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหาร
โครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
  (๓) ความเป็นไปได้ในการขยายผลเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณา
ความสามารถในการพ่ึงตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการ
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิม
จ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่     
การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็น
ระดับชาติ  

๗. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ 

และผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกัน
เรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และ  
การกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ประการ คือ 
  (๑) ความเปน็ธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพเป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญ
ทุกกลุ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่ม
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อาชีพอ่ืน การจัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  (๒) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรม
ระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนิน
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 และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่น
อนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

๘. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะ 

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ ๓
ประการ คือ 
  (๑) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผล
จากการด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
  (๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้าน   
เศษรฐ์กิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้าง
ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่
ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
  (๓) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจาก     
การด าเนินโครงการและส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอย
ของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทรความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของ
ชุมชนดั้งเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่
เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของ
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โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ 
โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละ
โครงการต่อไป 
 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 

 
บริการสาธารณะจัดเป็นภารกิจที่อยู่ในความอ านวยการหรือความควบคุมของรัฐบาล ดังนั้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่ได้รับการมอบการกระจายอ านาจมาจากรัฐบาลจึงมีหน้าที่หลัก 
คือ การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ด้วยทั่วไปลักษณะที่ส าคัญที่สุดของบริการสาธารณะ
คือ ต้องเป็นกิจการที่รัฐหรือท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพ่ือสนองตอบความต้องการส่วนรวมของประชาชนซึ่ง
เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่รัฐหรือท้องถิ่นจะต้องพึงปฏิบัติและจะละเลยมิได้ เพราะบริการสาธารณะเป็น
เหมือนหลักประกันทางสังคมที่อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต รวมถึงการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่าบริการสาธารณะมีความส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิต ความเป็นอยู่ในขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนในสังคม จากความส าคัญของบริการสาธารณะดังที่ได้
กล่าวมา  และเพ่ือความเข้าใจในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ความหมายของบริการสาธารณะ และ (๒) การจัดท าบริการสาธารณะของส่วนราชการ โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๔.๑ ความหมายของบริการสาธารณะ 
Leon Duguit (๑๙๒๘) ได้ให้ค าจ ากัดความของบริการสาธารณะว่า คือ กิจกรรมทุก

ประเภทที่ผู้ปกครองจะต้องก่อให้เกิดขึ้นจริงโดยประกันหรือรับรองตลอดจนจัดระบบระเบียบ                    
และควบคุม เนื่องจากการเกิดขึ้นของกิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในการก่อให้เกิดและ
พัฒนาสังคมแห่งการพ่ึงพาอาศัยกันในความเป็นจริง และที่ส าคัญที่สุดกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
จริงก็ต่อเมื่อมีการแทรกแซงเข้ามาจัดการของผู้ปกครอง 

Gaston Jeze (๑๙๒๘, p, ๑๖) ได้กล่าวเอาไว้ว่า บริการสาธารณะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น             
ได้เฉพาะ เมื่อมีความต้องการของส่วนรวมหรือมีผลประโยชน์สาธารณะที่จะต้องด าเนินการและ
ผู้ปกครองของประเทศนั้นได้ตัดสินใจด าเนินการในขณะนั้น โดยวิธีการของบริการสาธารณะ 

Rene Chapus (๒๐๐๐) ได้ให้ค าจ ากัดความของบริการสาธารณะว่า กิจกรรม           
อย่างหนึ่งอย่างใดจะเป็นกิจกรรมสาธารณะได้ ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ด าเนินการหรือดูแล
กิจกรรมนั้น เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

นันทวัฒน์บรมานันท์ (๒๕๔๓) ได้อธิบายว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรม 
(Activity) ของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยประกอบด้วยการเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ นิติบุคคล มหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง และกิจกรรมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะและตอบสนองความตอบการของประชาชน 

ประยูร  กาญจนดุล (๒๕๔๗, หน้า ๑๐๘) ได้ให้ความหมายของบริการสาธารณะว่า 
หมายถึง กิจกรรมที่ฝ่ายปกครองจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการมีส่วนร่วม           
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ของประชาชน และเพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด รวมถึงประชาชนทุกคน          
ต้องได้รับโอกาสในการรับบริการอย่างสม่ าเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

จากความหมายของนักวิชาการที่กล่าวถึง จะพบว่า Leon Duguit,Jeze Gaston นันทวัฒน์
บรมานันท์ประยูร กาญจนดุลได้กล่าวถึงอย่างสอดคล้องกันว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่
ผู้ปกครองหรือรัฐบาลเป็นผู้จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผลประโยชน์
สาธารณะ และที่ส าคัญนักวิชาการทุกท่านได้ให้ความเห็นตรงกันว่า บริการสาธารณะเกิดขึ้นจาก    
การยึดเอาผลประโยชน์สาธารณะ (PublicInterests) เป็นหลักการส าคัญในการด าเนินการ ดังนั้น จึง
สรุปได้ว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้การบริการ
แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายและได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากบริการใน    
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ก็ถือว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในล าดับแรกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท าขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด 

๒.๔.๒ การจัดท าบริการสาธารณะของส่วนราชการ 
  บริการสาธารณะที่จัดท าโดยระบบราชการหรือในรูปแบบส่วนราชการนั้นเป็น
บริการสาธารณะที่รัฐหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดท าเอง โดยใช้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดท าและเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ (อรทัย ก๊กผล และคณะ , ๒๕๔๙, 
หน้า ๑๗) ซึ่งค าว่า “ส่วนราชการ” นั้น หมายความถึงหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือมี
ระบบการท างานที่เป็นแบบแผน มีการล าดับชั้นบังคับบัญชากันตามความช านาญเพ่ือความเหมาะสม 
มีการก าหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน โดยมีวินัย
ควบคุมในการประพฤติของราชการเป็นต้น โดยภารกิจหลักที่ถือว่าเป็นที่หน้าที่ที่ส่วนราชการต้อง
ด าเนินการนั้น ได้แก่ บริการสาธารณะที่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ส าหรับประเทศไทยมี   
การจัดแบ่งการจัดท าบริการสาธารณะในระบบหรือรูปแบส่วนราชการ เป็น ๓ ประเภทประกอบด้วย  
  (๑) การจัดท าบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งเป็นการบริหารที่ยึด
หลักการร่วมอ านาจทางการบริหารและการตัดสินใจด าเนินการขั้นสุดท้ ายไว้ที่ส่วนกลาง 
(Centralization) โดยองค์การราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม ส าหรับบริการสาธารณะที่จัดท าโดยราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ใหญ่จะเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของประชนทั้งประเทศซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การป้องกันสาธารณภัย การป้องกันประเทศ การศึกษา 
การสาธารณะสุข และการคลัง เป็นต้น 
  (๒) การจัดท าบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งหมายถึง 
หน่วยงานภายใต้การสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่ได้แบ่งแยกออกไปด าเนินการจัดท า   
การปกครองประเทศตามหลักการแบ่งและมอบอ านาจปกครอง (De – Concentration) เพ่ือสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในเขตการปกครอง นั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางซึ่งได้รับ 
การแต่งตั้งออกไปประจ าตามเขตการปกครองต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เพ่ือบริ การราชการภายใต้     
การบังคับบัญชาของราชการส่วนกลางที่ได้รับการแบ่งอ านาจให้ไปด าเนินการแทนการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคนี้แบ่งออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ ต าบล และ หมู่บ้าน 
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  (๓) การจัดท าระบบสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบริหารงาน
ตามลักษณะของการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) โดยเป็นการบริหารงานที่
ส่วนกลางได้กระจายอ านาจอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้ปกครองกันเอง ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชนภายในเขตพ้ืนที่นั้นๆ ดังนั้น การบริหารท้องถิ่นโดยคนภายในท้องถิ่นที่ ได้รับ          
การเลือกตั้งเข้ามานับเป็นการกระจายอ านาจทางการบริหารให้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๒ 
รูปแบบ คือ รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ
รูปแบบพิเศษ คือ ซึ่งใช้ได้เฉพาะท้องที่บางแห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ส าหรับ    
การบริการสาธารณะที่จัดท าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้แก่ บริการสาธารณะบางประเภท 
รัฐมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าเอง เพ่ือตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนในเขตท้องที่นั้น เช่น การดูแลรักษาความสะอาดการจัดให้มีน้ าประปา และการจัดให้มี
สถานพักผ่อนหย่อนใจเป็นต้น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการได้โดยอิสระ โดย
ส่วนกลางเพียงเข้าไปควบคุมดูแลเท่านั้น  

การจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่น คือ กิจกรรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจัดท า
ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน เฉพาะท้องถิ่นที่แยกออกจากกิจกรรมของรัฐ                   
เป็นภารกิจที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะในการให้บริการโดยอยู่ในความอยู่อ านวยการหรือควบคุม            
ของท้องถิ่น อย่างไรก็ตามบริการสาธารณะท้องถิ่นถือเป็นภารกิจที่ส าคัญมีความหลากหลายแต่
เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องขีดความสามารถและจ านวนประชากรที่แตกต่างกัน รวมไปถึงเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการจัดท าบริการสาธารณะ ท าให้ในบางกรณีท้องถิ่นไม่อาจจะท าบริการสาธารณะได้
เองทั้งหมดจึงอาจมีการโอนอ านาจบางอย่างให้แก่หน่วยงานอ่ืนร่วมด าเนินการแทนหรือมอบหมายให้
องค์กรอ่ืนด าเนินการให้ โดยเหตุดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การด าเนินกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ย่อมสามารถท าได้ในหลายรูปแบบ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจัดการบริการนั้นๆ ด้วยตัวเอง หรืออาจมอบหมายให้เอกชนท าทั้งหมดก็ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็มีอ านาจให้องค์กรอีกองค์กรหนึ่งซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลอีกนิติบุคคลหนึ่งแยกต่างหาก
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทน โดยสามารถควบคุมองค์กรนั้นได้อย่างใกล้ชิด หรือ
ท้องถิ่นต้องการท าในลักษณะมหาชนก็อาจจัดตั้งสหการขึ้นแต่หากต้องการจัดท าในระบบธุรกิจเพ่ือให้
เกิดความคล่องตัว ก็สามารถจัดตั้งบริษัทจ ากัดของตนเอง หรือจะถือหุ้นในบริษัทจ ากัดกับบุคคลอ่ืนก็
ได้ ทั้งนี้ อาจกล่าวโดยสรุป อาจแบ่งวิธีการในการจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่นได้เป็น ๕ วิธี       
การใหญ่ๆ คือ 

๑) วิธีที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง หมายถึงในการจัดท าบริการ
สาธารณะท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเองโดยใช้บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของ
ท้องถิ่นด้วยเงินงบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวสามารถแยกย่อยออกเป็น ๒ กรณี คือ ๑. 
การจัดท าในรูปแบบของส่วนราชการทั่วไป คือ ส านักงานหรือกองต่างๆ และ ๒.การจัดตั้งหน่วยงาน
ขึ้นมาโดยให้หน่วยงานเหล่านี้มีกฎระเบียบขอตนเองโดยเฉพาะ ตลอดจนมีระบบงบประมาณและ   
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การคลังแยกต่างหากจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การตั้งหน่วยงานขึ้นเพ่ือประกอบการ
พาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๒) วิธีที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
การจัดท าบริการสาธารณะด้วยวิธีการนี้ อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งโดยหากมีการร่วมด าเนินการกับองค์กรอ่ืนก็จะสามารถจัดท า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากขึ้นซึ่งรูปแบบดังกล่าวแยกย่อยออกเป็น ๒ กรณี เช่น
เดียว กับวิธีการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง คือ ๑. การจัดท าร่วมกับบุคคลหรือ นิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยไม่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการด าเนินการในรูปแบบของ      
การจัดท าความตกลงร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๒. การจัดท าร่วมกับบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นโดยจัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ มี ๒ วิธีการ คือ การด าเนินการในรูปแบบสหการและ
การจัดตั้งบริษัทจ ากัด  

๓) วิธีที่  ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งองค์การมหาชน (ท้องถิ่น) หรือ
รัฐวิสาหกิจข้ึนมาด าเนินการซึ่งเป็นแนวคิดและวิธีการใหม่เพ่ือแก้ไขข้อก าจัดของด าเนินการจัดบริการ
สาธารณะท้องถิ่นในรูปแบบส่วนราชการเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการด าเนินการในรูปแบบนี้จะมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นต่างหากโดยมี
กฎระเบียบของตนเองโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงมีความคล่องตัวทางการบริหารจัดการสูงอย่างไรก็ดีใน
ปัจจุบันยังไม่มีการตรากฎหมายองค์การมหาชนท้องถิ่นขึ้นมาแต่ประการใด โดยหากจะด าเนินการก็
จะต้องมีการตรากฎหมายขึ้น 

๔) วิธีการที่ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชนด าเนินการหรือซื้อบริการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดบริการสาธารณะโดยการซื้อบริการจากเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่จ าเป็นต้องไปจัดตั้งหน่วยงานของตนเองขึ้นมาด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยเฉพาะให้สูญเสียงบประมาณและค่าใช่จ่ายด้านบุคคล ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ ควรเป็นการซื้อบริการ
จากหน่วยงายที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดท าบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งตามหลักของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management : NPM) อาจเรียกวิธีการลักษณะดังกล่าวนี้ว่า “Purchaser-Provider 
Arrangement : PPA ) 

๕) วิธีที่ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้ชุมชนหรือประชาชนด าเนินการ
กันเอง วิธีการดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นมาภายใต้บริบทใหม่ของการบริหารการปกครองที่เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้ งในด้านการด าเนินการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม                       
ในกระบวนการตรวจสอบ (People’s audit) ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภารกิจ
บริการสาธารณะบางประเภท โดยการจัดการบริการสาธารณะประเภทนี้เหมาะกับภารกิจที่เป็น    
การด าเนินการเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนในพ้ืนที่หรือเป็นเรื่องของประชาชนเอง ซึ่งต้อง   
การระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและระบบที่สามารถดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้สูง โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมก ากับดูแล วางมาตรฐานการด าเนินการให้เป็นไป
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อย่างเรียบร้อย อ านวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เช่น สนับสนุนงบประมาณ ความรู้
ด้านวิชาการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ประชาชนด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ 
  ภายใน (SDU) 
 
 
 
 
 
 
 สหการ บริษัทจ ากัด การท าความตกลงร่วมมือระหว่าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : MOU 
 

ภาพที่ ๒ วิธีการจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่น 
ที่มา: ปรับจากอรทัย ก๊กผล และคณะ  
 
๒.๕ แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (Service quality)  

Millet  (๑๙๕๔, p.๑๓) กล่าวว่า เป้าหมายส าคัญของการบริการ คือ การสร้างความพอใจใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค 
หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชน
ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันใน         
การให้บริการประชาชน หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะต้องตรงต่อเวลา
ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะ ต้องมีลักษณะ มีจ านวนการให้บริการสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม Millet เห็นว่า 
ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจ านวนการให้บริการไม่เพียงพอและ

วิธีการจัดท าบริการสาธารณะ
ท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง
องค์การมหาชน(ท้องถิ่น) หรือ

รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มอบให้
ชุมชนหรอืประชาชนด าเนนิกันเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการเอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคล 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชน
ด าเนินการ หรือซื้อบริการจากองค์กร
ปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

จัดตั้งเป็นนิติบคุคลขึ้นใหม ่ “ไม่” จัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม ่
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สถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
หมายถึง การให้บริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความ
พอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่า จะให้บริการหรือหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า(Progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผล  
การปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้น
โดยการใช้ทรัพยากรเท่าที่มี 

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความแตกต่าง              
ของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพ                  
การให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าต้องการได้จาก
ประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ ลูกค้าจะพอใจถ้า             
ของได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อเขามีความต้องการในรูปแบบที่เขาต้องการ ดังนั้น จึงต้องค านึงถึง
คุณภาพการให้บริการซึ่งการบริการที่ประสบความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ 
คือ ประการแรก ความเชื่อถือได้ อันประกอบด้วย ความสม่ าเสมอ ความพ่ึงพาได้ ประการที่สอง                      
การตอบสนอง ประกอบด้วย การเต็มใจที่จะให้บริการความพร้อมที่จะให้บริการ และการอุทิศเวลา            
มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อผู้ ใช้บริการเป็นอย่างดี  ประการที่สาม ความสามารถ 
ประกอบด้วยสามารถให้บริการ สามารถในการสื่อสาร สามารถในความรู้วิชาการที่จะให้บริการ 
ประการที่สี่การเข้าถึงการบริการ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการเข้าถึง การใช้บริการสะดวก ระเบียบ
ขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่
สะดวก  อยู่ในสถานที่ท่ีผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก ประการที่ห้า ความสุขภาพอ่อนโยน ประกอบด้วย 
การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ให้การต้อนรับที่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี ประการที่
หกการสื่อสาร ประกอบไปด้วย มีการสื่อสาร ชี้แจงขอบเขต และลักษณะการให้บริการมีการอธิบาย
ขั้นตอนการให้บริการ ประกาศที่เจ็ด ความซื่อสัตย์ คุณภาพของงานที่มีความเที่ยงตรงน่าเชื่ อถือ 
ประการที่แปด ความมั่นคง ประกอบไปด้วยความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ประการที่เก้า ความเข้าใจประกอบด้วยการเรียนรู้ผู้ใช้บริการ การให้ค าแนะน าและเอาใจใส่
ผู้รับบริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ และประการสุดท้าย การสร้างสิ่งจับต้องได้ ประกอบไป
ด้วย การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการการจัดสถานที่ให้บริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดใน       
การบริหารภาครัฐ แนวใหม่  

ผลิตภาพในการให้บริการ ในการเพ่ิมผลิตภาพของการให้บริการสามารถท าได้หลายวิธี คือ  
การให้พนักงานท างานมากขึ้นหรือมีความช านาญสูงโดยจ้างค่าจ้างเท่าเดิมเพ่ิมปริมาณการให้บริการ
โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วน เช่น หมอตรวจคนไข้มีจ านวนมากขึ้น โดยลดเวลาที่ใช้ส าหรับแต่ละ
รายลง เปลี่ยนบริการนี้ให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพ่ิมเครื่องมือเข้ามาช่วยและสร้างมาตรฐาน     
การให้บริการเช่น บริการขายอาหารแบบเร่งด่วนและบริการตัวเอง การให้บริการที่ไปลดการใช้
บริการหรือสินค้าอ่ืนๆ เช่น บริการซักรีด เป็นบริการที่ลดคนใช้หรือการใช้เต้ารีด การออกแบบ      
การบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ชมรมวิ่งจ๊อกกิ้ งจะช่วยลดการใช้บริการการรักษาพยาบาลลง   
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การให้สิ่งจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เช่น ร้านขายอาหารแบบให้ลูกค้า
ช่วยตัวเอง ธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด
ภาพพจน์ในแง่การลดคุณภาพของบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ Millet (๑๙๕๔, p.๓๙๗) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการบริการ หรือสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้น เป็นที่น่าพอใจหรือไม่วัดได้จาก         
การให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหน้าไม่ว่าผู้นั้นจะ
เป็นใครการให้บริการรวดเร็ว คือ การให้บริการในลักษณะจ าเป็น รีบด่วน และตามความต้องการของ
ผู้รับบริการการให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอในด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 
 วรเดช จันทรศร (๒๕๔๔) ได้ศึกษาและได้พัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : 
กรณีศึกษาจากต่างประเทศการปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีคุณภาพต้องให้ความส าคัญกับ        
การน าเสนอวิธีการบริการคุณภาพ โดยเน้นผลผลิตตรงตามความต้องการของหน่วยงาน การให้ความ
มั่นใจว่ามีการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสม หากมีสิ่งผิดพลาดต้องแก้ไข ชี้แจง ขอโทษและการมุ่งให้
ความส าคัญแก่ลูกค้า โดยจัดท ามาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแต่ละ กลุ่ม จัดหาข้อมู ลที่
เที่ยงตรง สมบูรณ์ จัดให้มีทางเลือกในการให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเพ่ือประเ มินผลด้าน          
การปรับปรุงการให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถให้การเสนอแนะได้ 
 Hoffman and Bateson (๒๐๐๖) สรุปเกี่ยวกับการบริการว่า การบริการเป็นกิจกรรม
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการของผู้มารับบริการ โดยต้องสร้างระบบ        
การบริการ ที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลัก คือ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
อย่างต่อเนื่อง ให้บริการที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ บริการที่เป็นไปตามที่ให้สัญญาหรือตามที่เสนอไว้ 
รูปแบบการให้บริการ ที่หลากหลายจะได้ไม่ลดคุณภาพบริการหลักที่มีอยู่เดิม การให้บริการต้องมี    
การปรับปรุงให้ดีขึ้นเสนอบริการที่เกินความคาดหวังแก่ผู้รับบริการ ทีมงานต้องพร้อมเสมอ ให้มี     
การวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และรูปแบบการบริการต้องมีรูปแบบที่พิเศษอยู่ในระดับ
เป็นน าการบริการนั้นๆ ดังนั้น การให้บริการควรค านึงถึงหลักการส าคัญ ดังนี้  คือ (๑) หลัก        
ความสอดคล้องความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์หรือบริการที่องค์การจัดหาให้
นั้น จะต้องตอบสนอง ความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
โดยเฉพาะ มิฉะนั้น นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอ้ืออ านวยประโยชน์และบริการแล้ว ยัง
ไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงานนั้นๆ ด้วย(๒) หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะต้องด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  ไม่ใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ (๓) หลัก
ความเสมอภาค กล่าวคือ บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน 
ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด (๔) หลัก
ความประหยัด กล่าวคือ ค่าใช่จ่ายที่จะต้องใช้ในการให้บริการจะต้องไม่มาก เกินกว่าผลที่จะได้รับ 
และ(๕) หลักความสะดวก กล่าวคือ บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้
ง่าย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากร ไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้
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บริการหรือผู้มาใช้บริการมากจนเกินไป  โดยให้เอกชนมาร่วมด าเนินการแทนงานบางอย่างที่มิใช่งาน
หลัก เน้นลูกค้าหรือผู้รับบริการมีการกระจายอ านาจสนับสนุนให้หน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐมีบทบาทมาก
ขึ้น (Rhodes, ๑๙๙๖) 
 เรวัต แสงสุริยงค์ (๒๕๔๗) ได้ท าการศึกษาการท าบริการอิเล็กโทรนิกส์ : ตัวแบบส าหรับ    
การให้บริการสาธารณะของไทย พบว่า การบริการรูปแบบใหม่ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Serice Delivery – ESD) มุ่งเน้นการ
ให้บริการ ต่อประชาชน คือ ประชาชนสามารถติดต่อกับรัฐบาลได้จากทุกที่และทุ กเวลา คือ              
เปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง การให้บริการกระท าได้จากหลายช่องทางจะใช้แบบใหม่ หรือโทรศัพท์ 
โทรสารที่เป็นบริการแบบเดิม รัฐบาลให้บริการประชาชนเหมือนลูกค้า ประชาชนสามารถเข้าถึง             
และแนะน าข้อมูลของรัฐจากทุกหน่วยงายไปใช้กับศูนย์กลางการให้บริการของรัฐ (Government to 
gateway) โดยรูปแบบของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลจ าแนกได้ ๔ รูปแบบ คือ รัฐบาล        
สู่ประชาชน (Government to Citizen-G๒C) เป็นเว็บที่บริการประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้รับ
ผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้เข้าหน่วยงานรัฐ เช่น การเก็บภาษี การออกใบรับรอง รูปแบบที่สอง 
คือ บริการของรัฐสู่ธุรกิจ (Government to Business-G๒B) เป็นการที่รัฐบาลจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ช่องทางให้ผู้ประกอบการท าธุรกรรมกับภาครัฐ เช่น การขายข้อมูล ออกใบอนุญาต ให้ลิขสิทธิ์ 
รูปแบบที่สาม บริการจากรัฐบาลสู่รัฐบาล (Government to Government G๒G)เป็น             
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ( Intra and inter administration) และรูปแบบสุดท้าย บริการ
จากรัฐบาลสู่ต่างประเทศ Government to Foreign-G๒F) เป็นบริการระหว่างรับบาลและรับหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ เช่น ประสานความร่วมมือในการลงทุนการท่องเที่ยว  
 
๒.๖ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

๑. ประวัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
เทศบาลเมืองเขลางค์นครอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองล าปางมีพ้ืนที่  ๑๙๕.๔๙ตารางกิโลเมตร

ครอบคลุมพ้ืนที่๔ต าบลประกอบด้วย ต าบลชมพู ต าบลปงแสนทอง ต าบลพระบาท และต าบล     
กล้วยแพะ โดยมีพัฒนาการและรายละเอียดประวัติความเป็นมา ดังนี้ 

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ณ วันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๑๒และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๖ตอนที่ ๒๒ลงวันที่ ๑๘มีนาคม ๒๕๑๒
ขณะนั้นมีพื้นท่ีในการปกครอง ๔ต าบล ๓๗หมู่บ้าน พ้ืนที่ ๑๕๐.๑๔ตารางกิโลเมตรเขตการปกครองได้
ถูกเทศบาลนครล าปางขยายเขตเข้ามาประมาณ ๑๑ตารางกิโลเมตรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ลงวันที่ ๒๘เมษายน ๒๕๓๔และในพระ
ราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง พ.ศ.๒๕๓๔ และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๐๘ตอนที่ ๑๘๖ลงวันที่ ๒๔ตุลาคม ๒๕๓๔เหลือพ้ืนที่ประมาณ ๑๓๙.๑๔
ตารางกิโลเมตร ๔ต าบล ๓๗หมู่บ้านและได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติ
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เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒พร้อมเปลี่ยนชื่อเทศบาลเป็นเทศบาลเมือง
เขลางค์นครตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๘มีนาคม ๒๕๔๗และได้มีการประกาศยุบสภา
ต าบลพระบาทมารวมเขตเทศบาลเมื่อวันที่ ๑กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ซึ่งท าให้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็น 
๑๙๕.๔๙ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ต าบลประกอบด้วย ต าบลชมพู ต าบลปงแสนทอง ต าบล
พระบาท และต าบลกล้วยแพะ และมีชุมชนย่อย ๖๓ชุมชน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทาง
หลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ๖๐๔กิโลเมตร 

ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีส านักงานชั่วคราว ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ , ๗๐/๑ และ ๗๐/๒
ถนนบุญโยงต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า สังคม
ส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบทกึ่งเมือง ระยะห่างจากตัวเมืองนครล าปาง ประมาณ ๓ - ๕กิโลเมตร 
เนื่องจากมีพ้ืนที่เชื่อมต่อจากใจกลางเมืองเขตเทศบาลนครล าปางจึงมีประชาชนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่
เป็นจ านวนมากตลอดจนเป็นพ้ืนที่ส่วนขยายทางเศรษฐกิจของเมืองล าปาง จึงมีการตั้งบริษัท       
ห้างร้าน โรงงาน อยู่เป็นจ านวนมาก ตลอดถนนพหลโยธินซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมไปสู่จังหวัด
ส าคัญทางภาคเหนือตอนบน เช่นจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ตากประกอบกับมีเส้นทางด่วน
สายกรุงเทพ-อินทร์บุรี ตัดผ่านท าให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ประชากรส่วนใหญ่ยัง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

๒. ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

 
 

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบล
ชมพูพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น "เทศบาลเมืองเขลางค์นคร" สืบเนื่องจากเทศบาลมีจ านวนประชากร
ขนาดพ้ืนที่และจ านวนรายได้ที่เข้าหลักเกณฑ์ ต้องเลื่อนจากเทศบาลขนาดเล็กขึ้นมาเป็นเทศบาล
ขนาดกลางพร้อมๆกับได้จัดท าตราสัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่ส าหรับดวงตราสัญลักษณ์นี้ได้รับความกรุณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนต่าง ๆ ร่วมระดมสมองพิจารณา
คัดเลือกจนได้ดวงตราสัญลักษณ์ ที่สวยงามและมีความหมาย ดังนี้ 

๒.๑ ดวงอาทิตย์และรัศมี หมายถึง ความสว่างไสวของแสงอาทิตย์จนเกิดประกาย
ส่องแสงอย่างรุ่งโรจน์ซึ่งแสดงถึงเมืองที่ก าลังเจริญรุ่งเรืองไปด้วยแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
จนสามารถส่งไปแข่งขันยังต่างแดน 
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๒.๒ องค์ธาตุ หมายถึง เมืองที่มีพุทธศาสนาประจ าอยู่ซึ่งได้บรรจุพระสารีริกธาตุของ
องค์พระศาสดาไว้เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งประกอบด้วยพระรัตนตรัยอันมีองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมค าสอนและพระสงฆ์ที่เป็นสาวกขององค์พระศาสดาเพ่ือที่จรรโลงสืบ
สานพุทธศาสนาตลอดไป 

๒.๓ ฐานองค์ธาตุจ านวน ๔ ชั้น ซึ่งแต่ละชั้น หมายถึงความมั่นคง แข็งแรง                
และความเข้มแข็งของพ้ืนที่ทั้ง ๔ต าบล ประกอบด้วย ต าบลชมพูต าบลปงแสนทอง ต าบลพระบาท           
และต าบลกล้วยแพะ ที่มีความมั่นคงเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น           
วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมแหล่งอารยธรรมรวมทั้งแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วไป
ในพ้ืนที่ทั้ง ๔ต าบล 

๒.๔ ภูเขาหมายถึง แหล่งต้นก าเนิดที่เป็นที่ตั้งของเมืองเขลางค์นครสมัยแรกเริ่ม             
ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าเขาล าเนาไพร แม่น้ าใหญ่น้อยหลายสาขาที่ไหลมาบรรจบลงในล าน้ าแม่วัง
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและน้ าที่อุดมสมบูรณ์เพ่ือใช้หล่อเลี้ยงชีพชาวเมืองเขลางค์นครในอดีต            
ที่ผ่านมา 

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

๒.๖ รถม้าพร้อมสารถี หมายถึง ผู้น าท้องถิ่นที่สามารถขับเคลื่อนหรือบริหาร
บ้านเมืองไปพร้อมกันทุกๆด้านเช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง  มั่นคง
และรวดเร็วประดุจม้าท่ีเทียมรถและทะยานตัวออกไปและรถม้าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดล าปาง จาก
อดีตถึงปัจจุบัน 

 
๓. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป 

๓.๑ ลักษณะที่ตั้ง  
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่

ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบและบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าวังห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทาง
รถไฟ ๖๓๔กิโลเมตร และเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน๖๐๔กิโลเมตร เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร อยู่ในท้องที่อ าเภอเมืองล าปาง มี่พ้ืนที่๑๙๕.๔๙ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ ต าบล คือ 
ต าบลปงแสนทอง ต าบลชมพู ต าบลพระบาทและต าบลกล้วยแพะ 

๓.๒ สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๒๖๘.๖๐ เมตร

ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าและที่ราบเชิงเขาเป็นบางส่วนเป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองกึ่งชนบท อุณหภูมิต่ าสุด ๙.๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
สูงสุด๔๓.๘องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ าสุด - สูงสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๐.๕–๓๘.๕ องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ าฝนวัดได้เฉลี่ย ๑,๐๖๐.๕ มิลลิเมตรต่อปี 
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๓.๓ อาณาเขต  
เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลพิชัย ต าบลบ่อแฮ้วอ าเภอเมืองล าปาง 
             และเขตเทศบาลนครล าปาง 

ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอแม่ทะ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลพิชัยอ าเภอเมืองล าปาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอห้างฉัตรและอ าเภอเกาะคา 

๓.๔ การคมนาคม 
ทางรถไฟมีทางรถไฟเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ -เชียงใหม่ ผ่านอ าเภอเมืองล าปาง 

๑ สาย 
ทางรถยนต์มีเส้นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดล าปาง กับจังหวัดตาก , 

ล าพูน แพร่, พะเยาและเชื่อมระหว่างอ าเภอ ต าบล หมู่บ้านต่างๆได้อย่างทั่วถึงประชาชนสามารถ
เดินทางไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาล 

ทางอากาศมีท่าอากาศยานพาณิชย์ ๑ แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๕ ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมืองล าปางมีเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริการเป็นประจ าทุกวัน 

๓.๕ ลักษณะสังคมและชุมชนตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของเทศบาลเมืองเขลางค์
นครซึ่งเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าวัง และบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาประชากรส่วนใหญ่จึงมีลักษณะ
กระจายตัวอยู่ทั่วไป จ าแนกได้ดังนี้ 

บริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ าวัง ทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกบริเวณนี้
เป็นบริเวณท่ีมีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดเพราะมีความสะดวกในการคมนาคมและยังมีแหล่งน้ า เพ่ือ
การอุปโภคบริโภค ท าการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 

บริ เวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๐๓๖ประชากรส่วนใหญ่เป็น              
"ชาวไทลื้อ" ที่มีวัฒนธรรมทางภาษาเป็นของตนเองซึ่งอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนามาตั้ง            
ถิ่นฐานในบริเวณนี้ตั้งแต่สมัยโบราณในปัจจุบันนี้ยังคงรักษาวัฒนธรรมทางภาษาของตนเองไว้  

บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๑ชุมชนในบริเวณนี้ได้แก่ บ้าน 
ปงแสนทอง บ้านไร่ข่วงเปา บ้านไร่ นาน้อยบ้านทุ่งกู่ด้าย และบ้านหนองห้า 

บริเวณศูนย์ราชการจ.ล าปางเนื่องจากมีการตั้งสถาบันอุดมศึกษาและย้าย
ศูนย์ราชการจังหวัดล าปางมาตั้งในบริเวณนี้จึงมีการก่อสร้างหอพัก และหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมารองรับ
แต่ประชาชนในบริเวณนี้ยังมีไม่หนาแน่นนัก 

บริเวณบ้านผาลาดซึ่งมีการตั้งบ้านเรือนอยู่สองริมฝั่งถนนล าปาง - เด่นชัย ทาง
แยกเข้าไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ โดยทิศตะวันออกเป็นกลุ่มของคนพ้ืนเมืองดั้งเดิมส่วนทางด้าน
ทิศตะวันตกของถนนเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนชาวเย้าที่อาศัยอยู่รวมกลุ่มกันและยังคงรักษา      
เอกลักษณะทางวัฒนธรรมของชนชาวเย้าทั้งวัฒนธรรมทางด้านภาษาและการแต่งกาย 

๓.๖ การแบ่งเขตการปกครองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
๔ต าบล ๖๓ชุมชนจ านวนประชากรทั้งหมด ๖๐,๒๘๗คน แยกตามลักษณะการปกครองดังนี้ 
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จ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕๑,๑๓๘ คนที่มา: งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล ณ 
เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

๓.๗ การไฟฟ้า ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดล าปางเป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครกระจายทั่วไป
ตามต าบลหมู่บ้านต่าง ๆปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 

๓.๘ การประปา ปัจจุบันการประปาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครอยู่ ใน          
ความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปางเป็นบางส่วนและมีการจัดท าประปาหมู่บ้าน
และใช้น้ าบาดาลจากการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

๓.๙ ด้านเศรษฐกิจ จากสภาพท าเลที่ตั้งของเทศบาลเมืองเขลางค์นครและมีทางหลวง
แผ่นดินเชื่อมระหว่างจังหวัดตัดผ่านหลายสายสภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นสามารถแบ่งได้ ๓ประเภท 
กล่าวคือ 

เกษตรกรรม: ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะท า      
การเพาะปลูกข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสงและแตงโม โดยพื้นที่ท าการเกษตรจะกระจายอยู่ทุกต าบล 

อุตสาหกรรม: ส่วนใหญ่ประกอบอุตสาหกรรมผลิตเซรามิคเครื่องปั้นดินเผา 
และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิเช่น อุสาหกรรมผลิตอาหารกระป๋อง , อุตสาหกรรมกลึงและแกะสลักไม้ 
และอุตสาหกรรมท าเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้นโดยมีจ านวนโรงงานในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมือง               
เขลางค์นคร รวมทั้งสิ้น ๑๐๐แห่ง 

พาณิชยกรรม: ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครและ
ประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางท่องเที่ยวแวะพักมีจ านวนสูงจึงท าให้เกิดการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทร้านอาหารจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น ทั้งในบริเวณต าบลพระบาท , 
ต าบลชมพูและต าบลปงแสนทอง โดยอัตราเฉลี่ยการประกอบพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ ๓๐   
ของประชากรทั้งหมด 

๓.๑๐ การศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นครไม่มีสถานศึกษาในสังกัดแต่ได้ ให้          
การสนับสนุนสถานศึกษาที่ตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ 

๓.๑๐.๑ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
จ านวน ๑๐ แห่ง 

ต าบล จ านวน ประชากร ชาย หญิง 
ชมพู ๒๐ ชุมชน ๒๐,๔๒๕ คน ๙,๖๔๖ คน  ๑๐,๗๗๙ คน 
ปงแสนทอง ๒๑ ชุมชน ๑๗,๔๘๘ คน  ๘,๓๕๙ คน   ๙,๑๒๙ คน 
กล้วยแพะ   ๖ ชุมชน   ๙,๐๖๑ คน  ๔,๓๖๕ คน   ๔,๖๙๖ คน 
พระบาท ๑๖ ชุมชน ๑๓,๐๔๖ คน  ๖,๒๓๙ คน   ๖,๘๐๗ คน 
รวม ๖๓ ชุมชน ๖๐,๐๒๐ คน ๒๘,๖๐๙ คน ๓๑,๔๑๑ คน 
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(๑) โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย 
(๒) โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 
(๓) โรงเรียนบ้านกาด 
(๔) โรงเรียนบ้านส าเภา 
(๕) โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 
(๖) โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 
(๗) โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 
(๘) โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 
(๙) โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 
(๑๐) โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 

นอกจากนี้เทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบอยู่จ านวน ๑๒ แห่ง ดังนี้ 
๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย  หมู่ที่ ๕ ต าบลปงแสนทอง 
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด   หมู่ที่ ๗ ต าบลปงแสนทอง 
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย  หมู่ที่ ๔ ต าบลปงแสนทอง 
๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน   หมู่ที่ ๒ ต าบลชมพู 
๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า  หมู่ที่ ๔ ต าบลชมพู 
๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ต าบลชมพู 
๗) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง  หมู่ที่ ๓ ต าบลพระบาท 
๘) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด  หมู่ที่ ๒ ต าบลพระบาท 
๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้า  หมู่ที่ ๗ ต าบลพระบาท 
๑๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดม่อนจ าศีล  หมู่ที่ ๑ ต าบลพระบาท 
๑๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด  หมู่ที่ ๔ ต าบลพระบาท 
๑๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง  หมู่ที่ ๑ ต าบลกล้วยแพะ 

๓.๑๑ ศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธและนับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหม์ ฮินดู ซิกซ์เป็นบางส่วน 

๓.๑๑.๑ วัดในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จ านวน ๔๕ แห่ง 
๓.๑๑.๒ ส านักสงฆ ์    จ านวน ๓ แห่ง 
๓.๑๑.๓ โบสถ์คริสเตียน    จ านวน ๔ แห่ง 

๓.๑๒ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตนเองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตกาลมีภาษาท้องถิ่นของชาวไทยล้านนา ประเพณี                  
ที่ส าคัญ คือ 

๓.๑๒.๑ ประเพณีการบวช 
๓.๑๒.๒ ประเพณเีรียกขวัญ 
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 การท าบุญถวายเทียนพรรษา 
๓.๑๒.๙ ประเพณีตานข้าวใหม่ 

๓.๑๓ การสาธารณสุข เทศบาลเมืองเขลางค์นครไม่มีสถานบริการสาธารณสุข            
ในความดูแลแต่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข จ านวน ๙คนที่รับผิดชอบงานตามภารกิจที่
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบด้วย งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่องานสัตวแพทย์ และงานกองทุนสุขภาพ โดยมีเครือข่ายการด าเนินงานด้านสาธารณสุข คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  จ านวน  ๗  แห่ง 

มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)จ านวน ๑,๔๕๒คน 
นอกจากนี้ยังได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การควบคุมมลพิษ      

การขนเก็บขยะมูลฝอย การก าจัดขยะมูลฝอย และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
๓.๑๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แหล่งน้ าแม่น้ าส าคัญที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คือ แม่น้ าวัง
ที่ไหลผ่านช่วงต าบลปงแสนทอง และต าบลชมพู เป็นระยะทางประมาณ ๑๒กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมี
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อาทิ ห้วยพูนก  ห้วยป่านาด  ทะเลสาบวังเฮือ สถานีสูบน้ าล าปางกลาง
ตะวันตก สถานีสูบน้ าบ้างวังแคว้ง และโครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มท านาบ้านกล้วย 

ขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครปัจจุบันเทศบาล 
ด าเนินการจัดเก็บขยะเอง มีปริมาณ ๔๐ – ๔๕ ตันต่อวัน และจ้างเหมาเอกชนในการก าจัดขยะ โดยมี
บ่อก าจัดตั้งอยู่ในต าบลกล้วยแพะจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมีการประกอบกิจการพานิชย์และ
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ท าให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี 

 
๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เกศราภรณ์   สัตยาชัย (๒๕๔๖) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อ             

การให้บริการ แบบ (One Stop Service) จุดเดียวเบ็ดเสร็จของส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า 

๑. ประชาชนผู้มาใช้บริการ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการโดยส่วนรวม            
อยู่ในระดับมาก 
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๒. ประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ฝ่ายที่มาขอใช้
บริการส านักงานเขตที่มาขอใช้บริการที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการไมแ่ตกต่างกัน 

๓. ประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ               
การให้บริการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยที่ประชาชนที่มีการศึกษา            
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการแตกต่างจากประชาชน          
ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

๔. ประชาชนที่มาขอใช้บริการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการให้บริการ          
ณ ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คือ ควรเพ่ิมจ านวนเก้าอ้ีนั่งรอ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบในการติดต่อราชการให้มากขึ้น ควรเพ่ิมความยืดหยุ่นในการติดต่อราชการ ด้านอาคาร
สถานที่ คือ ที่จอดรถไม่เพียงพอ สถานที่ในการให้บริการคับแคบ และควรมีเจ้าหน้าที่อ าน วย      
ความสะดวกในการจอดรถให้มากกว่านี้ ด้านเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เสนอว่ามีจ านวนไม่
เพียงพอและควรมีหน่วยงานให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะ 

 
ณัฐวุฒิ  พิริยะจิระอนันต์ (๒๕๔๔) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อ        

การให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อ
การให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่ในงานด้านการศึกษาและกองคลังตามล าดับ ส าหรับกอง
สาธารณสุขและกองช่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับน้อยในรายละเอียดของ
งานด้านกองการศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ส าหรับด้านกองคลัง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากทุกอย่าง ยกเว้นด้านอากรสัตว์ งานพัฒนาชุมชน และงาน
สังคมสงเคราะห์ ที่มีอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย แต่ส าหรับงานกองสาธารณสุขและงาน กองช่างใน
รายละเอียดของทุกงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยในทุกด้าน 

ส าหรับความพึงพอใจในด้านการบริการ ด้านค่าธรรมเนียม ด้านสถานที่ ด้านพนักงาน             
ที่ให้บริการ ด้านอุปกรณ์ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านขั้นตอนที่ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องการติดต่อสื่อสารและสถานที่ในระดับความพึงพอใจมาก ส าหรับ
ด้านพนักงาน ด้านการบริการ ด้านอุปกรณ์ ด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านค่าธรรมเนียมมี       
ความพึงพอใจน้อย ตามล าดับ ด้านการบริการ ด้านพนักงาน ด้านอุปกรณ์ ด้านสถานที่ ด้าน        
การติดต่อสื่อสารและด้านข้ันตอนการให้บริการอยู่ในระดับปัญหาน้อย ตามล าดับ 
 
 บุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ (๒๕๔๖) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ต่อผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ในแต่ละด้าน คือ มีความพอใจด้านคุณสมบัติของผู้บริหารในระดับมาก 
มีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และด้านผลงานของผู้บริหารในระดับปานกลางปัจจัย
ส่วนตัวของประชาชนประกอบด้วยอายุ ระดับการศึกษาและภูมิล าเนามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
ผู้บริหาร 
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 ทิรัศม์ชญาพิพัฒน์เพ็ญและคณะ (๒๕๕๗)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลาการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาเรื่อง     
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของเทศบาล
นครสงขลา เพ่ือศึกษาความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลนครสงขลา และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ      
การให้บริการของเทศบาลนครสงขลา ประชากรส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มารับ
บริการโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่มารับบริการจากเทศบาลนคร
สงขลา รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตาม      
ความสะดวก ทั้งหมด ๔๐๐คน ใช้ตัวสถิติวิเคราะห์ คือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ ๓๙๐คนไม่สามารถนับค่าได้จ านวน๑๐คนผลการวิจัยพบว่า 

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

๒. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ     
การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งาน
เคาน์เตอร์เซอร์วิสศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมี
ระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร์
ตามล าดับ 

๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วน
หน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตา
หลวงงานทะเบียนราษฎร์และศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษตามล าดับ 

๔. ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจด้าน
ผลสัมฤทธิ์การให้บริการ ในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วน
หน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตา
หลวง ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ และงานทะเบียนราษฎร์ตามล าดับ 

๕. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทุกด้าน รวมทุกหน่วยงาน พบว่าประชาชนผู้มารับ
บริการของเทศบาลนครสงขลามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งาน
เคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนหน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่
ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตาหลวงศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์ สระเกษ และงานทะเบียน 
ตามล าดับ 
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๖. ปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า ควรเพ่ิมที่จอดรถในการให้บริการ อยากให้เพ่ิม
หนังสือพิมพ์รายวันไว้บริการระหว่างรอตรวจ เพ่ิมเตียงผู้ป่วยให้มากขึ้น/รถพยาบาลประจ า อยากให้มี
ยามประจ า/ไฟฟ้าหน้าก าแพงประตูเจ้าหน้าที่ควรมีเครื่องแบบที่ชัดเจนเป็นแบบแผนเดียวกัน เพ่ือ
ป้องกันการสับสนระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้ใช้บริการ การเรียกชื่ออยากให้เรียกซ้ า๒ครั้ง หรือ
ใช้ไมโครโฟนก็ได้เพ่ือสะดวกแก่การได้ยิน เพราะอาจมีบางท่านที่มีปัญหาทางหูการเรียกชื่อให้เสียงดัง
กว่านี้ 
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บทที่  ๓ 
วิธีการประเมินผล 

 
 

การติดตามประเมินผลครั้ งนี้ จะใช้กรอบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ โดยจะต้องมี
ความสอดคล้องกับคู่มือการติดตามประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะด าเนินการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เฉพาะที่ปรากฏในแผนพัฒนา ๔ ปี 
(๒๕๖๑- ๒๕๖๔) โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ ๖ ด้านและโครงการตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี ๒๕๖๑(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ที่ส าคัญจะมุ่งเน้นพัฒนากลไก          
การติดตามและประเมินผลภายในเทศบาลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้าใจถึงระบบและกระบวนการในการติดตามและประเมินผลภายในเพ่ือที่จะสามารถด าเนิน     
การติดตามและประเมินผลด้วยตนเองในอนาคต 

 
๓.๑ รูปแบบการประเมิน 
 

การติดตามประเมินผลครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง                    
กับโครงการและด้วยข้อจากัดด้านเวลาและพ้ืนที่ที่กว้าง ทีมติดตามประเมินผลจึงจัดกระบวนการ              
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนการท าความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางการติดตามประเมินผลระหว่างทีม
ประเมินผลภายนอกและทีมประเมินผลภายในของเทศบาล เพ่ือให้ทุกฝ่ายในเทศบาลได้เห็น
ความส าคัญ และทราบแนวทางของการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะให้ทุกคนให้ความร่วมมือและเข้า
มามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ 

๒. ขั้นการประเมินผลการด าเนินงาน เป็นขั้นการวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมและแต่ละรายยุทธศาสตร์  โดยเน้นที่ความเหมาะสมของกระบวนการ
ด าเนินงานที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชน  รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาล 
โดยทีมติดตาม 

๓. บทเรียนส าคัญท่ีได้รับจากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แล้วน าสิ่งที่ได้รับไปพัฒนา
และปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป  
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๓.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทีมติดตามและประเมินผลจะใช้วิธีการหลายวิธีประกอบกัน ได้แก่ 
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (๒๕๖๑ -

๒๕๖๔) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รายงานการประชุมรายงานสรุปผลการด าเนินงานราย
กิจกรรมรายงานการติดตามประเมินผลภายใน 

๒.การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้แบบสอบถามโดย
การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครใน ๔ ต าบล โดยมีรายละเอียด        
การกระจายของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 

๑. ต าบลชมพู 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 
๑ ย่าเป้า ๑,๓๘๒ ๒.๔๖ ๓๔ 
๒ ฟ่อน ๒,๘๕๐ ๑.๗๕ ๕๐ 
๓ ศาลาดอน ๑,๑๕๘ ๓.๓๖ ๓๙ 
๔ ศรีหมวดเกล้า ๒,๓๐๙ ๒.๑๒ ๔๙ 
๕ กาดเมฆ ๒,๑๕๗ ๒.๒๒ ๔๘ 
๖ ศรีปงชัย ๔๐๘ ๗.๓๕ ๓๐ 
๗ ชมพู ๑,๒๔๑ ๓.๑๔ ๓๙ 
๘ หนองยาง ๑,๔๗๐ ๒.๗๒ ๔๐ 
๙ แพะดอนตัน ๑,๕๗๑ ๒.๘๐ ๔๔ 

๑๐ ต้า ๑,๙๕๑ ๒.๓๐ ๔๕ 
๑๑ ล าปางกลาง

ตะวันออก 
๑,๔๘๘ ๒.๘๘ ๔๓ 

๑๒ ร้อง ๑,๑๒๖ ๓.๔๖ ๓๙ 
๑๓ ป่าแลว ๗๔๙ ๕.๐๗ ๓๘ 
๑๔ หนองเจริญ ๔๐๘ ๘.๕๗ ๓๕ 
อยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ๑๔๙ ๑๘.๗๙ ๒๘ 

รวม ๒๐,๔๑๗ ๒.๙๓ ๖๐๐ 
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๒. ต าบลกล้วยแพะ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 
๑ กล้วยหลวง ๒,๖๙๙ ๕.๑๘ ๑๔๐ 
๒ กล้วยแพะ ๒,๑๕๐ ๖.๐๔ ๑๓๐ 
๓ กล้วยม่วง ๑,๓๑๓ ๘.๖๐ ๑๑๓ 
๔ หัวฝาย ๑,๗๓๑ ๖.๗๕ ๑๑๗ 
๕ กล้วยกลาง ๑,๑๗๑ ๘.๕๓ ๑๐๐ 

รวม ๙,๐๖๔ ๖.๖๑ ๖๐๐ 
 

 
๓. ต าบลปงแสนทอง 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 
๑ ปงแสนทอง ๑,๓๕๓ ๓.๙๙ ๕๔ 
๒ หมอสม ๑,๗๘๘ ๓.๐๗ ๕๕ 
๓ ล าปางกลาง

ตะวันตก 
๑,๕๐๔ ๓.๕๙ ๕๔ 

๔ ป่ากล้วยป่าตัน ๑,๔๐๗ ๓.๙๐ ๕๕ 
๕ ไร่น้อย ๒,๒๒๘ ๒.๕๑ ๕๖ 
๖ ทุ่งกู่ด้าย ๑,๓๘๔ ๓.๙๐ ๕๔ 
๗ กาด ๑,๘๔๒ ๓.๐๙ ๕๗ 
๘ สบตุ๋ย ๒,๐๘๖ ๒.๖๓ ๕๕ 
๙ แม่กืย ๑,๓๑๗ ๔.๑๗ ๕๕ 

๑๐ หนองห้าตะวันตก ๗๖๓ ๖.๕๕ ๕๐ 
๑๑ ไร่ข่วงเปา ๑,๘๑๗ ๓.๐๒ ๕๕ 

รวม ๑๗,๔๘๙ ๓.๔๓ ๖๐๐ 
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๔. ต าบลพระบาท 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 
๑ ป่าขาม ๑,๔๑๐ ๕.๓๑ ๗๕ 
๒ บุญเกิด ๓,๐๖๘ ๒.๖๔ ๘๑ 
๓ โทกหัวช้าง ๑,๖๘๔ ๔.๙๘ ๘๔ 
๔ ผาลาด ๑,๒๒๘ ๕.๙๔ ๗๓ 
๕ หนองปล้อง ๙๓๙ ๖.๐๗ ๕๗ 
๖ กอกชุม ๑,๙๙๑ ๔.๑๖ ๘๓ 
๗ หนองห้า

ตะวันออก 
๑,๖๕๓ ๔.๗๗ ๗๙ 

๘ หัวทุ่งสามัคคี ๑,๐๕๘ ๖.๔๒ ๖๘ 
รวม ๑๓,๐๓๑ ๔.๖๐ ๖๐๐ 

 
 
๓.๓ การวิเคราะห์และน าเสนอผลการประเมิน 
 

๓.๓.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากข้อมูลที่ได้จาก

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

ส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมจากประชาชนในพ้ืนที่ สถิติที่ใช้ใน        
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

๓.๓.๒ การน าเสนอผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์    
โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบจากแหล่งต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินเกิดผลส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
โดยเน้นการวิเคราะห์อธิบายสภาพของปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการและเป้าหมาย
ของการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 

ระดับการแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ด (Likert’s scale) จะ
แบ่งมาตราส่วนออกเป็น ๕ ล าดับ คือ 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑-๑๐ 
คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้ 
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 คะแนน   ระดับความพึงพอใจ 
๘.๐๑-๑๐.๐๐  มากที่สุด 

 ๖.๐๑-๘.๐๐  มาก 
 ๔.๐๑-๖.๐๐  ปานกลาง 
 ๒.๐๑-๔.๐๐  น้อย 
 ๐.๐๑-๒.๐๐  น้อยที่สุด 

 
ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนิน

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จะใช้เกณฑ์คะแนน  ดังนี้ 
 

คะแนน   ระดับความพึงพอใจ    
 ๒.๕๐-๓.๐๐   มาก 
 ๑.๕๐-๒.๔๙   ปานกลาง 

  ๑.๐๐-๑.๔๙    น้อย 
 

๓.๓.๓ การวิจัยนี้จะใช้การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 การใช้แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง   
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บทที ่๔ 
ผลการประเมินผล 

 
 

ในบทนี้ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลส่วนต่างๆ คือ การเก็บข้อมูล 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนต่อผล   
การด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีประเด็นการน าเสนอแบ่งเป็น  ๓  ส่วนดังนี้คือ 

ส่วนที่ ๑  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ ๖ ด้านและการด าเนินงานของ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส่วนที่ ๓ ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการโครงการด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

ส่วนที่ ๑  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 ๔.๑ ผลการติดตามการด าเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
(ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐)  
 

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  รวมฉบับเพ่ิม ครั้งที่  ๑ – ๔  และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี  
(พ.ศ .  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้ งที่  ๑  – ๕  จ านวนทั้ งสิ้ น   ๓๐๓  โครงการ   งบประมาณ  
577,279,913.-บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) ซึ่ง
จากการติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  เทศบาล ฯ 
สามารถมาน าโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการน าโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม
จ านวนทั้งสิ้น ๑๙๖ โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ  272,943,279.50- บาท แยกเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

โครงการ 
ในแผน ฯ 

โครงการ 
ที่น ามา
ด าเนิน 
งาน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ในแผน ฯ 

งบประมาณ 
ที่น ามาพัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานการ
บริการ
สาธารณะและ
พัฒนาระบบ
ผังเมือง 

149 ๘๐ 53.69 365,523,200 ๑๑๒,๑๙๖,1๐๐ 30.69 41,885,510 37.33 
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ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

โครงการ 
ในแผน ฯ 

โครงการ 
ที่น ามา
ด าเนิน 
งาน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ในแผน ฯ 

งบประมาณ 
ที่น ามาพัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

๓๒ ๒๖ ๘๑.๒๕ ๒๓,๐๘๑,๘๘๘ ๑๗,๖๓๗,๒๐๐ ๗๖.๔๑ ๑๖,๑๘9,๙๙๔ ๙๑.๗๖ 

๓.ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
การบริหาร
จัดการองค์กร
และชุมชนเพื่อ
มั่นคงและเป็น
ธรรมในสังคม 

๔3 ๓๕ 81.40 ๑6,๖๖๖,๒๐๐ ๗,40๑,๔๐๓.๕๐ 44.41 4,061,865.50 54.88 

๔. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สนับสนุน 
ส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของภาค
เกษตร 
โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
สินค้าเกษตร 

๑๐ ๔ ๔๐.๐๐ ๗,๘๕๐,๐๐๐ ๒,๒๔๔,๘๐๐ ๒๘.๖๐ ๑๔๗,๓๑๘ ๖.๕๖ 

๕. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม คุณภาพ
ชีวิตและความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

๕5 ๔๔ 80.00 ๑๓1,898,๖๒๕ ๑๒๓,๖83,79๔ ๙3.77 ๑๑๒,๗89,645 ๙๑.19 

๖. ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๔ ๗ ๕๐.๐๐ ๓๒,๒๖๐,๐๐๐ 9,780,000 30.32 3๙๙,๑33 4.08 

รวม ๓03 ๑๙๖ ๖4.69 577,279,913 272,943,279.50 ๔7.28 175,473,465.50 64.29 

ตารางแสดงข้อมูลโครงการพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ
จ านวนทั้งสิ้น  ๑๑๒  โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินงาน  ๔๒ โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ ๓๓ 
โครงการ  และโครงการที่ยกเลิกการด าเนินการ  จ านวน  ๙  โครงการ  แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

การด าเนินงาน 
ด าเนนิ 
การแลว้
เสร็จ 

ร้อยละ ระหว่าง
ด าเนนิ 
การ 

ร้อยละ ยังไม่ได้
ด าเนนิ 
การ 

ร้อยละ ยกเลกิ ร้อยละ 

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

๘๐ ๒๔ ๓๐.๐๐ ๒๘ ๓๕.๐๐ ๒๘ ๓๕.๐๐ ๐ ๐ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อย่างยั่งยืน 

๒๖ ๒๓ ๘๘.๔๖ ๑ ๓.๘๕ ๐ ๐ ๒ ๗.๖๙ 

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ งการบริหาร
จัดการองค์กรและชุมชน 
เพื่อมั่นคงและเป็นธรรมใน
สังคม  

๓๕ ๒๖ ๗๔.๒๙ ๙ ๒๕.๗๑ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมสร้าง            
ความเข้มแข็งของภาค
เกษตรโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 

๔ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

๔๔ ๓๔ ๗๗.๒๗ ๑ ๒.๒๗ ๒ ๔.๕๕ ๗ ๑๕.๙๑ 

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗ ๓ ๔๒.๘๖ ๑ ๑๔.๒๘ ๓ ๔๑.๘๖ ๐ ๐ 

รวม ๑๙๖ ๑๑๒ ๕๗.๑๔ ๔๒ ๒๑.๔๓ ๓๓ ๑๖.๘๔ ๙ ๔.๕๙ 
 

ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ 
ผังเมือง บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม  
ครั้งที่ ๑ – ๒ และครั้งที่ ๔ บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ – ๓ รวมจ านวน ๑๔๙  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 365,523,200.-บาท 
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออนุมัติใช้เงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมจ านวน ๘๐ โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑๒,๑๙๖,1๐๐.- บาท  
ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๒๔  โครงการ  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑               หน้า ๔๘ 
 

จ านวน  ๒๘  โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว  และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  
๒๘  โครงการ ซึ่งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งสภาเทศบาลเมือง
เขลางค์นครให้ความเห็นชอบแล้ว 

๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   บรรจุ
ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ รวม
จ านวน ๓๒ โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 23,๐๘๑,๘๘๘.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 2๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๓๗,๒00.-บาท ซึ่งมี
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๒๓  โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  ๑  
โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว  และโครงการที่ยกเลิกการด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ  คือ ๑) 
โครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น   และ ๒) โครงการจัด
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการอยู่ในระหว่างการเก็บคะแนนผล
การเรียนและสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม
จ านวนที่ก าหนดไว้ ท าให้เป้าหมายลดน้อยลงจากจ านวนที่ก าหนดมาก และหากด าเนินโครงการตาม
จ านวนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะเกิดความไม่คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

๔.๑.๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อ
ความม่ันคง และเป็นธรรมในสังคม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๔ - ๕ และบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ รวมจ านวน 43 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
๑6,๖๖๖,๒๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน ๓๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,401,๔๐๓.๕๐.- บาท ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
๒๖ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๙ โครงการ  โดยขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
แล้ว 

๔.๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง           
เขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ และบัญชีการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑  รวมจ านวน ๑๐ โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 7,๘๕๐,๐๐๐.-บาท  บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๔๔,๘00.- บาท  ซ่ึงโครงการที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ  ๒  โครงการ และโครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ  โดยขออนุมัติ 
กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นแล้ว 
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๔.๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน  
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  และฉบับเพิ่มเติม  
ครั้งที่ ๑ – ๒ บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๕ รวมจ านวน  55 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓1,898,๖๒๕.- บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน  4๔  โครงการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  1๒๓,๖83,79๔.- บาท  ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ๓๔ โครงการ โครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ ๑ โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  ๒  โครงการ 
และโครงการที่ยกเลิกการด าเนินโครงการ   จ านวน   ๗  โครงการ  คือ ๑) โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรการจัดตั้ง  ๒) โครงการสนับสนุนป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันแลแก้ไขปัญหาไฟป่าให้แก่อาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว
เพ่ือใช้ในภารกิจดับไฟป่า ๓) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
๔) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อน และ
ชุมชนบ้านชมพู)  ๕) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานวัดล าปางกลางตะวันตก  
เนื่องจากส านักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ และ
ก าหนดในช่วงเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐ เป็นช่วงแห่งการถวายความอาลัยและจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๖) โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพยาติด  เนื่องจากศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ  และเทศบาลเมือง
เขลางค์นครเป็นหน่วยงานสนับสนุนโดยการติดตามผู้ผ่านการบ าบัด  ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณ และ ๗) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด (กิจกรรมค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู)  

๔.๑.๖ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรจุใน
แผนพฒันาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ และ 
ครั้งที่ ๔ บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ครั้งที่ ๑ รวมจ านวน 1๔ โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๒๖๐,000.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๗ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น  
9,780,000.- บาท ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๓ โครงการ  โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ  โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว  และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  ๓   
โครงการ ซึ่งขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งสภาเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครให้ความเห็นชอบแล้ว 
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๔.๒ สรุปผลการติดตาม 

ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  รวมฉบับเพ่ิมเติม 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 ปรากฏว่ามีโครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จทั้งสิ้นจ านวน  ๑๑๒ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน  
๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๓๓ โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๖.๘๔ และยกเลิก จ านวน  ๙  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔.๕๙    

๔.๒.๒ ประเด็นการติดตามด้านค่าใช้จ่าย  ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  175,473,465.๕๐.- บาท จากงบประมาณด าเนินการของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวน ๒72,943,29๗.๕๐.-บาท ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 64.29 งบประมาณในโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  จ านวน  34,32๕,๐๗๔.- บาท 
งบประมาณท่ียังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๔9,939,055.-บาท  และงบประมาณที่ยกเลิกการด าเนิน
โครงการ  จ านวน  ๘๒๕,๐๐๐.-บาท  โดยเป็นโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง, การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน , การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพ่ือความ
มั่นคง และเป็นธรรมในสังคม,การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน และการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ สรุปผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จากการประเมินผลงานแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ ปี 

(พ.ศ. ๒๕6๑– ๒๕๖๔) , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับ
เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑ –๔ และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- 
๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ – ๕   โครงการตามประเด็นการประเมินผลว่า  โครงการในแผนพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๖  ด้าน  บรรลุวัตถุประสงค์สาขาการพัฒนาที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

 
๔.๓.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบ 

ผังเมือง 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนา
ระบบผังเมือง  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับ



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑               หน้า ๕๑ 
 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ – ๒ และครั้งที่ ๔ บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ – ๓ จ านวน  ๑49  โครงการ  งบประมาณ  365,523,๒๐๐.-  
บาท น าไปปฏิบัติจ านวน  ๘๐  โครงการ  งบประมาณ  ๑๑๒,๑๙๖,1๐๐.- บาท  ส่วนใหญ่เป็น
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและถนน  ระบบระบายน้ า  ขยายเขตประปา  และขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะโดยสามารถบรรลุตามแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค และ
พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 

๔.๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 
 พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความม่ันคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า 

สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้

ที่หลากหลาย 
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   

บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 
รวมจ านวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ  ๒๓,๐๘๑,๘๘๘.- บาท น าไปปฏิบัติจ านวน  2๖  โครงการ  
งบประมาณ  ๑๗,๖๓๗,๒๐๐.- บาท  ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข 
และสร้างสรรค์พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่าสามารถ
ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนสามารถบรรลุตามแนวทางที่ก าหนดทั้ง 6 ข้อและมีโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ  จ านวน  1  โครงการ  และโครงการที่ยกเลิกด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ 

๔.๓.๓  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน             
เพื่อความม่ันคงและเป็นธรรมในสังคม    

 ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ   
คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย  

และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑               หน้า ๕๒ 
 

 พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพ่ือความมั่นคง
และเป็นธรรมในสังคม  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๔ - ๕ และบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์
นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ รวมจ านวน 43 โครงการ  งบประมาณ ๑6,๖๖๖,๒๐๐.-
บาท น าไปปฏิบัติ จ านวน ๓5 โครงการ  งบประมาณ  ๗,40๑,๔๐๓.๕๐- บาท สามารถบรรลุตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ทั้ง 6 ข้อ ถึงแม้ว่าจะมีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  ๙  โครงการ 

๔.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 

 

 ส่ ง เสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้ งระบบ และเ พ่ิมขีด
ความสามารถ ของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 
 ส่งเสริมส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง กลุ่ม เครือข่าย และสถาบันทาง

การเกษตร 
 ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 
เขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ และบัญชีการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑  รวมจ านวน ๑๐ โครงการ  
งบประมาณ ๗,๘๕๐,๐๐๐.-บาท  น าไปปฏิบัติจ านวน  ๔  โครงการ งบประมาณ ๒,๒๔๔,๘๐๐.-บาท 
สามารถบรรลุตามแนวทางที่ก าหนดไว้เพียง  2 ข้อ ถึงแม้ว่ามีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  ๒  
โครงการ 

๔.๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น               

พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการ
ท่องเที่ยวในระดับชุมชน 

ส่งเสริมกระบวนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม             
และกระบวนการธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการสุขภาพท้ังระบบและบูรณการในทุกระดับ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑               หน้า ๕๓ 
 

 เตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน            
ทีบ่รรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม   
ครั้งที่ ๑ – ๒ บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๕ รวมจ านวน 55 โครงการ งบประมาณ  ๑๓1,898,๖๒๕.-บาท น าไปปฏิบัติ 
จ านวน 4๔ โครงการ  งบประมาณ  1๒3,๖83,79๔.- บาท  สามารถบรรลุตามแนวทางที่ก าหนดไว้
ทั้ง 7 ข้อถึงแม้ว่ามีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  ๑  โครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ  ๒  โครงการ 
และโครงการที่ยกเลิกการด าเนินการโครงการ ๗ โครงการ  

๔.๓.๖ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียในชุมชน 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน 
 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และบริการสาธารณะในชุมชน 

โครงการตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ และ 
ครั้งที่ ๔ บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ครั้งที่ ๑ รวมจ านวน 1๔ โครงการ  งบประมาณ  ๓2,๒๖0,000.-บาท น าไปปฏิบัติ จ านวน ๗ 
โครงการ งบประมาณ 9,78๐,000.-บาท สามารถบรรลุตามแนวทางที่ก าหนดไว้เพียง 4 ข้อ 
ถึงแม้ว่าจะมีโครงการที่  อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน  ๑  โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ ๓ โครงการ 

๔.๔ สรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๔.๔.๑ การประเมินการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมฉบับ
เพ่ิมเติม จ านวน  ๑๙๖  โครงการ  จ านวนงบประมาณที่ได้รับ    272,086,997.50 บาท จ านวน
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  184,518,815.50 บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๘๒  ของงบประมาณโครงการ
ที่ได้รับ  จ านวนครุภัณฑ์  ๙๐  รายการ  จ านวนงบประมาณที่ได้รับ  ๑๓,๗๐๓,๘๖๐  บาท    
จ านวนที่เบิกจ่าย  ๙,๘๕๒,๕๗๐.- บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๙๐  ของงบประมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับ ดังนี้ 

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑               หน้า ๕๔ 
 

 
จ านวน 

โครงการ/
ครุภัณฑ ์

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
ในการด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก รวม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการ 112 42 33 9 196 272,086,997.50 184,518,815.50 67.82 
ครุภณัฑ ์ 52 37 1 0 90 13,703,860 9,852,570 71.90 

รวม 164 79 34 9 286 285,790,857.50 194,371,385.50 68.01 
 

ตารางแสดงผลการด าเนินโครงการ และครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในภาพรวม 
 
๔.๔.๒ การประเมินการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานโดย

แบ่งการด าเนินงานโครงการ เป็นส านัก/กองต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) ส านักปลัดเทศบาล  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  ๒๖  โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ  ๑๓  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๕๐  และจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด  ๑๙  รายการ  
ด า เนินการแล้ว เสร็ จ   ๑๐  รายการ   คิด เป็นร้อยละ ๕๒.๖๓  รวมงบประมาณที่ ได้ รั บ   
23,143,403.50 บาท  งบประมาณที่เบิกจ่าย  5,975,983.50  บาท  คิดเป็นร้อยละ   25.82  
โดยแบ่งออกเป็น 
 

 
จ านวน 

โครงการ/
ครุภัณฑ ์

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
ในการด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก รวม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการ 13 6 5 2 26 19,557,203.50 3,198,583.50 16.36 
ครุภณัฑ ์ 10 8 1 0 19 3,586,200 2,777,400 77.45 

รวม 23 14 6 2 45 23,143,403.50 5,975,983.50 25.82 
 

(๒) กองคลัง  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  4  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๑  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๒๕  และจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด  ๑๒  รายการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  
๘  รายการ  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗  รวมงบประมาณที่ได้รับ   4,098,420.- บาท  งบประมาณที่
เบิกจ่าย  484,960.- บาท  คดิเป็นร้อยละ  11.83  โดยแบ่งออกเป็น 

 
 

จ านวน 
โครงการ/
ครุภัณฑ ์

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
ในการด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก รวม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการ 1 3 0 0 4 3,733,500 339,340 9.09 
ครุภณัฑ ์ 8 4 0 0 12 364,920 145,620 39.90 

รวม 9 7 0 0 16 4,098,420 484,960 11.83 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑               หน้า ๕๕ 
 

(๓) กองช่าง  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  79  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๒๔  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๘  และจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด  ๘  รายการ  ด าเนินการแล้ว
เสร็จ  ๔  รายการ  คิดเป็นร้อยละ ๕๐ รวมงบประมาณที่ได้รับ   111,242,600.- บาท  งบประมาณที่
เบิกจ่าย  50,540,700.- บาท  คิดเป็นร้อยละ  45.43  โดยแบ่งออกเป็น 

 
 

จ านวน 
โครงการ/
ครุภัณฑ ์

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
ในการด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก รวม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการ 24 28 27 0 79 109,900,900 49,750,700 45.27 
ครุภณัฑ ์ 4 4 0 0 8 1,341,700 790,000 58.88 

รวม 28 32 27 0 87 111,242,600 50,540,700 45.43 
 

(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  18  โครงการ  
ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๑๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙  และจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด  ๖  
รายการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๔  รายการ  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ รวมงบประมาณที่ได้รับ   
11,926,894.- บาท  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  9,449,389.- บาท  คิดเป็นร้อยละ  79.23  โดยแบ่ง
ออกเป็น 

 
 

จ านวน 
โครงการ/
ครุภัณฑ ์

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
ในการด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก รวม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการ 16 1 0 1 18 4,687,594 3,950,459 84.27 
ครุภณัฑ ์ 4 2 0 0 6 7,239,300 5,498,930 75.96 

รวม 20 3 0 1 24 11,926,894 9,449,389 79.23   
 

(๕) กองวิชาการและแผนงาน  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  9  โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๗  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘  และจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด  ๘  
รายการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๒  รายการ  คิดเป็นร้อยละ ๒๕  รวมงบประมาณที่ ได้รับ   
1,755,200.- บาท  งบประมาณที่เบิกจ่าย  1,353,873.- บาท  คิดเป็นร้อยละ  77.13  โดยแบ่ง
ออกเป็น 

 
 

จ านวน 
โครงการ/
ครุภัณฑ ์

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
ในการด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก รวม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการ 7 2 0 0 9 1,586,000 1,293,873 81.58 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจ าปี ๒๕๖๑               หน้า ๕๖ 
 

 
จ านวน 

โครงการ/
ครุภัณฑ ์

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
ในการด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก รวม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ครุภณัฑ ์ 2 6 0 0 8 169,200 60,000 35.46 
รวม 9 8 0 0 17 1,755,200 1,353,873 77.13   

 
(๖) กองการศึกษา  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  37  โครงการ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ  ๓๑  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๘  และจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด  ๙  รายการ  
ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๔  รายการ  คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ รวมงบประมาณที่ได้รับ   18,871,600.- 
บาท  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  17,102,665.- บาท  คิดเป็นร้อยละ  90.63  โดยแบ่งออกเป็น 

 
 

จ านวน 
โครงการ/
ครุภัณฑ ์

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
ในการด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก รวม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการ 31 1 0 5 37 18,369,200 16,879,485 91.89 
ครุภณัฑ ์ 4 5 0 0 9 502,400 223,180 44.42 

รวม 35 6 0 5 46 18,871,600 17,102,665 90.63   
 

(๗) กองสวัสดิการสังคม  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  23  โครงการ  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ  ๒๐  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๖  และจ านวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด  ๒๘  รายการ  
ด า เนิ นการแล้ ว เสร็ จ   ๒๐  รายการ   คิด เป็นร้ อยละ ๗๑.๔๕ รวมงบประมาณที่ ได้ รั บ   
114,752,740.- บาท  งบประมาณที่เบิกจ่าย  109,463,815.- บาท  คิดเป็นร้อยละ  95.39  
โดยแบ่งออกเป็น 

 
 

จ านวน 
โครงการ/
ครุภัณฑ ์

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
ในการด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก รวม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการ 20 1 1 1 23 114,252,600 109,106,375 95.50 
ครุภณัฑ ์ 20 8 0 0 28 500,140 357,440 71.47 

รวม 40 9 1 1 51 114,752,740 109,463,815 95.39   
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๕๗ 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
             และความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์  ๖  ด้าน 

 

๔.๕ ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

๔.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนา
ระบบผังเมือง  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการ
บริการสาธารณะแก่ชุมชน พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน  ๔๐๐  คน  ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็น ดังนี้ 
 

๔.๕.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๘๑ ๔๕.๓ 
หญิง ๒๑๙ ๕๔.๗ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๑๐ ๒.๕ 
๒๐-๓๐ ปี ๖๑ ๑๕.๓ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๑๐ ๒๗.๕ 
๔๑-๕๐ ปี ๙๕ ๒๓.๘ 
๕๑-๖๐ ปี ๗๘ ๑๙.๕ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๔๖ ๑๑.๕ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๖๖ ๓๗ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๘๓ ๒๔.๕ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๖๔ ๒๕.๒๕ 
ปริญญาตรี ๖๒ ๑๑.๗๕ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔ ๑.๕ 
อื นๆ ๒๑ ๕.๓ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๘ ๒.๐ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๓๓ ๘.๓ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๖๔ ๑๖.๐ 
     รับจ้าง ๑๓๑ ๓๒.๘ 

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๕๘ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗ และเพศชาย 

จ่านวน ๑๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓  
 

อาย ุ
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 และช่วงอายุต ่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๑๐ คิดเป็นร้อยละ 
๒.๕ ตามล่าดับ 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 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 อื น 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 
อื น ๆ ซึ งมีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ และรับราชการ ๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒.๐ ตามล่าดับ 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

     นักเรียน/นักศึกษา ๔๒ ๑๐.๕ 
     เกษตร ๘๙ ๒๒.๓ 
     อื นๆ ๓๓ ๘.๓ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๕๙ 
 

๔.๕.๑.๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้ 
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที สุด 
๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย 
๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที สุด 

 
ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๓ ๑.๒๖ มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๗.๖๑ ๑.๑๙ มาก 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๔๒ ๑.๒๗ มาก 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๗.๓๑ ๑.๓๙ มาก 

๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๐๒ ๑.๕๕ มาก 

๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๗.๒๙ ๑.๔๑ มาก 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๗.๙๐ ๑.๒๑ มาก 

๘ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๐ ๑.๒๓ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๗.๕๒ ๑.๓๑ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที  ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง แนวทาง      
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชน
พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๕๒ (S.D. ๑.๓๑)  คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒ เมื อจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี   
ความพึงพอใจมากที สุด คือ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๘.๐๐ รองลงมาได้แก่ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ น มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๙๐ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๖๓ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๗.๖๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๗.๔๒ มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๓๑   
การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๒๙ และประชาชนมีความพึงพอใจ



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๖๐ 
 

น้อยที สุดในเรื อง การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๗.๐๒ 
 

๔.๕.๑.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ 
  ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
  ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 
  ๑.๐๐-๑.๔๙  น้อย 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๒๘ ๐.๔๕ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๒.๒๒ ๐.๔๔ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒.๐๙ ๐.๕๙ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๒.๒๑ ๐.๔๙ ปานกลาง 

๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๒๕ ๐.๕๑ ปานกลาง 
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๒.๒๖ ๐.๔๘ ปานกลาง 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๒.๒๖ ๐.๔๗ ปานกลาง 

๘ การแก้ ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๒.๔๑ ๐.๕๔ ปานกลาง 

๙ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๔๕ ๐.๕๑ ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒.๒๗ ๐.๕๐ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการด่าเนินการพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์

ที  ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบการบริการสาธารณะแก่ชุมชนพัฒนาระบบผัง
เมืองและการพัฒนาตามผังเมือง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือ
ค่าเฉลี ย ๒.๒๗ (S.D.๐.๕๐) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๖ เมื อจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่า  ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที สุดในเรื อง ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๒.๔๕ รองลงมาได้แก่ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๔๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๒.๒๘ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด และผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น มีค่าเฉลี ยเท่ากัน คือ ๒.๒๖ ความโปร่งใสในการด่าเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๒๕ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๖๑ 
 

กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๒๒ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๒๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๒.๐๙ ตามล่าดับ  
 

 
ที ่

 
ประเด็น 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
 
(ร้อยละ) 

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒๘.๒๐ ๗๑.๘๐  
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๒๓.๒๐ ๗๕.๘๐ ๑.๐๐ 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒๒.๒๐ ๖๔.๕๐ ๑๓.๓๐ 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๒๔.๒๐ ๗๒.๐๐ ๓.๘๐ 

๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๗.๖๐ ๖๘.๙๐ ๓.๕๐ 
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๒๗.๕๐ ๗๐.๗๐ ๑.๘๐ 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๒๗.๒๐ ๗๑.๐๐ ๑.๘๐ 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๔๓.๘๐ ๕๓.๗๐ ๒.๕๐ 

๙ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๕.๗๐ ๕๓.๘๐ ๐.๕๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒๙.๙๖ ๖๖.๙๑ ๓.๑๓ 

 
๔.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความมั นคง แข็งแรงดีมีสุขและสร้างสรรค์ 
พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่ากับกร
เปลี ยนแปลง สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ที หลากหลาย ผลการส่ารวจความ
คิดเห็น ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม  ซึ งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. 
๒๕๖๑ มีประเด็น ดังนี้ 

 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๖๒ 
 

๔.๕.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ่านวน ๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒ และ 

เพศหญิง จ่านวน ๒๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘ 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๗๗ ๔๔.๒ 
หญิง ๒๒๓ ๕๕.๘ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๑๙ ๔.๘ 
๒๐-๓๐ ปี ๖๓ ๑๕.๘ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๑๔ ๒๘.๕ 
๔๑-๕๐ ปี ๘๒ ๒๐.๕ 
๕๑-๖๐ ปี ๗๕ ๑๘.๘ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๔๗ ๑๑.๘ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๒๕ ๓๑.๓ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐๓ ๒๕.๘ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๔๓ ๑๐.๘ 
ปริญญาตรี ๑๑๔ ๒๘.๕ 
สูงกว่าปริญญาตรี -  
อื นๆ ๑๕ ๓.๘ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๓๒ ๘.๐ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๔๐ ๑๐.๐ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๔๙ ๑๒.๓ 
     รับจ้าง ๑๓๗ ๓๔.๓ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๓๓ ๘.๓ 
     เกษตร ๗๒ ๑๘ 
     อื นๆ ๓๗ ๙.๓ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๖๓ 
 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ 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 
จ่านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ และต ่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ 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 อื นๆ 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 อื น 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 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้ 
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที สุด 
๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย 
๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที สุด 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๖ ๑.๒๒ มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๗.๖๑ ๑.๒๐ มาก 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๕๙ ๑.๑๗ มาก 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๗.๔๐ ๑.๓๑ มาก 

๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/ ๗.๓๑ ๑.๔๕ มาก 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๖๔ 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
กิจกรรม 

๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๗.๓๘ ๑.๔๑ มาก 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๗.๗๒ ๑.๓๐ มาก 

๘ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๑ ๑.๒๘ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๗.๕๗ ๑.๒๙ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที  ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั งยืน ภาพรวมแล้ว
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๕๗ (S.D. ๑.๒๙)  คิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๗ เมื อจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจาก    
การด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๙๑ รองลงมาได้แก่ ผลการด่าเนินโครงการ/
กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๗๒  การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๖๖  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๖๑ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง       
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๕๙ การรายงานผลการด่าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๔๐ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด 
มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๓๘ และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที สุด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๓๑  
 

๔.๕.๒.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ 
๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 
๑.๐๐-๑.๔๙  น้อย 

 
ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๓ ๐.๕๑ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๒.๓๑ ๐.๕๐ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒.๒๕ ๐.๕๔ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๒.๒๙ ๐.๕๒ ปานกลาง 

๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๘ ๐.๕๒ ปานกลาง 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๖๕ 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๒.๓๔ ๐.๕๑ ปานกลาง 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๒.๔๕ ๐.๕๐ ปานกลาง 

๘ การแก้ ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๒.๔๔ ๐.๕๓ ปานกลาง 

๙ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๒ ๐.๕๔ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒.๓๗ ๐.๕๒ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการด่าเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที  ๒ 

ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั งยืน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือค่าเฉลี ย ๒.๓๗ (S.D.๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐ เมื อจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจมากที สุดในเรื อง ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๕๒ รองลงมาได้แก่ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๔๕ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๔๔ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๓๘ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๓๔ มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๓๓ มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๓๑ การรายงานผลการด่าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๒๙ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากบั ๒.๒๕ ตามล่าดับ 
 

 
ที ่

 
ประเด็น 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓๔.๘๐ ๖๓.๒๐ ๒.๐๐ 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๓๒.๕๐ ๖๕.๕๐ ๒.๐๐ 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๓๐.๐๐ ๖๕.๐๐ ๕.๐๐ 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๓๒.๐๐ ๖๔.๘๐ ๓.๒๐ 

๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๙.๘๐ ๕๘.๘๐ ๑.๔๐ 
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๓๕.๗๐ ๖๒.๕๐ ๑.๘๐ 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๔๔.๕๐ ๕๕.๕๐ - 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๖๖ 
 

 
ที ่

 
ประเด็น 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๔๕.๕๐ ๕๓.๐๐ ๑.๕๐ 

๙ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๓.๘๐ ๔๔.๐๐ ๒.๒๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๘.๗๓ ๕๙.๑๔ ๒.๑๒ 

 
๔.๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและ

ชุมชน เพื่อความม่ันคง และเป็นธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการองค์กรให้มีความแข็งแรง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความ
รับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมภิบาล ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนาบุคลากร เพิ มประสิทธิภาพการ
สื อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที ดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการส่ารวจความคิดเห็น ของ
ประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จ่านวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็น 
ดังนี้ 

๔.๔.๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๘๐ ๔๕.๐ 
หญิง ๒๒๐ ๕๕.๐ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๖ ๑.๕ 
๒๐-๓๐ ปี ๖๑ ๑๕.๓ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๓๐ ๓๒.๕ 
๔๑-๕๐ ปี ๘๓ ๒๐.๘ 
๕๑-๖๐ ปี ๘๒ ๒๐.๕ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๓๘ ๙.๕ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๑๖ ๒๙.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๘๔ ๒๑.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๗๐ ๑๗.๕ 
ปริญญาตรี ๑๑๔ ๒๘.๕ 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๕ และเพศชาย 

จ่านวน ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕  

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ 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 คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕ และ๒๐-๓๐ ปีจ่านวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ มากกว่า ๖๐ ป ี
จ่านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ และต ่ากว่า 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 
อื นๆ 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 ธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๗๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๘ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕ นักเรียน/นักศึกษา จ่านวน 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๔ ๑.๐ 
อื นๆ ๑๒ ๓.๐ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๑๓ ๓.๓ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๕๘ ๑๔.๕ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๗๑ ๑๗.๘ 
     รับจ้าง ๑๒๔ ๓๑.๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๓๐ ๗.๕ 
     เกษตร ๘๒ ๒๐.๕ 
     อื นๆ ๒๒ ๕.๕ 
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๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ อื นๆ จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕ และรับราชการ ๑๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓.๓ ตามล่าดับ 

๔.๕.๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้ 
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที สุด 
๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย 
๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที สุด 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๗ ๑.๓๔ มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๗.๕๙ ๑.๔๐ มาก 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๔๖ ๑.๔๘ มาก 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๗.๒๔ ๑.๕๘ มาก 

๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๐๖ ๑.๘๔ มาก 

๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๗.๑๑ ๑.๖๒ มาก 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๗.๘๑ ๑.๕๘ มาก 

๘ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๑ ๑.๓๕ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๗.๕๒ ๑.๕๒ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที  ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื อความมั นคง 
และเป็นธรรมในสังคม ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๗.๕๒ (S.D. ๑.๕๒)  คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒ เมื อจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ 
ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๘.๑๑ รองลงมาได้แก่ 
ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๗.๘๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๗๗ มี      
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๕๙ มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๔๖ การรายงานผล
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การด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๒๔ การด่าเนินงานเป็นตาม
ระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๑๑ และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที สุดในเรื อง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๐๖  

๔.๕.๓.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ 
๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

  ๑.๐๐-๑.๔๙  น้อย 
 
ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๔๑ ๐.๔๙ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๒.๓๔ ๐.๔๗ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒.๒๖ ๐.๕๐ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๒.๓๓ ๐.๔๘ ปานกลาง 

๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๕ ๐.๔๙ ปานกลาง 
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๒.๒๗ ๐.๔๘ ปานกลาง 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๒.๓๘ ๐.๔๙ ปานกลาง 

๘ การแก้ ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๒.๔๕ ๐.๕๒ ปานกลาง 

๙ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๓ ๐.๕๐ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒.๓๗ ๐.๔๙ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการด่าเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ 

ที  ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื อความมั นคง และเป็นธรรม
ในสังคม ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง  คือค่าเฉลี ย ๒.๓๗ 
(S.D.๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐ เมื อจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจมากที สุด
ในเรื อง ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๕๓ 
รองลงมาได้แก่ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๒.๔๕ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๔๑ ผลการ
ด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๓๘ มี
ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๓๕ มีการประชาสัมพันธ์ให้



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๗๐ 
 

ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๓๔ การรายงานผลการด่าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๓๓ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลา 
ที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๒๗ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๒๖ ตามล่าดับ  
 

 
ที ่

 
ประเด็น 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔๐.๘๐ ๕๙.๒๐ - 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๓๔.๐๐ ๖๖.๐๐ - 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒๘.๘๐ ๖๘.๒๐ ๓.๐๐ 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๓๓.๗๐ ๖๕.๘๐ ๐.๕๐ 

๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๕.๒๐ ๖๔.๓๐ ๐.๕๐ 
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๒๘.๗๐ ๖๙.๘๐ ๑.๕๐ 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๓๘.๐๐ ๖๑.๕๐ ๐.๕๐ 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๔๕.๕๐ ๕๓.๕๐ ๑.๐๐ 

๙ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๒.๘๐ ๔๗.๒๐ - 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๗.๕๐ ๖๑.๗๒ ๐.๗๘ 

 
๔.๕.๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค

เกษตรโดย     การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพิ มขีดความสามารถของภาค
เกษตรให้เข้มแข็งและยั งยืน ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหาร
จัดการ ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างกลุ่มเครือข่ายและสถาบันทางการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผลการส่ารวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จาก
การสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน  ๔๐๐ คน 
ผลการแสดงความคิดเห็นที มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็น ดังนี้ 

 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๗๑ 
 

๔.๕.๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘ และเพศชาย 

จ่านวน ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒ 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๔๑ ๓๕.๓ 
หญิง ๒๕๙ ๖๔.๘ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๔ ๑.๐ 
๒๐-๓๐ ปี ๓๕ ๘.๘ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๕๓ ๓๘.๓ 
๔๑-๕๐ ปี ๘๖ ๒๑.๕ 
๕๑-๖๐ ปี ๗๘ ๑๙.๕ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๔๔ ๑๑.๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๒๓ ๓๐.๘ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐๖ ๒๖.๕ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๗๙ ๑๙.๘ 
ปริญญาตรี ๘๒ ๒๐.๕ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔ ๑.๐ 
อื นๆ ๖ ๑.๕ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๓๑ ๗.๘ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๒๙ ๗.๓ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๘๓ ๒๐.๘ 
     รับจ้าง ๑๒๒ ๓๐.๕ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๒๗ ๖.๘ 
     เกษตร ๙๓ ๒๓.๓ 
     อื นๆ ๑๕ ๓.๘ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๗๒ 
 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ 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 ต ่ากว่า 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 อื นๆ 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 อื นๆ จ่านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓.๘ ตามล่าดับ 

๔.๕.๔.๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้ 
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที สุด 
๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย 
๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที สุด 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๑ ๑.๔๑ มาก 

๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๕๕ ๑.๔๔ มาก 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๕๔ ๑.๔๔ มาก 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๗.๓๔ ๑.๔๗ มาก 

๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/ ๗.๒๖ ๑.๔๑ มาก 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๗๓ 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
กิจกรรม 

๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๗.๓๒ ๑.๓๒ มาก 

๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ น 

๗.๗๑ ๑.๕๐ มาก 

๘ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๘ ๑.๔๓ มาก 

 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๗.๕๒ ๑.๔๓ มาก 
 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที  ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดยการเพิ ม
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ มให้สินค้าเกษตร ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๕๒ (S.D. ๑.๔๓)  คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒ เมื อจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี  
ความพึงพอใจมากที สุด คือ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๗.๘๘ รองลงมาได้แก่ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ น มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๗๑  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๖๑ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๗.๕๕ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๗.๕๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี ย เท่ากับ ๗.๓๔    
การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๓๒ และประชาชนมีความพึงพอใจ
น้อยที สุดในเรื อง การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๗.๒๖ 
 

๔.๕.๔.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ 

  ๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
  ๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

   ๑.๐๐-๑.๔๙  น้อย 
 
ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๒ ๐.๔๗ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๒.๓๕ ๐.๔๘ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒.๓๖ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๒.๓๐ ๐.๔๙ ปานกลาง 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๗๔ 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๒๐ ๐.๔๖ ปานกลาง 
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๒.๓๕ ๐.๔๘ ปานกลาง 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๒.๓๕ ๐.๔๙ ปานกลาง 

๘ การแก้ ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๒.๔๔ ๐.๕๒ ปานกลาง 

๙ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๔๕ ๐.๕๑ ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒.๓๕ ๐.๔๙ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการด่าเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที  

๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดยการเพิ มประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ มให้สินค้าเกษตร ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือค่าเฉลี ย 
๒.๓๕ (S.D.๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๓ เมื อจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที สุดในเรื อง ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๒.๔๕ รองลงมาได้แก่ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๒.๔๔ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๒.๓๖ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม , การด่าเนินงานเป็นตาม
ระยะเวลาที ก่าหนด, ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น 
มีค่าเฉลี ยเท่ากัน คือ ๒.๓๕ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๒.๓๒ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๒.๓๐ และความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๒๐ ตามล่าดับ  
 

 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓๑.๘๐ ๖๘.๒๐ - 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๓๕.๒๐ ๖๔.๘๐ - 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๓๗.๒๐ ๖๑.๓๐ ๑.๕๐ 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๓๑.๘๐ ๖๖.๘๐ ๑.๔๐ 

๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๒.๐๐ ๗๕.๕๐ ๒.๕๐ 
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๓๕.๒๐ ๖๔.๘๐  
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ๓๕.๒๐ ๖๔.๓๐ ๐.๕๐ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๗๕ 
 

 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

ประชาชนในท้องถิ น 
๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
๔๕.๒๐ ๕๓.๘๐ ๑.๐๐ 

๙ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๕.๒๐ ๕๔.๓๐ ๐.๕๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๕.๔๒ ๖๓.๗๖ ๐.๘๒ 

 
๔.๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของ

ชุมชน แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ น พัฒนาระบบการท่องเที ยวและเชื อมโยงแหล่งท่องเที ยว 
เพื อเพิ มศักยภาพของการท่องเที ยวในระดับชุมชน ส่งเสริมกระบวนการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการสร้างธ่ารงไว้ซึ งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที  
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริม
สุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและ
บูรณาการในทุกระดับ เพิ มประสิทธิภาพการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เตรียม   
ความพร้อมและเพิ มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลการส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้
ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๔๐๐ คน ผลการแสดง     
ความคิดเห็นที มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็น ดังนี้ 

๔.๕.๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๕๙ ๓๙.๘ 
หญิง ๒๔๑ ๖๐.๓ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๒๓ ๕.๘ 
๒๐-๓๐ ปี ๖๐ ๑๕.๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๒๔ ๓๑.๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๘๕ ๒๑.๓ 
๕๑-๖๐ ปี ๗๖ ๑๙.๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๓๒ ๘.๐ 
   



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๗๖ 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ และ 

เพศชาย จ่านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘ 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ 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 
จ่านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ และ ต ่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ 
ตามล่าดับ 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘ 

รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ ระดับ
ประถมศึกษา จ่านวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๖๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๓ อื นๆ จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ สูงกว่าปริญญาตรี จ่านวน ๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๕ ตามล่าดับ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๐๒ ๒๕.๕ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐๖ ๒๖.๕ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๖๕ ๑๖.๓ 
ปริญญาตรี ๑๑๑ ๒๗.๘ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๖ ๑.๕ 
อื นๆ ๑๐ ๒.๕ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๒๘ ๗.๐ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๕๘ ๑๔.๕ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๘๙ ๒๒.๓ 
     รับจ้าง ๙๔ ๒๓.๕ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๔๕ ๑๑.๓ 
     เกษตร ๗๒ ๑๘.๐ 
     อื นๆ ๑๔ ๓.๕ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๗๗ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 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 และอื นๆ จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๕ ตามล่าดับ 
 

๔.๕.๕.๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้ 
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที สุด 
๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย 
๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที สุด 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๕ ๑.๓๖ มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๗.๒๒ ๑.๔๗ มาก 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๒๕ ๑.๔๕ มาก 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๗.๒๙ ๑.๔๗ มาก 

๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๒๗ ๑.๕๒ มาก 

๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๗.๒๗ ๑.๕๐ มาก 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๗.๙๒ ๑.๔๙ มาก 

๘ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๐๑ ๑.๓๖ มากที สุด 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๗.๔๕ ๑.๔๕ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที  ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ภาพรวมแล้วประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๔๕ (S.D. ๑.๔๕)  คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕ เมื อ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ มีประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๘.๐๑ รองลงมาได้แก่ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๗๘ 
 

การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๙๒ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๓๕ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๒๙ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนิน
โครงการ/กิจกรรมและการด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากัน คือ ๗.๒๗       
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๒๕ และ
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที สุดในเรื อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๒๒  
 

๔.๕.๕.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ 
๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

  ๑.๐๐-๑.๔๙  น้อย 
ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๕ ๐.๔๙ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๒.๔๓ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒.๓๐ ๐.๕๒ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๒.๓๙ ๐.๕๐ ปานกลาง 

๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๒๔ ๐.๔๗ ปานกลาง 
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๒.๔๐ ๐.๕๑ ปานกลาง 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๒.๓๗ ๐.๔๙ ปานกลาง 

๘ การแก้ ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๒.๕๒ ๐.๕๒ มาก 

๙ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๕๐ ๐.๕๒ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒.๓๙ ๐.๕๐ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการด่าเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ 

ที  ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือค่าเฉลี ย ๒.๓๙ (S.D.๐.๕๐) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๖ เมื อจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจมากที สุดในเรื อง การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๕๒ รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการ
ด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๕๐ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๗๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๔๓ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๒.๔๐ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี ยเท่ากัน คือ 
๒.๓๙ ผล   การด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๒.๓๗ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๓๕  
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๓๐ ความ
โปร่งใสใน       การด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๒๔ ตามล่าดับ  
 

 
ที ่

 
ประเด็น 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓๕.๓๐ ๖๔.๒๐ ๐.๕๐ 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๔๓.๘๐ ๕๕.๘๐ ๐.๔๐ 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๓๒.๕๐ ๖๔.๕๐ ๓.๐๐ 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๓๙.๒๐ ๖๐.๓๐ ๐.๕๐ 

๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๖.๐๐ ๗๒.๐๐ ๒.๐๐ 
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๔๐.๕๐ ๕๘.๕๐ ๑.๐๐ 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๓๗.๐๐ ๖๒.๕๐ ๐.๕๐ 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๕๒.๘๐ ๔๖.๒๐ ๑.๐๐ 

๙ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๐.๕๐ ๔๘.๕๐ ๑.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๙.๗๓ ๕๙.๑๗ ๑.๑๐ 

 
๔.๕.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว

ทางการพัฒนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เพิ มขีดความสามารถและศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมและพร้อมรับมือกับการเปลี ยนแปลงสภาพ
อากาศของชุมชน เพิ มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้่าเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนา
ระบบการบ่ารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั งยืนและส่งเสริมสนับสนุนการเพิ มพ้ืนที สีเขียวบริการ
สาธารณะในชุมชน ผลการส่ารวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทีมวิจัยได้ให้ประชาชน
ตอบแบบสอบถาม ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที มีต่อ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็น ดังนี้ 

 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๐ 
 

๔.๕.๖.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕ และเพศชาย 

จ่านวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕  

อาย ุ
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 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๔๖ ๓๖.๕ 
หญิง ๒๕๔ ๖๓.๕ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๓ ๐.๘ 
๒๐-๓๐ ปี ๕๔ ๑๓.๕ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๕๓ ๓๘.๓ 
๔๑-๕๐ ปี ๗๘ ๑๙.๕ 
๕๑-๖๐ ปี ๙๓ ๒๓.๓ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๑๙ ๔.๘ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๑๒ ๒๘.๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๙๒ ๒๓.๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๘๙ ๒๒.๓ 
ปริญญาตรี ๑๐๗ ๒๖.๘ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๒๑ ๕.๓ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๔๘ ๑๒.๐ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๘๙ ๒๒.๓ 
     รับจ้าง ๑๕๙ ๓๙.๘ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๑๒ ๓.๐ 
     เกษตร ๗๑ ๑๗.๘ 
     อื นๆ - - 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๑ 
 

คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕  ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕ มากกว่า ๖๐ ปี 
จ่านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ และต ่ากว่า 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 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้ 
๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที สุด 
๖.๐๑-๘.๐๐ มาก 
๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง 
๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย 
๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที สุด 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๑ ๑.๔๙ มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๗.๔๑ ๑.๖๓ มาก 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๓๔ ๑.๕๕ มาก 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๗.๔๗ ๑.๔๔ มาก 

๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๗.๔๓ ๑.๔๗ มาก 

๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๗.๔๘ ๑.๔๕ มาก 

๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ น 

๗.๘๙ ๑.๔๐ มาก 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๒ 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๘ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๔ ๑.๔๗ มาก 

 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๗.๕๖ ๑.๔๙ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ยุทธศาสตร์ที  ๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ภาพรวมแล้วประชาชนมี   
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๕๖ (S.D. ๐.๔๙)  คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖ เมื อ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๙๔  รองลงมาได้แก่ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๘๙ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๕๑ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๔๘ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๗.๔๗ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๗.๔๓ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๔๑ และ
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที สุดในเรื อง การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๗.๓๔  

๔.๕.๖.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ 
๒.๕๐-๓.๐๐  มาก 
๑.๕๐-๒.๔๙  ปานกลาง 

  ๑.๐๐-๑.๔๙  น้อย 
 
ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๒๙ ๐.๔๕ ปานกลาง 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๒.๓๒ ๐.๔๗ ปานกลาง 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๒.๓๒ ๐.๔๗ ปานกลาง 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๒.๓๗ ๐.๕๐ ปานกลาง 

๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๒๙ ๐.๔๗ ปานกลาง 
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๒.๒๔ ๐.๔๖ ปานกลาง 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๒.๓๕ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๘ การแก้ ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ ๒.๔๐ ๐.๔๙ ปานกลาง 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๓ 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ประชาชน 

๙ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๓๙ ๐.๔๙ ปานกลาง 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒.๓๓ ๐.๔๘ ปานกลาง 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการด่าเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ 

ที  ๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง คือค่าเฉลี ย ๒.๓๓ (S.D.๐.๔๘) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๖ เมื อจ่าแนกเป็นรายข้อ
พบว่า การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๔๐ 
รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๓๙         
การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๓๗ ผล      
การด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น  มีค่าเฉลี ยเท่ากัน คือ 
๒.๓๕ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี ยเท่ากัน คือ ๒.๓๒ มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม  
มีค่าเฉลี ยเท่ากัน คือ ๒.๒๙ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๒.๒๔ 
ตามล่าดับ  
 

 
ที ่

 
ประเด็น 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
 

(ร้อยละ) 

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒๘.๕๐ ๗๑.๕๐ - 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
๓๒.๒๐ ๖๗.๘๐ - 

๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๓๑.๗๐ ๖๘.๓๐ - 

๔ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๓๗.๔๐ ๖๑.๘๐ ๐.๘๐ 

๕ ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๙.๒๐ ๗๐.๐๐ ๐.๘๐ 
๖ การด่าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที ก่าหนด  ๒๕.๗๐ ๗๒.๘๐ ๑.๕๐ 
๗ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ น 
๓๖.๗๐ ๖๑.๕๐ ๑.๘๐ 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๓๙.๘๐ ๖๐.๒๐ - 

๙ ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๘.๘๐ ๖๑.๒๐ - 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๓.๓๓ ๖๖.๑๒ ๐.๕๔ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๔ 
 

๔.๖ ความคิดเห็นของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง  

- ความต้องการในเรื อง อยากให้ปรับสภาพถนน 
- ความต้องการในเรื อง ระบบไฟฟ้าในชุมชน ตามตรอก ซอย บางซอยยังไม่มี 
- ความต้องการในเรื อง ระบบน้่าประปา บางช่วงน้่าประปาไม่สะอาด 
- ความต้องการในเรื อง ระบบระบายน้่า ท่อระบายน้่าตัน อยากให้เทศบาลมาขุดลอกเอาหิน 

ดิน ทราย ออกไปทิ้ง 
- ความต้องการในเรื อง อยากให้พัฒนาระบบประปาให้ดีกว่าเดิม 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

- ความต้องการในเรื อง อยากให้ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กให้มากกว่านี้ 
- ความต้องการในเรื อง ต้องการให้สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ค่าโดยสาร 
- ความต้องการในเรื อง อยากให้ส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ 
- ความต้องการในเรื อง อยากให้แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ที ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความม่ันคง   
                    และเป็นธรรมในสังคม 

- ความต้องการในเรื อง อยากให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลมากกว่านี้ 
- ความต้องการในเรื อง อยากให้ท่างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- ความต้องการในเรื อง เรื องข่าวประชาสัมพันธ์ที ได้รับแจ้งมาโดยผ่านผู้น่าชุมชนที ค่อนข้างจะ

สื อออกมาแบบผิดๆ  
- ความต้องการในเรื อง การน่าเสนอโครงการที จะพัฒนา ใช้ระยะเวลาในการก่าหนดการ

ด่าเนินงานค่อนข้างล่าช้าไปหน่อย เช่น การซ่อมบ่ารุงท่อน้่าบางครั้งก็ใช้เวลานานพอสมควร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดย  การเพิ่ม   
                     ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 

- ความต้องการในเรื อง อยากได้แหล่งน้่าท่าการเกษตร 
- ความต้องการในเรื อง อยากให้อบรมด้านการเกษตร การท่าสวน 
- อยากให้ทางเทศบาลส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเกษตร 
- ความต้องการในเรื อง อยากให้เพิ มราคาผลผลิตทางการเกษตร 
- ความต้องการในเรื อง ลดภาษีให้กับร้านค้าขายของช่า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
- ความต้องการในเรื อง อยากให้ประชาชนทุกคนมีงานท่า 
- ความต้องการในเรื อง อยากให้พัฒนาแหล่งท่องเที ยวต่างๆ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๕ 
 

- ความต้องการในเรื อง เทศบาลมีการขัดประเพณีของหมู่บ้านตลอด 
- ความต้องการในเรื อง อยากให้อบรมด้านการเกษตร การท่าสวน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ความต้องการในเรื อง อยากให้เพิ มพ้ืนที ป่าไม้ 
- ความต้องการในเรื อง อยากให้มีการรักษาสิ งแวดล้อม 
- ความต้องการในเรื อง อยากให้มีการสร้างฝายชะลอน้่าในหมู่บ้านที มีแม่น้่าไหลผ่าน เพื อ

ป้องกันอุทกภัย 
- ความต้องการในเรื อง อยากให้มีการรักษาสิ งแวดล้อม 

 
ส่วนที่ ๓ ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการโครงการ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครแยกเป็นรายต าบล 

๔.๗ ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการโครงการ   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แยกเป็นรายต่าบล  ดังนี้ 

๔.๗.๑ ต าบลพระบาท 
๑) โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ 

ต าบลพระบาท  อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐คน ผลการ
แสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๑๘ ๓๖ 
หญิง ๓๒ ๖๔ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๖ ๑๒ 
๒๐-๓๐ ปี ๑๐ ๒๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๓ ๒๖ 
๔๑-๕๐ ปี ๒ ๔ 
๕๑-๖๐ ปี ๙ ๑๘ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๑๐ ๒๐ 
 
 
 
 

  



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๖ 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๓๒ คิดเป็นร้อยละ๖๔ และเพศชาย 

จ่านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ 

อาย ุ
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 ช่วงอายุต ่ากว่า ๒๐ ปีจ่านวน๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒
และช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔ ตามล่าดับ 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๘ ๓๖ 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๙ ๑๘ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๘ ๑๖ 
ปริญญาตรี ๘ ๑๖ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๑ ๒ 
อื นๆ ๖ ๑๒ 

อาชีพหลัก   
รับราชการ ๒ ๔ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๓ ๖ 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๐ ๒๐ 
รับจ้าง ๑๑ ๒๒ 
นักเรียน/นักศึกษา ๘ ๑๖ 
เกษตร ๑๒ ๒๔ 
อื นๆ ๔ ๘ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
   น้อยกว่า ๕ ปี ๒ ๔ 

๕-๑๕ ปี ๘ ๑๖ 
๑๖-๒๕ ปี ๑๑ ๒๒ 
๒๖-๓๕ ๗ ๑๔ 

   มากกว่า ๓๕ ปี ๒๒ ๔๔ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๗ 
 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ 

รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ระดับ อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า และปริญญาตรี มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖อื นๆ 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 อื นๆ จ่านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘
อาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ และรับราชการ ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔ 
ตามล่าดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่ที อาศัยอยู่ในพ้ืนที มากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๒๒คน คิดเป็นร้อยละ๔๔ 

รองลงมาได้แก่ ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๑คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๖๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔น้อยกว่า ๕ ปี จ่านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔ 
ตามล่าดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ประปา  ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง 

ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

 
ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๑๔ ๐.๕๗ มาก 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๒๖ ๐.๖๓ มากที สุด 
๓ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ ๔.๓๔ ๐.๖๒ มากที สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๓๖ ๐.๖๓ มากที สุด 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๒๗ ๐.๖๑ มากที่สุด 

 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๘ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ
ขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที สุด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D.๐.๖๑)  คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๕ เมื อจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจมากที สุดคือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๖ 
รองลงมาได้แก่ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๔  การด่าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๖และโครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๑๔ ตามล่าดับ 

 
ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๒๔.๐๐ ๖๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๓๖.๐๐ ๕๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ ๔๒.๐๐ ๕๐.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔๔.๐๐ ๔๘.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๖.๕๐ ๕๔.๕๐ ๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๐ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ โดยแยกเป็น
รายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๖.๐๐ ระดับมากที สุดคิดเป็นร้อยละ๒๔.๐๐ปานกลางคิดเป็นร้อยละ
๑๐.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ๕๔.๐๐ระดับมากที สุดคิดเป็นร้อยละ๓๖.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๑๐.๐๐ 
ข้อ ๓ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๕๐.๐๐ 
ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจ
ต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ ระดับ
มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ ตามล่าดับ 
 

๒) โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่สะพานข้ามคลองส่งน้ าชลประทาน หมู่ที่ ๗ ต าบลพระบาท ถึง
บริเวณหน้าวัดพระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการ
โครงการมีดังนี้ 

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๙ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๒ ๔๔ 
หญิง ๒๘ ๕๖ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๑ ๒ 
๒๐-๓๐ ปี ๑๖ ๓๒ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๕ ๓๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๙ ๑๘ 
๕๑-๖๐ ปี ๕ ๑๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๔ ๘ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๓ ๒๖ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๕ ๓๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑๐ ๒๐ 
ปริญญาตรี ๙ ๑๘ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

     อื นๆ ๓ ๖ 
อาชีพหลัก   

รับราชการ ๑ ๒ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑ ๒ 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๔ ๒๘ 
รับจ้าง ๑๖ ๓๒ 
นักเรียน/นักศึกษา ๖ ๑๒ 
เกษตร ๑๐ ๒๐ 
อื นๆ ๒ ๔ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
น้อยกว่า ๕ ปี ๑ ๒ 
๕-๑๕ ปี ๖ ๑๒ 
๑๖-๒๕ ปี ๑๙ ๓๘ 
๒๖-๓๕ ๑๑ ๒๒ 

   มากกว่า ๓๕ ปี ๑๓ ๒๖ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๙๐ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๘ คิดเป็นร้อยละ๕๖ และเพศชาย 

จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔ 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๒๐-๓๐ ปี จ่านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒ 

รองลงมา ได้แก่ ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปีจ่านวน๕คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี 
จ่านวน ๔ คิดเป็นร้อยละ ๘ และช่วงอายุต ่ากว่า 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
และอื นๆ 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 อื นๆ จ่านวน ๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔ อาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ และรับราชการ มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒ ตามล่าดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่ที อาศัยอยู่ในพ้ืนที  ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘ 

รองลงมาได้แก่อาศัยอยู่ในพ้ืนที มากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ อาศัยอยู่ในพ้ืนที  
๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ อาศัยอยู่ในพ้ืนที  ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๒ และอาศัยอยู่ในพื้นที น้อยกว่า ๕ ปี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ ตามล่าดับ 

 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการปรับปรุง
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๙๑ 
 

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

 
ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๑๔ ๐.๕๗ มาก 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๔๔ ๐.๖๔ มากที สุด 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๖๐ ๐.๕๓ มากที สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๖๒ ๐.๕๓ มากที สุด 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๔๕ ๐.๕๖ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ

ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที สุด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๔๕ (S.D.๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ เมื อจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี   
ความพึงพอใจมากที สุด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๖๒ 
รองลงมาได้แก่ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๖๐การด่าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที ก่าหนดมีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๔๔ และโครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๑๔ ตามล่าดับ 

 
ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๒๔.๐๐ ๖๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๕๒.๐๐ ๔๐.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๖๒.๐๐ ๓๖.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๖๔.๐๐ ๓๔.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๕๐.๐๐ ๔๔.๐๐ ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับมาก
ที สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ โดยแยก
เป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ระดับ ปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๙๒ 
 

คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐  
ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุดคิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ 
 

๓) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุมชนอ่ิวเม่ียนบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลทั่วไป  จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๓ ๔๖ 
หญิง ๒๗ ๕๔ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๒ ๔ 
๒๐-๓๐ ปี ๑๑ ๒๒ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๓ ๒๖ 
๔๑-๕๐ ปี ๘ ๑๖ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๐ ๒๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๖ ๑๒ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๗ ๓๔ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๓ ๒๖ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๘ ๑๖ 
ปริญญาตรี ๗ ๑๔ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒ ๔ 

     อื นๆ ๓ ๖ 
อาชีพหลัก   

รับราชการ ๔ ๘ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑ ๒ 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๒ ๒๔ 
รับจ้าง ๑๐ ๒๐ 
นักเรียน/นักศึกษา ๕ ๑๐ 

      อื นๆ ๕ ๑๐ 
 
 

  



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๙๓ 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๗ คิดเป็นร้อยละ๕๔ และเพศชาย 

จ่านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖ 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ 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 และช่วงอายุต ่ากว่า 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 อื นๆ 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 และอื นๆจ่านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ อาชีพ รับราชการ จ่านวน 
๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ และอาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ ตามล่าดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่ที อาศัยอยู่ในพ้ืนที มากกว่า ๓๕ ปี จ่านวน ๑๙คน คิดเป็นร้อยละ๓๘ 

รองลงมาได้แก่อาศัยอยู่ในพื้นที  ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ อาศัยอยู่ในพ้ืนที  ๒๖-

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
 ข้อมูลทั่วไป  จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
   น้อยกว่า ๕ ปี ๑ ๒ 

๕-๑๕ ปี ๖ ๑๒ 
๑๖-๒๕ ปี ๑๓ ๒๖ 
๒๖-๓๕ ๑๑ ๒๒ 

   มากกว่า ๓๕ ปี ๑๙ ๓๘ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๙๔ 
 

๓๕ ปี จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ อาศัยอยู่ในพ้ืนที  ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๒ และอาศัยอยู่ในพื้นที น้อยกว่า ๕ ปี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ ตามล่าดับ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๐๔ ๐.๔๐ มาก 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๑๘ ๐.๕๒ มาก 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๔.๔๔ ๐.๖๑ มากที สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๔๖ ๐.๕๔ มากที สุด 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๒๘ ๐.๕๑ มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเภท
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที สุด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๘ (S.D.๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ เมื อจ่าแนกเป็นรายข้อ
พบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๔.๔๖ รองลงมาได้แก่ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๔.๔๔ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนดมีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๑๘ โครงการน่าไป 
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๐๔ ตามล่าดับ 
 

ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๑๐.๐๐ ๘๔.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๒๔.๐๐ ๗๐.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย

ในการสัญจร 
๕๐.๐๐ ๔๔.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔๘.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๕.๕๐ ๖๒.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๙๕ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๘๔.๐๐ ระดับมากที สุดคิดเป็นร้อยละ๑๐.๐๐ ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ๖.๐๐ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๗๐.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ๒๔.๐๐ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ๖.๐๐ ข้อ ๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที สุดคิดเป็นร้อยละ๕๐.๐๐ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๔๔.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ๖.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ๕๐.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ๔๘.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
๒.๐๐ ตามล่าดับ 
 

๔) โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน 
บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน  ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๓๐ ๖๐ 
หญิง ๒๐ ๔๐ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๗ ๑๔ 
๒๐-๓๐ ปี ๘ ๑๖ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๐ ๒๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๒ ๔ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๔ ๒๘ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๙ ๑๘ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๒๒ ๔๔ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๘ ๑๖ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๘ ๑๖ 
ปริญญาตรี ๑๐ ๒๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 
อื นๆ ๒ ๔ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๙๖ 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ่านวน ๓๐ คิดเป็นร้อยละ๖๐ และเพศหญิง 

จ่านวน ๒๐คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 

อาย ุ
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 
ต ่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๗คิดเป็นร้อยละ ๑๔และช่วงอายุ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๒ คิดเป็นร้อยละ ๔
ตามล่าดับ 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ่านวน ๒๒คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔ 

รองลงมาได้แก่ ปริญญาตรี จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ระดับอื นๆ จ่านวน ๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔ ตามล่าดับ 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อาชีพหลัก   
รับราชการ ๓ ๖ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๒ ๔ 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๖ ๑๒ 
รับจ้าง ๑๓ ๒๖ 
นักเรียน/นักศึกษา ๑๑ ๒๒ 
เกษตร ๑๔ ๒๘ 
อื นๆ ๑ ๒ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
น้อยกว่า ๕ ปี ๙ ๑๘ 
๕-๑๕ ปี ๑๑ ๒๒ 
๑๖-๒๕ ปี ๖ ๑๒ 
๒๖-๓๕ ๒๓ ๔๖ 

   มากกว่า ๓๕ ปี ๑ ๒ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๙๗ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรจ่านวน ๑๔คน คิดเป็นร้อยละ๒๘รองลงมาได้แก่ 

รับจ้าง จ่านวน ๑๓คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ นักเรียน/นักศึกษาจ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒
อาชีพ ค้าขายธุรกิจส่วนตัวอื นๆจ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒อาชีพ รับราชการ จ่านวน ๓ คน  
คิดเปน็ร้อยละ ๖ และอาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ่านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔และอื นๆจ่านวน ๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒ ตามล่าดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่ที อาศัยอยู่ในพ้ืนที  ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖

รองลงมาได้แก่อาศัยอยู่ในพ้ืนที  ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒  อาศัยอยู่ในพ้ืนที น้อย
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 
 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๑๐ ๐.๕๘ มาก 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๒๐ ๐.๕๗ มาก 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๓๔ ๐.๖๒ มากที สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๓๘ ๐.๖๐ มากที สุด 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๒๕ ๐.๕๙ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที สุด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๕ (S.D.๐.๕๙)  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ เมื อจ่าแนกเป็นราย
ข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๔.๓๘ (S.D.๐.๖๐) รองลงมาได้แก่ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๔ 
(S.D.๐.๖๒) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๐ (S.D.๐.๕๗) 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๙๘ 
 

โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๕๘) 
ตามล่าดับ 
 

ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๒๒.๐๐ ๖๖.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๒๘.๐๐ ๖๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔๒.๐๐ ๕๘.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔๔.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๔.๐๐ ๕๙.๕๐ ๘.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐ โดยแยก
เป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ ระดับมากที สุดคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ๒๘.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ 
ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 
ร้อยละ๕๐.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ๔๔.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๖.๐๐ 
ตามล่าดับ 
 

๔.๗.๒ ต าบลชมพู 

๑) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอย ๔, ๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๒๔ ๔๘ 
หญิง ๒๖ ๕๒ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๙๙ 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ และ 

เพศชาย จ่านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ 
 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๑ ๒ 
๒๐-๓๐ ปี ๗ ๑๔ 
๓๑-๔๐ ปี ๙ ๑๘ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๔ ๔๘ 
๕๑-๖๐ ปี ๙ ๑๘ 
มากกว่า ๖๐ ปี - - 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๕ ๑๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐ ๒๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๒๔ ๔๘ 
ปริญญาตรี ๑๑ ๒๒ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๒ ๔ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๘ ๑๖ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๒๐ ๔๐ 
     รับจ้าง ๑๔ ๒๘ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๒ 
     เกษตร ๕ ๑๐ 
     อื นๆ - - 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 

๕ปี – ๑๕ป ี ๑ ๒ 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๑๗ ๓๔ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๒๒ ๔๔ 

     มากกว่า๓๕ปี ๑๐ ๒๐ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๐ 
 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 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 และช่วงอายุต ่ากว่า ๒๐ปี จ่านวน ๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ 

 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาจ่านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ 

รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จ่านวน ๑๐คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ และระดับประถมศึกษาจ่านวน ๕ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐.๐๐ ตามล่าดับ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ

๔๐.๐๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง 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 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที  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
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๑ 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๐๒ ๐.๔๒ มาก 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๓๔ ๐.๖๒ มากที สุด 
๓ การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน ๔.๔๖ ๐.๕๗ มากที สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๔๘ ๐.๕๗ มากที สุด 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๓๒ ๐.๕๔ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D.๐.๕๔)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ เมื อ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D.๐.๕๗) รองลงมาได้แก่ การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๔.๔๖ (S.D.๐.๕๗)การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D.๐.๖๒)
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๐๒ (S.D.๐.๔๒) 
ตามล่าดับ 
 

ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๑๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔๒.๐๐ ๕๐.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน ๕๐.๐๐ ๔๖.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๕๒.๐๐ ๔๔.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๘.๕๐ ๕๕.๕๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ โดยแยก
เป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ๔๒.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๘.๐๐ ข้อ ๓ การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุดคิดเป็นร้อยละ
๕๐.๐๐ ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ข้อ ๔ ความ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๒ 
 

พึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุดคิดเป็นร้อยละ
๕๒.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามล่าดับ 
 

๒) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     รับจ้าง ๑๐ ๒๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๖ ๑๒ 
     เกษตร ๙ ๑๘ 
     อื นๆ - - 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 

๕ปี – ๑๕ป ี ๕ ๑๐ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๑ ๔๒ 
หญิง ๒๙ ๕๘ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๑๐ ๒๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๙ ๑๘ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๔ ๒๘ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๗ ๓๔ 
มากกว่า ๖๐ ปี - - 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๐ ๒๐ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐ ๒๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑๗ ๓๔ 
ปริญญาตรี ๑๓ ๒๖ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๔ ๘ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑๑ ๒๒ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๐ ๒๐ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๓ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑๖ปี – ๒๕ปี ๑๕ ๓๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๐ ๒๐ 

     มากกว่า๓๕ปี ๒๐ ๔๐ 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ และ 

เพศชาย จ่านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ 

อาย ุ
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 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ่านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ 

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 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที มากกว่า 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 

 

 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๔ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท ประเภท โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
 

ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๓.๙๖ ๐.๔๙ มาก 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๑๔ ๐.๕๗ มาก 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๔.๒๔ ๐.๖๕ มากที สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๒๒ ๐.๖๔ มากที สุด 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๔ ๐.๕๘ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๕๘)  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๐ เมื อจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยใน     
การสัญจร มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๔ (S.D.๐.๖๕) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D.๐.๖๔) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๕๗)โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๓.๙๖ (S.D.๐.๔๙) ตามล่าดับ 

 
ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๑๐.๐๐ ๗๖.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๑๒.๐๐ ๖๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย

ในการสัญจร 
๓๖.๐๐ ๕๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๓๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒๓.๐๐ ๖๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๕ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ มากที สุด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐.๐๐ ข้อ ๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ ปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
๑๒.๐๐ ตามล่าดับ 
 

๒) โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านหนองหัวงอก หมู่ที่ ๙ 
ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ งมี
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 
 
          ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๒ ๔๔ 
หญิง ๒๘ ๕๖ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๖ ๑๒ 
๒๐-๓๐ ปี ๑๖ ๓๒ 
๓๑-๔๐ ปี ๘ ๑๖ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๓ ๒๖ 
๕๑-๖๐ ปี ๖ ๑๒ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๑ ๒ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๗ ๑๔ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๙ ๑๘ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑๕ ๓๐ 
ปริญญาตรี ๑๘ ๓๖ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๑ ๒ 

   



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๖ 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ และ 

เพศชาย จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ 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 คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ ช่วงอายุต ่ากว่า ๒๐ ปี และช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี มีสัดส่วน
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 
 
 

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๓ ๖ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๔ ๘ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๓ ๒๖ 
     รับจ้าง ๔ ๘ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๒๑ ๔๒ 
     เกษตร ๕ ๑๐ 
     อื นๆ - - 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
     น้อยกว่า ๕ปี ๒ ๔ 

๕ปี – ๑๕ป ี ๗ ๑๔ 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๑๘ ๓๖ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๙ ๑๘ 

     มากกว่า๓๕ปี ๑๔ ๒๘ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๗ 
 

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 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ 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  
 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

 
ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๑๘ ๐.๗๗ มาก 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๓.๘๔ ๐.๘๑ มาก 
๓ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ ๔.๒๐ ๐.๖๗ มากที สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๗๕ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๐๕ ๐.๗๕ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านหนองหัวงอก ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๐๕ (S.D.๐.๗๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐ เมื อจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๐ 
(S.D.๐.๖๗) รองลงมาได้แก่ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๔.๑๘ (S.D.๐.๗๗) ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๗๕) 
และ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๓.๘๔(S.D.๐.๘๑) ตามล่าดับ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๘ 
 

 
ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๔๐.๐๐ ๓๘.๐๐ ๒๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๒๒.๐๐ ๔๔.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ ๓๔.๐๐ ๕๒.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๒๘.๐๐ ๔๔.๐๐ ๒๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๑.๐๐ ๔๔.๕๐ ๒๓.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านหนองหัวงอก มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ และ
น้อย คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ๔๐.๐๐ ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ และระดับน้อย ๔.๐๐ ข้อ ๓ ปริมาณ
น้่าประปามีใช้เพียงพอ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับมากที สุด 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานใน
ภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็น 
ร้อยละ ๒๘.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ตามล่าดับ 
 

๓) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านต้า ซอย ๗, ซอย ๘, ซอย ๙, ซอย ๑๐, ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลชมพู อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการ
ด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๕ ๕๐ 
หญิง ๒๕ ๕๐ 

   
   



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๙ 
 

     รับจ้าง ๕ ๑๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๑๐ ๒๐ 
     อื นๆ - - 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 

๕ปี – ๑๕ป ี ๑๑ ๒๒ 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๒๒ ๔๔ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๖ ๑๒ 

     มากกว่า๓๕ปี ๑๑ ๒๒ 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ่านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และ 

เพศหญิง จ่านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๘ ๑๖ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๖ ๓๒ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๒ ๒๔ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๑ ๒๒ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๓ ๖ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๓ ๒๖ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๙ ๑๘ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑๒ ๒๔ 
ปริญญาตรี ๑๒ ๒๔ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔ ๘ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๖ ๑๒ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑๒ ๒๔ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๗ ๓๔ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๐ 
 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ 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 จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ อาชีพข้าราชการ จ่านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๐๐ และรับจ้าง ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ตามล่าดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ 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  

ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๓.๙๒ ๐.๕๖ มาก 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด 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 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๑ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  
ประเภท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภาพรวมแล้วประชาชนมี  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๐๓ (S.D.๐.๖๘)  คิดเป็นร้อยละ๘๐.๖๐ เมื อ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมาก คือ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๔.๑๘ (S.D.๐.๖๙) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๔.๐๔ (S.D.๐.๗๕) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๗๒)
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๓.๙๒ (S.D.๐.๕๖) 
ตามล่าดับ 

 
ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๑๒.๐๐ ๖๘.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๒๖.๐๐ ๔๘.๐๐ ๒๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๓๔.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๒๘.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒๕.๐๐ ๕๔.๐๐ ๒๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน 

ประเภท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ 
ที ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ มากที สุด 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 ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ ระดับ
มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็น 
ร้อยละ ๓๔.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ตามล่าดับ 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๒ 
 

๔.๗.๓ ต าบลปงแสนทอง 

๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๘ ๓๖ 
หญิง ๓๒ ๖๔ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๗ ๑๔ 
๓๑-๔๐ ปี ๙ ๑๘ 
๔๑-๕๐ ปี ๒๓ ๔๖ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๑ ๒๒ 
มากกว่า ๖๐ ปี - - 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๖ ๓๒ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๒ ๒๔ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑๓ ๒๖ 
ปริญญาตรี ๙ ๑๘ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๒ ๔ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๙ ๑๘ 
     ธุรกิจสว่นตัว ๙ ๑๘ 
     รับจ้าง ๒๐ ๔๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๑๐ ๒๐ 
     อื นๆ - - 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
     น้อยกว่า ๕ ป ี - - 

๕ปี – ๑๕ ป ี ๑๑ ๒๒ 
๑๖ปี – ๒๕ ปี ๒๖ ๕๒ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๓ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ (ต่อ)   
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๓ ๒๖ 

     มากกว่า๓๕ปี - - 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๓๒คน คิดเป็นร้อยละ๖๔.๐๐ และ 

เพศชาย จ่านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จ่านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ 

รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จ่านวน๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ช่วงอายุ๓๑-๔๐ 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 ระดับอนุปริญญา 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/วิสาหกิจและธุรกิจส่วนตัว มี
สัดส่วนเท่ากันจ่านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐และอาชีพรับราชการ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ 
ตามล่าดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที ๑๖-๒๕ ปี จ่านวน๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ 

รองลงมาได้แก่ ๒๖-๓๕ ปี จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ และ ๕-๑๕ ปี จ่านวน ๑๑ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ตามล่าดับ 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๔ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  

ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

 
ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๒๐ ๐.๖๗ มาก 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๓.๙๔ ๐.๔๖ มาก 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๔.๑๘ ๐.๕๖ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๕๔ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๐ ๐.๕๕ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๕๕)  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ เมื อจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๐ (S.D.๐.๖๗) รองลงมาได้แก่ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย
ในการสัญจร มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๑๘ (S.D.๐.๕๖) ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๕๔) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนดมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๓.๙๔ (S.D.๐.๔๖) ตามล่าดับ 

 
ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๓๔.๐๐ ๕๒.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๘.๐๐ ๗๘.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย

ในการสัญจร 
๒๖.๐๐ ๖๖.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๒๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒๒.๐๐ ๖๖.๕๐ ๑๑.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๕ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด  มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐มากที สุด คิดเป็น 
ร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ ปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ
๑๐.๐๐ ตามล่าดับ 
 

๒) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน
บ้านป่ากล้วย (สายหลัก) หมู่ที่ ๔ ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๔ ๔๘ 
หญิง ๒๖ ๕๒ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๑ ๒ 
๒๐-๓๐ ปี ๑๐ ๒๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๗ ๓๔ 
๔๑-๕๐ ปี ๘ ๑๖ 
๕๑-๖๐ ปี ๖ ๑๒ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๘ ๑๖ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๓ ๒๖ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๔ ๒๘ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๗ ๑๔ 
ปริญญาตรี ๑๔ ๒๘ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒ ๔ 

   



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๖ 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ และ 

เพศชาย จ่านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ 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 คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ และช่วงอายุ ต ่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 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 
 
 

       ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ - - 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๗ ๑๔ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๕ ๓๐ 
     รับจ้าง ๑๐ ๒๐ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๗ ๑๔ 
     เกษตร ๑๐ ๒๐ 
     อื นๆ ๑ ๒ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 

๕ปี – ๑๕ป ี ๗ ๑๔ 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๑๑ ๒๒ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๓ ๒๖ 

     มากกว่า๓๕ปี ๑๙ ๓๘ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๗ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ 

๓๐.๐๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง และอาชีพเกษตร มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๑๐ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๒๐.๐๐ อาชีพเอกชน/วิสาหกิจและนักเรียน/นักศึกษา มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๐๐ และอาชีพอื นๆ จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที มากกว่า 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
ระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

 
ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๑๖ ๐.๕๐ มาก 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๐๒ ๐.๔๗ มาก 
๓ การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน ๔.๐๒ ๐.๖๒ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๒๐ ๐.๔๙ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๐ ๐.๕๒ มาก 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๕๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ เมื อ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๐ (S.D.๐.๔๙) รองลงมาได้แก่ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๑๖ (S.D.๐.๖๐) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด และการ
ระบายน้่าท่วมขังในชุมชน มีสัดส่วนเท่ากัน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๐๒ (S.D.๐.๖๒) ตามล่าดับ 

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๘ 
 

ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๒๒.๐๐ ๗๒.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๑๒.๐๐ ๗๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน ๒๐.๐๐ ๖๒.๐๐ ๑๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๒๔.๐๐ ๗๒.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๑๙.๕๐ ๗๑.๐๐ ๙.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๐ โดยแยก
เป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๐๐ ข้อ ๓ การระบายน้่าท่วมขังในชุมชน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๖๒.๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ข้อ ๔ 
ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
๗๒.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามล่าดับ 
 

๓) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไปภายในชุมชน หมู่ที่ ๖ ต าบลปงแสนทอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการ
ด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๒๓ ๔๖ 
หญิง ๒๗ ๕๔ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๙ ๑๘ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๓ ๒๖ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๙ 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ และ 

เพศชาย จ่านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ 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 

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ต่อ)   

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ(ต่อ)   

๔๑-๕๐ ปี ๑๒ ๒๔ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๑ ๒๒ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๕ ๑๐ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๖ ๓๒ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐ ๒๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๘ ๑๖ 
ปริญญาตรี ๑๕ ๓๓๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๑ ๒ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๑ ๒ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๙ ๑๘ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๓ ๒๖ 
     รับจ้าง ๑๑ ๒๒ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๔ ๘ 
     เกษตร ๑๒ ๒๔ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 

๕ปี – ๑๕ป ี ๔ ๘ 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๑๔ ๒๘ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๓ ๒๖ 

     มากกว่า๓๕ปี ๑๙ ๓๘ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๐ 
 

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 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ 

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 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที มากกว่า 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  

ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๓๒ ๐.๕๑ มากที สุด 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๑๐ ๐.๕๐ มาก 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๔.๐๐ ๐.๖๐ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๔๓ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๑๕ ๐.๕๑ มาก 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๑ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  
ประเภท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภาพรวมแล้วประชาชนมี   
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๑๕ (S.D.๐.๕๑)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ เมื อ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในชุมชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D.๐.๕๑) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๑๘(S.D.๐.๔๓) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนดมีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๔.๑๐ (S.D.๐.๕๐) ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๐๐ (S.D.๐.๖๐) 
ตามล่าดับ 
 

ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๓๔.๐๐ ๖๔.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๑๘.๐๐ ๗๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ๑๘.๐๐ ๖๔.๐๐ ๑๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๒๐.๐๐ ๗๘.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒๒.๕๐ ๗๐.๐๐ ๗.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที 
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ 
โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับ  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๓ ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๒.๐๐ ตามล่าดับ 

 
๔) โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ หมู่ที่ ๘ 

ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผล
การแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๒ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
     น้อยกว่า ๕ปี ๒ ๔ 

๕ปี – ๑๕ป ี ๓ ๖ 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๑๔ ๒๘ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๑๐ ๒๐ 

     มากกว่า๓๕ปี ๒๑ ๔๒ 
 
 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๘ ๓๖ 
หญิง ๓๒ ๖๔ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๒ ๔ 
๒๐-๓๐ ปี ๗ ๑๔ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๓ ๒๖ 
๔๑-๕๐ ปี ๗ ๑๔ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๒ ๒๔ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๙ ๑๘ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๘ ๓๖ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๓ ๒๖ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๒ ๔ 
ปริญญาตรี ๑๗ ๓๔ 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๑ ๒ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๗ ๑๔ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๔ ๒๘ 
     รับจ้าง ๖ ๑๒ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๕ ๑๐ 
     เกษตร ๑๖ ๓๒ 
     อื นๆ ๑ ๒ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๓ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ และ 

เพศชาย จ่านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ 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 และช่วงอายุต ่ากว่า 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 อาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว 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 คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ และอาชีพรับราชการ และอื นๆ มีสัดส่วนเท่ากัน
จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที มากกว่า 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 

ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๔ 
 

๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๓๐ ๐.๔๖ มากที สุด 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๒๐ ๐.๔๕ มาก 
๓ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ ๔.๒๔ ๐.๕๙ มากที สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๓๔ ๐.๔๗ มากที สุด 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๒๗ ๐.๔๙ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตประปา ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D.๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ เมื อจ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความ 
พึงพอใจมากที สุด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๔ 
(S.D.๐.๔๗) รองลงมาได้แก่ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๔.๓๐ (S.D.๐.๔๖) ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๔ (S.D.๐.๕๙)การด่าเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนดมีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๐ (S.D.๐.๔๕) ตามล่าดับ 
 

ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๓๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๒๒.๐๐ ๗๖.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ ๓๒.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๓๔.๐๐ ๖๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒๙.๕๐ ๖๘.๐๐ ๒.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตประปา มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐ 
มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ 
โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด  คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ข้อ ๓ ปริมาณน้่าประปามีใช้เพียงพอ 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ 
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับ



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๕ 
 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ๖๖.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ๓๔.๐๐ 
ตามล่าดับ 
 

๔.๗.๔ ต าบลกล้วยแพะ 

๑) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านกล้วยหัวฝาย บริเวณฌาปนสถาน บ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการ
ด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๒๒ ๔๔ 
หญิง ๒๘ ๕๖ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๘ ๑๖ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๔ ๒๘ 
๔๑-๕๐ ปี ๘ ๑๖ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๑ ๒๒ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๙ ๑๘ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๒๑ ๔๒ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐ ๒๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๕ ๑๐ 
   
ปริญญาตรี ๑๓ ๒๖ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๑ ๒ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๑ ๒ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๘ ๑๖ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๐ ๒๐ 
     รับจ้าง ๑๓ ๒๖ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๕ ๑๐ 
     เกษตร ๑๒ ๒๔ 
     อื นๆ ๑ ๒ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๖ 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ และ 

เพศชาย จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ 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 
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ อาชีพเอกชน/วิสาหกิจ จ่านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐นักเรียน/
นักศึกษา จ่านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ และอาชีพรับราชการ และอื นๆมีสัดส่วนเท่ากัน
จ่านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที มากกว่า 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 
 

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
     น้อยกว่า ๕ ป ี - - 

๕ ปี – ๑๕ ปี ๕ ๑๐ 
๑๖ ปี – ๒๕ ปี ๑๒ ๒๔ 
๒๖ ปี – ๓๕ ปี ๑๔ ๒๘ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๗ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประเภท โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๓๒ ๐.๕๑ มากที สุด 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๒๘ ๐.๔๙ มากที สุด 
๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที ประชุม/ท่ากิจกรรม) ๔.๓๔ ๐.๖๕ มากที สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๓๐ ๐.๕๐ มากที สุด 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๓๑ ๐.๕๓ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๑ (S.D.๐.๕๓)  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ เมื อจ่าแนก
เป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที ประชุม/ท่า
กิจกรรม) มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D.๐.๖๕) รองลงมาได้แก่ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D.๐.๕๑) ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๐ (S.D.๐.๕๐) และการด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนดมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๔.๒๘ (S.D.๐.๔๙) ตามล่าดับ 
 

ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๓๔.๐๐ ๖๔.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๓๐.๐๐ ๖๘.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที ประชุม/ท่า

กิจกรรม) 
๔๔.๐๐ ๔๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๓๒.๐๐ ๖๖.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๕.๐๐ ๖๑.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๘ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  
ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ข้อ ๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที ประชุม/ท่ากิจกรรม) มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ 
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ 
 

๒) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๒ ๔๔ 
หญิง ๒๘ ๕๖ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี ๒ ๔ 
๒๐-๓๐ ปี ๘ ๑๖ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๗ ๓๔ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๐ ๒๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๐ ๒๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๓ ๖ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๒ ๒๔ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๗ ๑๔ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑๒ ๒๔ 
ปริญญาตรี ๑๔ ๒๘ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๓ ๖ 
อื นๆ ๒ ๔ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๒๙ 
 

     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๓ ๒๖ 
     รับจ้าง ๑๒ ๒๔ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๒ 
     เกษตร ๖ ๑๒ 
     อื นๆ ๓ ๖ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 

๕ปี – ๑๕ป ี ๒ ๔ 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๑๒ ๒๔ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๒๒ ๔๔ 

     มากกว่า๓๕ปี ๑๔ ๒๘ 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ และ 

เพศชาย จ่านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ 

อาย ุ
ประชาชนส่วนใหญ่ 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 และช่วงอายุต ่ากว่า ๒๐ ปี จ่านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔.๐๐ ตามล่าดับ 

ระดับการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ่านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐

รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษา และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีสัดส่วนเท่ากัน จ่านวน ๑๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ และระดับอื นๆ จ่านวน ๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๐๐ ตามล่าดับ 
 

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๗ ๑๔ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๘ ๑๖ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๓๐ 
 

อาชีพหลัก 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ 

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 อาชีพอื นๆ จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ และ
นักเรียน/นักศึกษา๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามล่าดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที  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 

ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๐๖ ๐.๔๖ มาก 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๑๖ ๐.๕๐ มาก 
๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที ประชุม/ท่ากิจกรรม) ๔.๓๘ ๐.๕๓ มากที สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๓๒ ๐.๕๕ มากที สุด 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๒๓ ๐.๕๑ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๓ (S.D.๐.๕๑)  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ เมื อ
จ่าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที ประชุม/ท่า
กิจกรรม) มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D.๐.๕๓) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี ๔.๓๒ (S.D.๐.๕๕)การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๔.๑๖ (S.D.๐.๕๐)โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๐๖ 
(S.D.๐.๔๖) ตามล่าดับ 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๓๑ 
 

ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๑๔.๐๐ ๗๘.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๒๒.๐๐ ๗๒.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที ประชุม/ท่า

กิจกรรม) 
๔๐.๐๐ ๕๘.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๓๖.๐๐ ๖๐.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๒๘.๐๐ ๖๗.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐ ระดับมากที สุดคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ ระดับมากที สุดคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ข้อ ๓ การใช้ประโยชน์ของชุมชน (สถานที ประชุม/ท่ากิจกรรม) มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ 
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ๓๖.๐๐ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ๔.๐๐ ตามล่าดับ 
 

๓) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน๕๐คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๕ ๕๐ 
หญิง ๒๕ ๕๐ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี 
 

- - 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๓๒ 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ่านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และ 

เพศหญิง จ่านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
 
 
 

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๒๐-๓๐ ปี ๔ ๘ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๕ ๓๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๑๕ ๓๐ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๕ ๓๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๑ ๒ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๑๑ ๒๒ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๘ ๓๖ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๑๓ ๒๖ 
ปริญญาตรี ๗ ๑๔ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๑ ๒ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๑ ๒ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๘ ๑๖ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๘ ๓๖ 
     รับจ้าง ๑๘ ๓๖ 
     นักเรียน/นักศึกษา - - 
     เกษตร ๕ ๑๐ 
     อื นๆ - - 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
     น้อยกว่า ๕ปี - - 

๕ปี – ๑๕ป ี ๑๐ ๒๐ 
๑๖ปี – ๒๕ปี ๑๕ ๓๐ 
๒๖ปี – ๓๕ปี ๙ ๑๘ 

     มากกว่า๓๕ปี ๑๖ ๓๒ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๓๓ 
 

อาย ุ
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 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที มากกว่า 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  

ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   
๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๓.๕๔ ๐.๖๑ มาก 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๓.๔๔ ๐.๖๔ มาก 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๓.๕๒ ๐.๖๗ มาก 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๓.๖๖ ๐.๖๘ มาก 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓.๕๔ ๐.๖๕ มาก 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๓๔ 
 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  
ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๓.๕๔ (S.D.๐.๖๕)  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๐ เมื อจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมีค่าเฉลี ย
เท่ากับ ๓.๖๖ (S.D.๐.๖๘) รองลงมาได้แก่ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน 
มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๓.๕๔ (S.D.๐.๖๑) ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร  
มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๓.๕๒ (S.D.๐.๖๗) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนดมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
๓.๔๔ (S.D.๐.๖๔) ตามล่าดับ 
 

ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๖.๐๐ ๔๒.๐๐ ๕๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๒.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย

ในการสัญจร 
๑๐.๐๐ ๓๒.๐๐ ๕๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๑๒.๐๐ ๔๒.๐๐ ๔๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๘.๐๐ ๓๙.๐๐ ๕๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ มาก คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ระดับมาก
ที สุด คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ระดับมาก
ที สุด คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ข้อ ๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ 
ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ 
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ตามล่าดับ 
 

๔) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ่านวน ๕๐ คน ผลการแสดงความพึงพอใจต่อการด่าเนินการโครงการมีดังนี้ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๓๕ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๗ ๕๔ 
หญิง ๒๓ ๔๖ 

อาย ุ   
ต ่ากว่า ๒๐ ปี - - 
๒๐-๓๐ ปี ๑๐ ๒๐ 
๓๑-๔๐ ปี ๑๕ ๓๐ 
๔๑-๕๐ ปี ๙ ๑๘ 
๕๑-๖๐ ปี ๑๕ ๓๐ 
มากกว่า ๖๐ ปี ๑ ๒ 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา ๙ ๑๘ 

     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐ ๒๐ 
อนุปริญญา/ปวท/ปวส. ๙ ๑๘ 
ปริญญาตรี ๑๙ ๓๘ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๓ ๖ 

อาชีพหลัก   
     รับราชการ ๖ ๑๒ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๘ ๑๖ 
     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๒๐ ๔๐ 
     รับจ้าง ๑๒ ๒๔ 
     นักเรียน/นักศึกษา ๑ ๒ 
     เกษตร ๓ ๖ 
     อื นๆ - - 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่   
     น้อยกว่า ๕ ป ี - - 

๕ปี – ๑๕ ป ี ๑๒ ๒๔ 
๑๖ปี – ๒๕ ปี ๑๓ ๒๖ 
๒๖ปี – ๓๕ ปี ๘ ๑๖ 

     มากกว่า๓๕ ปี ๑๗ ๓๔ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๓๖ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ่านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ และ 

เพศหญิงจ่านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ 

อาย ุ
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 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว จ่านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 

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 จ่านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ และนักเรียน/นักศึกษา๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ 
ตามล่าดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที มากกว่า 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  
ค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจ ๑ – ๕ โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้   

๔.๒๑ – ๕.๐๐ =   มากที สุด  
๓.๔๑ – ๔.๒๐ =   มาก  
๒.๖๑ – ๓.๔๐ =   ปานกลาง   
๑.๘๑ – ๒.๖๐ =   น้อย  
ต ่ากว่า  ๑.๘ =   น้อยที สุด 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๓๗ 
 

 
ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน ๔.๓๔ ๐.๕๕ มากที สุด 
๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๔.๒๐ ๐.๔๙ มาก 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร ๔.๒๒ ๐.๖๔ มากที สุด 
๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๔.๒๖ ๐.๔๘ มากที สุด 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๔.๒๕ ๐.๕๔ มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๕ (S.D.๐.๕๔)  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ เมื อจ่าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที สุด คือ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนมี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D.๐.๕๕) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวมมี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๖ (S.D.๐.๔๘) ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D.๐.๖๔)การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนดมีค่าเฉลี ยเท่ากับ
๔.๒๐ (S.D.๐.๔๙) ตามล่าดับ 
 

ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ชุมชน 

๓๘.๐๐ ๕๘.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด ๒๔.๐๐ ๗๒.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ ไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อความปลอดภัย

ในการสัญจร 
๓๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานในภาพรวม ๒๘.๐๐ ๗๐.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม ๓๑.๐๐ ๖๓.๕๐ ๕.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านพ้ืนฐาน  

ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีผลประเมินเฉลี ยรวมอยู่ที ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๐ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ โดย
แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ โครงการน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ ระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ข้อ ๒ การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด มีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ ระดับมากที สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ระดับ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๓๘ 
 

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



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๓๙ 
 

บทที่ ๕ 
สรุป วิเคราะห์ และเสนอแนะ 

 
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ .ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป ็นข้อมูลส าหร ับเร ่งร ัด ปร ับปรุง  แก้ไข 
ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2) เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ๓) เพ่ือ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม โครงการของ
ส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และ ๔) เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึง
พอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการด าเนินงาน  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใด โดย
ยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ด้านคือ ยุทธศาสตร์ที่๑ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะ
และพัฒนาระบบผังเมืองยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพ่ือความมั่นคง และ
เป็นธรรมในสังคมยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต 
และความเข้มแข็งของชุมชนและยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ตารางท่ี ๕.๑ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๖ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 

ที ่ ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. แปล
ผล 

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนา
ระบบผังเมือง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชนพัฒนาระบบผังเมืองและการ
พัฒนาตามผังเมือง 

๗.๕๒ ๑.๓๑ มาก 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๔๐ 
 

ที ่ ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. แปล
ผล 

๒ 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวันยอย่างเป็นองค์รวมพัฒนาเด็กและ
เยาชน สู่ความม่ันคง แข็งแรงดีมีสุขและสร้างสรรค์ พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่ากับการ 
เปลี่ยนแปลง สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และส่งเสริม  การเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ
องค์ความรู้ที่หลากหลาย 

๗.๕๗ ๑.๒๙ มาก 
 
 
 

 

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและ
ชุมชน เพ่ือความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความแข็งแรง มีคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมา    
ภิบาล ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกระดับ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตย พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๗.๕๒ ๑.๕๒ มาก 
 
 
 
 
 

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค
เกษตร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร แนว
ทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ 
และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งและสร้างกลุ่ม เครือข่ายละสถาบันทางการเกษตรส่งเสริมพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

๗.๕๒ ๑.๔๓ มาก 

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบน
พ้ืนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาระบบการ
ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการทุ่งเที่ยวใน
ระดับชุมชน ส่งเสริมกระบวนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมและกระบวนการสร้างธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละ
พ้ืนที่ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เตรียมความ

๗.๔๕ ๑.๔๕ มาก 
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ที ่ ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. แปล
ผล 

พร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทาง  การพัฒนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิม 
ขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาระบบการบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืนและส่งเสริม
สนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวบริการสาธารณะในชุมชน 

๗.๕๖ ๑.๔๙ มาก 

 ภาพรวม ๗.๕๒ ๑.๔๒ มาก 
 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครของ
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน  พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมือง    
เขลางค์นคร โดยภาพรวมแล้วมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๕๒ 
(S.D.๑.๔๒)  คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๐  เมื่อจ าแนกความพึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๕๗ (S.D.๑.๒๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖            
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
๖.๕๖ (S.D.๑.๔๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนา
ระบบผังเมือง  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพ่ือ
ความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม และยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้าง            
ความเข้มแข็งของภาคเกษตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ๗.๕๒ 
(S.D.๑.๓๑, ๑.๕๒, ๑.๔๓) ส่วนยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่ าสุด คือยุทธศาสตร์ที่ ๕       
การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๔๕(S.D.๑.๔๕) ตามล าดับ 

  
๑) เปรียบเทียบผลการประเมินต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

 จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีประเด็น
ทั้งหมด ๘ ประเด็น ได้แก่  

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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๖) การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รองลงมาคือ ประเด็นผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ และประเด็นมี    
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
และยุทธศาสตร์ที่ ๑   
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร เมื่อเปรียบเทียบแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประเด็นด้าน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ และยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานซึ่งได้วิเคราะห์จากผลการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในประเด็น  มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีประชาชนจะมีความพึงพอใจในประเด็น
ดังกล่าวต่อการด าเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ให้ความส าคัญ
ต่อประชาชนที่มีการเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมแต่
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับ ประเด็นด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจน้อยมากต่อประเด็นดังกล่าวถึง ๖ 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะต้องค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก         
การด าเนินงานตามรายยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น และในการด าเนินโครงการควรค าถึงถึงปัญหาและ   
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเพ่ิมมากขึ้น 
 

๒) เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนา
เทศบาลของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

จากผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาลของเทศบาลเมือง    
เขลางคน์คร มีประเด็นทั้งหมด ๙ ประเด็นได้แก่  

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล เมื่อ
เปรียบเทียบผลการประเมินแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่ามีประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ รองลงมาคือ ประเด็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ และยุทธศาสตร์ที่ ๓  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาเทศบาล
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
ประเด็นการมี  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานซึ่งได้วิเคราะห์จากผลการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ในประเด็นคือ มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งมีประชาชนจะมีความพึงพอใจ
ในประเด็นดังกล่าวต่อการด าเนินงานดังกล่าว ๔ ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรมผ่านช่องทาง              
การประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประเด็น       
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  จ านวน ๒ ยุทธศาสตร์ รองลงมาคือ
ประเด็นการด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด  จ านวน ๒ ยุทธศาสตร์ ประเด็นประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๑ ยุทธศาสตร์ และประเด็นผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น จ านวน ๑ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมเพ่ิมมากขึ้นและควรด าเนินกิจกรรมโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและ
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ และในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมควรค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

 
๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร  แยกเป็นรายต าบล 

๑. ต าบลพระบาท 
๑.๑ โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ต าบล 

พระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D. ๐.๖๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ 
๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน

หนองห้าตะวันออก ตั้งแต่สะพานข้ามคลองส่งน้ าชลประทาน หมู่ที่ ๗ ต าบลพระบาท ถึงบริเวณ
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หน้าวัดพระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ (S.D.๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ 

๑.๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชน 
อ่ิวเม่ียนบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘ 
(S.D.๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ 

๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน 
หัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕  
(S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ 

 
 ๒. ต าบลชมพู 

๒.๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ศรีหมวดเกล้า ๒ ซอย ๔, ๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ 
(S.D.๐.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ 

๒.๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชน 
บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.๐.๕๘) 
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๐ 

๒.๓ โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ต าบล
ชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 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 ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ (S.D.๐.๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๐ 

๓. ต าบลปงแสนทอง 
๓.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชน 

บ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐  
(S.D. ๐.๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ 

๓.๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน 
ป่ากล้วย (สายหลัก) หมู่ที่ ๔ ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ 
(S.D.๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ 

๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชน
บ้านทุ่งกู่ด้าย ตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไปภายในชุมชน หมู่ที่ ๖ ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ 

๓.๔ โครงการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ หมู่ที่ ๘ ต าบล
ปงแสนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D.๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ 

 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๔๕ 
 

๔. ต าบลกล้วยแพะ 
๔.๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้าน 

กล้วยหัวฝาย บริเวณฌาปนสถาน บ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑ (S.D. ๐.๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ 

๔.๒ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน 
บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๓  
(S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ 

๔.๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชน 
บ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔  
(S.D. ๐.๖๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๐ 

๔.๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชน 
บ้านกล้วยม่วงหมู่ที่ ๓ ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕  
(S.D. ๐.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ 
 
๓. ข้อเสนอแนะ 

 ๓.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

 ข้อเสนอแนะในส่วนนี้เป็นข้อเสนอแนะเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งประชาชนได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ใน
สภาพดี ท าการติดตั้งไฟฟ้าให้เพียงพอ ตลอดจนท าการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามถนนหลัก
และถนนภายในซอยต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดี  และควรเพ่ิมจุดติดตั้งไฟฟ้าในบริเวณ
ซอยที่ค่อนข้างอันตรายหรือตามมุมอับ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการเกิดอาชญากรรม 
 ๒. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรด าเนินการขุดลอกท่อระบายน้ าเป็นประจ าและจัดให้มี
เจ้าหน้าที่เพ่ือเก็บขยะมูลฝอยออกจากท่อระบายน้ าโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงมีฝนตกเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีน้ าท่วมขัง  
 ๓. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ในสภาพดี จัดล าดับ
ความส าคัญของถนนที่จะท าการปรับปรุงซ่อมแซม ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปาส่วนภูมิภาค  และองค์การโทรศัพท์ ฯ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เทศบาลควรมีการจัดระเบียบการติดตั้งป้ ายโฆษณาต่างๆให้เหมาะสม และควรมี        
การตรวจสอบ  การติดตั้งป้ายโฆษณา เพ่ือไม่ให้กีดขวางเส้นทางการจราจร และเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
ป้ายหักโค่นหรือล้มทับบ้านเรือน 
 ๕. เทศบาลควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสถานบันเทิง  
ผับ บาร์ ร้านเหล้า ให้มีความเหมาะสมและควรมีการตรวจสอบระยะเวลาในการเปิดให้บริการของ
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สถาบันบันเทิง เพ่ือให้เปิดให้บริการตามช่วงที่กฎหมายก าหนด และมีการตรวจสอบการให้บริการ
ส าหรับเยาวชนที่อายุต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด 
 ๖. เทศบาลควรมีการปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า ไม่ให้มีการขายของกีดขวางทางเดิน
เท้า และควรเพิ่มช่องทางการจราจรส าหรับจักรยาน 
 ๗. เทศบาลควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายที่เพียงพอและเหมาะสมกับเด็กและ
เยาวชน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไว้ในสวนสาธารณะของเทศบาล รวมทั้งควรจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ 
 ๘. เทศบาลควรเพ่ิมการให้บริการต่างๆให้เป็นแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop 
Service เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการให้บริการ รวมทั้ง
ท าให้การบริการของเทศบาลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ๙. เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
เทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 
 ๑๐ . เทศบาลควรให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือเทศบาลจะได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปด าเนินการปรับปรุง     
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๑๑. เทศบาลควรจัดท าสถานที่จอดรถส าหรับติดต่อราชการให้เพียงพอพร้อมติดป้ายบอก
ทางเข้า-ออกให้ชัดเจน และควรจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่น ารถ
มาจอดเพ่ือติดต่อราชการกับเทศบาล 
 ๑๒. เทศบาลควรเพ่ิมการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาลรวมทั้งควรมี
การบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนที่ได้ติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ือเป็นการช่วยกันรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชน  
 ๑๓. เทศบาลควรมีจุดตั้งวางเอกสาร วารสาร แผ่นพับส าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ
เทศบาลโดยอาจจะจัดท ากล่องส าหรับวางเอกสารประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ หรือฝากไว้ตามเคาน์เตอร์
บริการในจุดต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยว 
 ๑๔. เทศบาลควรปรับเปลี่ยนรูปแบบประชาสัมพันธ์จากเดิมที่เน้นการประชาสัมพันธ์โดยใช้
ป้ายผ้าหรือป้ายไวนิลไปเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล, Facebook ที่เป็น
ทางการของเทศบาล หรือ Line เพ่ือลดจ านวนป้ายผ้าหรือป้ายไวนิลตามแยกต่างๆซึ่งบดบังทัศนวิสัย
ในการจราจร 
 ๑๕. เทศบาลควรรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในชุมชนเพ่ือจะได้จัดโครงการที่สามารถ
ตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ 
 ๑๖. เทศบาลควรลงพ้ืนที่ตรวจตราบริเวณตลาดสด ตลาดนัด ซึ่งบางครั้งมีการจอดรถหรือ
วางสินค้าจ าหน่ายบริเวณทางเท้า ท าให้การจราจรไม่สะดวกโดยเฉพาะบริเวณตลาดกาดเมฆและ
บริเวณตลาดนัดวันอังคารหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 ๑๗. เทศบาลควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตั้งสัญญาณไฟจราจรใน
บริเวณท่ีมีการจราจรหนาแน่น 
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 ๑๘. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลควรตระหนักถึงการให้บริการประชาชนในทุกภารกิจของ
เทศบาลเพื่อให้การให้บริการกับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

๓.๒ ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผนการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการแผนงาน
โครงการการด าเนินงานและการติดตามผลมีดังนี้ 

๑ . เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการน าผลการประเมินในระยะ ๕ ปีมาทบทวนถึง
ข้อเสนอแนะทั้งหมด  แล้วน ามาจัดประเภทข้อเสนอแนะในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามล าดับ
ความส าคัญ  แล้วมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการเป็น
ระยะ 

๒. ควรให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในชุมชนมีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมลงมือ
ปฏิบัติจริงและร่วมประเมินผล โดยอาจก าหนดให้แต่ละกองงานมีโครงการดังกล่าวอย่างน้อย ๑ 
โครงการในระยะเริ่มต้น และขยายผลออกในแต่ละปี ซึ่งแม้โครงการลักษณะนี้จะมีความยุ่งยากใน   
การด าเนินการ แต่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนได้เป็นล าดับ 

๒. ควรออกแบบกิจกรรมการด าเนินงานที่ตอบวัตถุประสงค์โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ
หรือความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น  

๓. ทุกกองงานควรเพ่ิมเติมโครงการใหม่ ๆ ให้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการที่
ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือตนเองได้ 
มากขึ้นและมากกว่าการจัดสรรเพียงเงินช่วยเหลือ 

๔. ในการจัดท าแผนของเทศบาลซึ่งได้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดของผู้น าชุมชนหรือผู้น าใน
กลุ่มต่าง ๆ นั้น ควรเพิ่มเติมส่วนผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้ทราบปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริง อันจะน ามาสู่การก าหนดแผนงานและโครงการของเทศบาลที่มีประโยชน์ต่อ
ประชาชน ชุมชน และสังคม 

๕. ควรมีการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ ตลอดจน
ต้องประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงความคืบหน้าของ
การด าเนินโครงการต่าง ๆ 

๓.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

๑. แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์
ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

๒. ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วยการวิเคราะห์ค าต่างๆในวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่บรรลุผลและยังไม่บรรลุผลโดยน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาในระยะต่อไป 

๓. ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ต้องการของเทศบาลในแต่ละปี แล้วประกาศเป็น
นโยบายสาธารณะและก าหนดเป็นวาระแห่งปีที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติให้บรรลุผล 

๔. ควรมีการสร้างชุมชนต้นแบบที่ลักษณะเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน เช่น ต้นแบบด้าน       
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้นแบบด้าน        
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การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้นแบบด้านครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น โดยจัดอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
สร้างการเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชนของตนเองและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอ่ืนๆ  

๕. ให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การวางแผน ด าเนินการ 
ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดจนร่วมรักษาผลของการด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของชุมชน รวมทั้งสร้าง  ความโปรงใสให้กับการท างานของเทศบาล เช่น ในการจัดท าโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ควรเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยประชาชนอย่างแท้จริง 

๖. เพ่ิมการท างานเชิงรุกด้วยการลงชุมชนร่วมกับข้าราชการให้มากขึ้นระหว่างการด าเนิน
โครงการต่างๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะพิธีเปิด-ปิดโครงการเท่านั้น 

๗. กองงานต่างๆควรปรับบทบาทเป็นผู้บริหารโครงการมากกว่าผู้ด าเนินโครงการ โดยให้
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ  สถาบันการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในชุมชนด าเนินการแทนส่วนเทศบาล
ควรมีหน้าที่ในการติดตาม ก ากับและประเมินผลการท างาน  

๘. ก าหนดให้ทุกกองงานรายงานการน าผลการประเมินไปปฏิบัติทุกปี ทั้งในแง่การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากองงานและการพัฒนาบุคลากรของกองงาน  

๙. ค้นหาทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ทุนทางสังคมเหล่านี้
มีบทบาทมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลหรือส่งเสริมให้เป็นแกนน าในการถ่ายทอดภูมิความรู้
สู่กลุ่มคนต่างๆ ในสถานที่และโอกาสต่างๆ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ 

๑๐. ควรมีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข และประกาศ
ให้ประชาชนในเทศบาลได้รับทราบเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและช่วยกันแก้ปัญหา
เร่งด่วนนั้น โดยเทศบาลต้องก าหนดแนวทาง มาตรการและกรอบระยะเวลาในการแก้ปัญหาเร่งด่วน
อย่างชัดเจน 

๑๑. ผู้บริหารสูงสุดควรชี้แจงนโยบายและทิศทางการท างานในแต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน 
โดยทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน รวมทั้งต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบและ
รวดเร็ว  

๑๒. ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารควรมีการคานอ านาจกันตามหลักรัฐศาสตร์ เนื่องจาก
ผู้บริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลเป็นทีมเดียวกัน ท าให้การตรวจสอบที่เป็นอยู่อาจไม่สะท้อนผล 
การท างานที่แท้จริง เพราะมีความเกรงใจกันมากเกินไป รวมทั้งยึดหลักวัยวุฒิค่อนข้างมาก ดังนั้น 
สมาชิกสภาเทศบาลจึงต้องเป็น   ผู้รอบรู้ มีวิสัยทัศน์ และ มีจิตใจส านึกในการช่วยเหลือประชาชน
อย่างแท้จริง 

๑๓. โครงการตามรายยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จเทศบาลควรมีการค้นหาสาเหตุ
เชิงลึก  โดยอาจจ้างหน่วยงานภายนอกมาช่วยด าเนินงานในลักษณะ Outsource รวมทั้งควรศึกษา
ปัญหาที่ส่งผลให้โครงในรายยุทธศาสตร์ไม่ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะปัญหาที่ เกิดจาก         
ความขัดแย้งในชุมชน 

๑๔. ควรพัฒนาให้เทศบาลเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ส าหรับ
บุคลากรในเทศบาลเอง รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะในส่วนนี้เป็นข้อเสนอแนะเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
๑. สร้างผู้น าชุมชนต้นแบบด้านต่างๆ เพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าชุมชนและเพ่ือสร้าง   

การปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ ให้กระจายและขยายออกไปเป็นล าดับ 

๒. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชนและให้การสนับสนุนรางวัล เพ่ือเป็น
ตัวอย่างที่ดีและส่งเสริมบทบาทผู้น าท้องถิ่นของชุมชน 

๓ . ควรให้ผู้น าชุมชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในโครงการต่างๆ โดยพิจารณาตาม
ความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือให้มีการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

๔. จากปัญหาที่ชุมชนขาดความเข้าใจการท างานของเทศบาล ผู้น าชุมชนควรแจ้งข้อมูล   
ความคืบหน้าการด าเนินโครงการต่างๆ ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อทุกช่องทาง 

๕. ผู้น าชุมชนควรชี้แจงการท างานของเทศบาลให้ชุมชนรับรู้มากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจ 

และความร่วมมือการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

๔. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยมีแผนพัฒนาเทศบาล และแผน
ด าเนินงานประจ าปี เป็นกรอบในการติดตามผลการด าเนินงาน  ซึ่งส่วนใหญ่จะท าการติดตามและ
ประเมินผลในรอบปีของงบประมาณ  เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ พบว่ายังมีโครงการที่ไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จ  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ท าการขออนุมัติกันเงิน 
ไว้เบิกในปีถัดไป ตามอ านาจของผู้อนุมัติ  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
เป็นการด าเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผน  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี 

 ดังนั้น ควรน าผลการด าเนินงานโครงการของปีงบประมาณที่ผ่านมา สรุปและรายงานให้
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและสภาเทศบาลทราบถึงสถานะการด าเนินงาน ณ วันที่รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผน ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและสภาเทศบาลทราบ 

    
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจ าปี  ๒๕๖๑ หน้า  ๑๕๐ 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล.กรุงเทพฯ:การส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น,๒๕๔๘. 

จงกลรี เกิดพิบูลย์.การศึกษาความต้องการและการให้บริการให้บริการสินค้าสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตรคณะธุรกิจการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้,. ๒๕๔๘. 

จ าเนียร  จวงตระกูล. ๒๕๓๑.การประเมินผลการปฏิบัติงาน.กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช. 
เฉลิมพล เชื้อเย็น.ระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ .ส าหรับคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ.สารนิพนธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,๒๕๔๘ 
ชูวงศ ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย.กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง, ๒๕๓๙. 
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. ๒๕๒๘. การประเมินผลการปฏิบัติงาน . กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ธเนศวร์  เจริญเมือง. (๒๕๓๙).๑๐๐ ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทยพ.ศ.๒๔๔๐-๒๕๔๐.เชียงใหม่ภาควิชา 

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
นฤมล อาจสาคร. ๒๕๒๘. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและทัศนคติของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะ

กรณีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย .สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์. 

นันทวัฒน์ บรมานันท์.(๒๕๔๗).หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ .กรุงเทพฯ:คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

น้ าทิพย์สิงห์ตากล้อง."การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลแบบธรรมรัฐ:ศึกษากรณีเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา".วิทยานิพนธ์รัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
บูรพา., ๒๕๔๕ 

นิยะดา ชุณหวงศ์. ๒๕๒๑. การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ประสิทธิ์  ตงยิ่งศิริ. การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๗. 
ประเสริฐศักดิ์ บุตรสา."ความสอดคล้องของการจัดท าบริการสาธารณะกับความต้องการของประชาชน" 

การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๕๑. 

ประหยัด หงสทองค า.การปกครองทองถิ่นไทย.กรุงเทพฯ: บริษัทสานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจ ากัด, ๒๕๓๖. 
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ. การวิจัยประเมินผล.กรุงเทพฯ: การพิมพ์พระนคร, ๒๕๓๐. 
ผุสดีรุมาคม. การประเมินการปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑.  
พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว. ๒๕๒๓. ข่าวสารการเมืองของคนไทย.  รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
พะยอม วงศ์สารศรี.องค์การและการจัดการ.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สุภา จ ากัด,๒๕๕๒. 
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ไพรัช ตระการศิรินนทร์. "การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไชยปราการ อ าเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗".การค้นคว้าแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๕๐. 

ไพศาล หวังวานิช. ๒๕๔๓. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการประเมินโครงการ.กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อัดส าเนา). 

ภัทรวิทย์  สอนค า.  ๒๕๔๖. “การรับรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลต่อการจัดสรรงบประมาณ                  
ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕”.การค้นคว้าแบบอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

มยุรี อนุมานราชธน. (๒๕๔๗). นโยบายสาธารณะ แนวความคิด กระบวนการและการวิเคราะห์เชียงใหม่ : 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

เยาวดี วิบูลยศรี. การประเมิลผลโครงการ: แนวคิดและการปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่๑.กรุงเทพฯ: ส.เอเชียนเพรส, 
๒๕๓๙ 

วุฒิสาร ตันไชย. บทบาทของรัฐในการจัดบริการสาธารณะในระดับจังหวัดและอ าเภอ.กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัย
และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๔. 

ศิริชัย กาญจนวาสี.๒๕๔๕.ทฤษฎีการประเมิน. พิมพ์ครั้งที๓่.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
เศกสรรค์ ยงวณิชย์ และวีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์. ๒๕๕๑.“รายงานการวิจัยโครงการศึกษาศักยภาพภาวะ

ผู้น าท้องถิ่นกรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น” มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน. การบริหารเชิงกลยุทธ.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพอมรินทร, ๒๕๔๒  
สมพร แสงชัย.การวางแผนและโครงการพัฒนา.กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์.๒๕๔๐. 
สมพร แสงชัย. การวางแผนและโครงการพัฒนา.กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  
สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. ๒๕๒๖. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรนราการพิมพ์. 
ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านักพัฒนาและส่งเสริมการการบริหารงานท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย. คู่มือ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์สามปี แผนปฏิบัติการ
และการติดตามประเมินผล. กรุงเทพฯ:ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น,๒๕๔๘. 

สุภชัย ตรีทศ. "การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี" .
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา
,๒๕๔๖. 

สุวิมล ว่องวานิช. ๒๕๔๔. การออกแบบระบบการประเมินผลภายใน. พิมพ์ครั้งที่ ๒.กรุงเทพมหานคร:  วีทีซี
คอมมิวนิเคชั่น . 

อารียา บุญเปลื้อง. ๒๕๔๙. “การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้น าท้องถิ่นในอ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ : เปรียบเทียบชาวไทยพื้นราบกบชาวไทยภูเขา”.การค้นคว้าแบบอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่. 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒. 
(อัดส าเนา) 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามคู่มือ ฯ 
 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี โดยจะท าการประเมินและรายงาน 
ทุก ๆ ครั้งหลังจากที่เทศบาลเมอืงเขลางค์นครได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว 
 
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ส ำนักงำนเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน ไม่มีการด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดท ำ 
    แผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ี

  

๒. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดท ำ 
    แผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ี

  

๓. มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ   
๔. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพฒันำ 
    ท้องถิ่นสี่ป ี

  

๕. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนบัสนนุแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี   
๖. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิน่พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    สี่ป ี

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี   
๗. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถ่ินมำจัดท ำ   
    ฐำนข้อมูล 

  

๘. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
๙. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน 
    สถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิน่ 

  

๑๐. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ 
      สอดคล้องกับศักยภำพของท้องถ่ิน 

  

๑๑. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ 
      สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จงัหวัด  กลุ่มจังหวัด องค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  

๑๒. มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยนื   
๑๓. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๑๔. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพฒันำ   
๑๕. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศำสตร์กับ 
      จังหวัดยุทธศำสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด องค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  

๑๖. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพฒันำท้องถิ่นสี่ป ี   
๑๗. มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนพฒันำท้องถิ่นสีป่ ี   
๑๘. มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรตดิตำมประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่นสี่ป ี   
 

แบบท่ี ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยตนเอง 



 

ค าชี้แจง  แบบที่ ๒ เปน็แบบติดตามตนเองโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผน ๔ ปี  
            โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนนิงานทุก ๆ ๓ เดือน เร่ิมตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที ่
 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)  (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)  (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔ ปี รวมฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ ๑ – ๔ และบัญชแีก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผนพฒันา ฯ ฉบบัที่ ๑ – ๕ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีที่ ๒  (พ.ศ.๒๕๖๒) ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๓) ปีที ่๔ (พ.ศ.๒๕๖๔) รวม 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑.ยุทธศำสตร์พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
กำรบริกำรสำธำรณะและ
พัฒนำระบบ 
ผังเมือง 

149 365,523,200 27 104,908,100 6 3,818,000 3 1,150,000 185 475,399,300 

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอยำ่งยั่งยืน 

๓๒ ๒๓,๐๘๑,๘๘๘ 34 16,031,028.40 31 17,046,488 31 16,916,488 128 73,075,892.40 

๓.ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรและชุมชน
เพื่อมั่นคงและเป็นธรรมใน
สังคม 

๔3 ๑6,๖๖๖,๒๐๐ 42 16,493,200 40 14,304,600 38 14,849,200 163 62,313,200 

๔.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สนับสนุนส่งเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของภำค

๑๐ ๗,๘๕๐,๐๐๐ 7 3,170,000 4 275,000 3 285,000 24 11,580,000 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีที่ ๒  (พ.ศ.๒๕๖๒) ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๓) ปีที ่๔ (พ.ศ.๒๕๖๔) รวม 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

เกษตรโดยกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพและสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำเกษตร 
๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม คุณภำพชีวิตและ
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

๕5 ๑๓1,898,๖๒๕ 53 131,782,168 52 143,381,176 48 146,461,300 208 553,523,269 

๖. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๔ ๓๒,๒๖๐,๐๐๐ 16 41,200,000 7 10,280,000 6 10,230,000 43 93,970,000 

รวม ๓03 577,279,913 179 313,584,496.40 140 189,105,264 129 189,891,988 751 1,269,861,661.40 
 

 

 

 

 



 

ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

การด าเนินงาน 
ด าเนนิ 
การแลว้
เสร็จ 

ร้อยละ ระหว่าง
ด าเนนิ 
การ 

ร้อยละ ยังไม่ได้
ด าเนนิ 
การ 

ร้อยละ ยกเลกิ ร้อยละ 

 ๑ .  ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ พั ฒ น ำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรบริกำร
สำธำรณะและพัฒนำระบบ
ผังเมือง 

๘๐ ๒๔ ๓๐.๐๐ ๒๘ ๓๕.๐๐ ๒๘ ๓๕.๐๐ ๐ ๐ 

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน
สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อย่ำงยั่งยืน 

๒๖ ๒๓ ๘๘.๔๖ ๑ ๓.๘๕ ๐ ๐ ๒ ๗.๖๙ 

๓. ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ งกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรและชุมชน 
เพื่อมั่นคงและเป็นธรรมใน
สังคม  

๓๕ ๒๖ ๗๔.๒๙ ๙ ๒๕.๗๑ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สนับสนุน ส่งเสริมสร้ำง            
ควำมเข้มแข็งของภำค
เกษตรโดยกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพและสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำเกษตร 

๔ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม คุณภำพชีวิต และ
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

๔๔ ๓๔ ๗๗.๒๗ ๑ ๒.๒๗ ๒ ๔.๕๕ ๗ ๑๕.๙๑ 

๖. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗ ๓ ๔๒.๘๖ ๑ ๑๔.๒๘ ๓ ๔๑.๘๖ ๐ ๐ 

รวม ๑๙๖ ๑๑๒ ๕๗.๑๔ ๔๒ ๒๑.๔๓ ๓๓ ๑๖.๘๔ ๙ ๔.๕๙ 

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

 



 

 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการในปี ๒๕๖๑ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
๑.ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรบริกำร
สำธำรณะและพัฒนำระบบผังเมือง 

149 ๘๐ 

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงยั่งยืน 

๓๒ ๒๖ 

๓.ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรและชุมชนเพ่ือมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม 

๔3 ๓๕ 

๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของภำคเกษตร โดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพและ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำเกษตร 

๑๐ ๔ 

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิตและควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

๕5 ๔๔ 

๖. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๔ ๗ 

รวม ๓03 ๑๙๖ 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 



 

ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
๔. ผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม 
 
 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

 
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ
พอใจ 

(ร้อยละ) 
๑ มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 33.23 66.35 0.42 
๒ มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 33.48 65.95 0.57 
๓ มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 30.40 65.30 4.30 
๔ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 32.95 65.25 1.80 
๕ ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 29.97 68.25 1.78 
๖ กำรด ำเนินงำนเป็นตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  33.22 66.52 1.26 
๗ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ

ประชำชนในท้องถิ่น 
36.43 62..72 0.85 

๘ กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 45.43 53.4 1.17 
๙ ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 47.8 51.5 0.70 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 35.88 62.80 1.32 

 
๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.63 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.61 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.42 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.31 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.02 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.29 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.90 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 7.52 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.66 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.61 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.59 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.40 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.31 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.38 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.72 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.91 

ภาพรวม 7.57 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อม่ันคงและ 
เป็นธรรมในสังคม 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.77 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.59 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.46 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.24 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.06 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.11 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.81 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.11 

ภาพรวม 7.52 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.61 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.55 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.54 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.34 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.26 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.32 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.71 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.88 

ภาพรวม 7.52 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.35 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.22 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.25 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.29 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.27 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.27 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.92 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 

ภาพรวม 7.45 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.51 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.41 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.34 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.47 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.43 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.48 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.89 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.94 

ภาพรวม 7.56 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
รองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศธร  ค าใจหนัก  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 
คณะท ำงำน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา  รุ่งแสง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
อาจารย์ณัฐพงษ์  คันธรส    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
อาจารย์อัมฤตา  สารธิวงค์   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
อาจารย์ประภาพร  แสงบุญเรือง   อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
  
 
เก็บข้อมูลภำคสนำมและวิเครำะห์ประมวลผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา  รุ่งแสง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
นางสาวชลธิชา  อินทรักษ์    ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางสาวสาวิตรี ศรีวิชัย    นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
นางสาวอัญชลี ป้อศรี    นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
นายอนาวิน จ าปาสา    นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
นางสาวสมัญญา กันทะคีรี    นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
นางสาวจิรัชญา มงคลภพ    นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
นายนนทวัฒน์ กันทะวงศ์    นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
นางสาวณัตฐิณี ทีกาศ    นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
นายภานุพงศ์ อุปจักร    นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
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